
Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1

Kunta ja kuntayhtymä vuositiedonkeruu Talous neljännevuosittain Q1-Q3 Talous neljännesvuosittain Q4

Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tuloslaskelma

Toimintatuotot Toimintatuotot Toimintatuotot

.Myyntituotot .Myyntituotot .Myyntituotot 

..Myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä ..Myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä

..Sisäiset myyntituotot (ml. tuotot omilta liikelaitoksilta) ..Sisäiset myyntituotot (ml. tuotot omilta liikelaitoksilta)

.Maksutuotot .Maksutuotot .Maksutuotot 

.Tuet ja avustukset 

.Muut toimintatuotot 

.Valmistevarastojen muutos .Valmistevarastojen muutos .Valmistevarastojen muutos

.Valmistus omaan käyttöön .Valmistus omaan käyttöön .Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut Toimintakulut Toimintakulut

.Henkilöstökulut

..Palkat ja palkkiot ..Palkat ja palkkiot ..Palkat ja palkkiot 

..Henkilösivukulut ..Henkilösivukulut ..Henkilösivukulut

...Eläkekulut UUSI RIVI

...Muut henkilösivukulut UUSI RIVI

.Palvelujen ostot 

..Asiakaspalvelujen ostot ..Asiakaspalvelujen ostot

...Asiakaspalvelujen ostot valtiolta ...Asiakaspalvelujen ostot valtiolta

...Asiakaspalvelujen ostot kunnilta (ml. ostot liikel.) ...Asiakaspalvelujen ostot kunnilta (ml. ostot liikel.)

...Asiakaspalvelujen ostot ky:iltä (ml. ostot liikel.) ...Asiakaspalvelujen ostot ky:iltä (ml. ostot liikel.)

...Asiakaspalvelujen ostot muilta ...Asiakaspalvelujen ostot muilta

.Muiden palvelujen ostot .Muiden palvelujen ostot

.Aineet, tarvikkeet ja tavarat .Aineet, tarvikkeet ja tavarat .Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

.Avustukset .Avustukset .Avustukset 

..Avustukset kotitalouksille ..Avustukset kotitalouksille

..Avustukset yhteisöille ..Avustukset yhteisöille

.Muut toimintakulut 

 (=) Toimintakate  (=) Toimintakate  (=) Toimintakate

Verotulot Verotulot Verotulot

.Kunnan tulovero

.Kiinteistövero

.Osuus yhteisöveron tuotosta



.Muut verotulot
Valtionosuudet Valtionosuudet Valtionosuudet 
Rahoitustuotot ja -kulut
.Korkotuotot .Korkotuotot .Korkotuotot 

..Korkotuotot antolainoista liikelaitoksille ..Korkotuotot antolainoista liikelaitoksille
.Muut rahoitustuotot .Muut rahoitustuotot .Muut rahoitustuotot ..Osinkotuotot ja osuuspääomien korot  
UUSI RIVI ..Osinkotuotot ja osuuspääomien korot ..Osinkotuotot ja osuuspääomien korot 

..Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta ..Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta

..Korvaus peruspääomasta muilta taseyksiköiltä 
POISTUU

..Korvaus peruspääomasta muilta taseyksiköiltä 
POISTUU

.Korkokulut ..Korvaus jäännöspääomasta POISTUU ..Korvaus jäännöspääomasta POISTUU

.Muut rahoituskulut ..Peruspääoman korot kuntayhtymiltä ..Peruspääoman korot kuntayhtymiltä
Vuosikate (=) .Korkokulut .Korkokulut 
Poistot ja arvonalentumiset .Muut rahoituskulut .Muut rahoituskulut 
.Suunnitelman mukaiset poistot Vuosikate (=) Vuosikate (=)
.Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät
.Satunnaiset tuotot .Satunnaiset tuotot
.Satunnaiset kulut .Satunnaiset kulut 
Tilikauden tulos (=) Tilikauden tulos (=) .Satunnaiset tuotot
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) .Satunnaiset kulut 
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden tulos (=)
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)(=)



Kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelma                                                                                          Liite 2
Kunta ja kuntayhtymä vuositiedonkeruu Talous neljännesvuosittain Q1-Q3 Talous neljännesvuosittain Q4
Rahoituslaskelma Investoinnit Investoinnit
Toiminnan rahavirta
.Vuosikate (Tuloslaskelmasta)
.Satunnaiset erät  (Tuloslaskelmasta)
.Tulorahoituksen korjauserät (Liitetiedoista)
Investointien rahavirta
.Investointimenot .Investointimenot (yhteensä) .Investointimenot (yhteensä)

..Maa- ja vesialueet ..Maa- ja vesialueet

..Rakennukset ..Rakennukset

..Kiinteät rakenteet ja laitteet ..Kiinteät rakenteet ja laitteet

..Koneet ja kalusto ..Koneet ja kalusto

..Muut investointihyödykkeet ..Muut investointihyödykkeet

..Osakkeet ja osuudet ..Osakkeet ja osuudet 
.Rahoitusosuudet investointimenoihin .Rahoitusosuudet investointimenoihin .Rahoitusosuudet investointimenoihin 
.Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot .Inv.hyöd. myyntitulot (ml. myyntivoitot) .Inv.hyöd. myyntitulot (ml. myyntivoitot)

..Maa- ja vesialueiden myyntitulot ..Maa- ja vesialueiden myyntitulot

..Osakkeiden ja osuuksien myyntitulot ..Osakkeiden ja osuuksien myyntitulot
Investointitulot yhteensä Investointitulot yhteensä

Toiminnan ja investointien rahavirta(=)
              R ahoituksen rahavirta
.Antolainauksen muutokset
..Antolainasaamisten lisäykset .Antolainasaamisten lisäykset (vuoden alusta) UUSI RIVI

..Lainananto omille liikelaitoksille UUSI RIVI
..Antolainasaamisten vähennykset .Antolainasaamisten vähennykset  (vuoden alusta) UUSI RIVI

..Lyhennykset omilta liikelaitoksilta UUSI RIVI
.Lainakannan muutokset
..Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen lisäys (vuoden alusta) UUSI RIVI
..Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (vuoden alusta) UUSI RIVI
..Lyhytaikaisten lainojen muutos Lyhytaik. lainojen lisäys (+) tai vähennys (-) vuoden alusta UUSI RIVI
.Oman pääoman muutokset
.Muut maksuvalmiuden muutokset
..Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
..Vaihto-omaisuuden muutos



..Saamisten muutos

..Korottomien velkojen muutos 
Rahavarojen muutos
.Rahavarojen muutos
..Rahavarat 31.12. 
..Rahavarat 1.1. 



                                                                      Liite 3
Kunta ja kuntayhtymä vuositiedonkeruu Talous neljännesvuosittain Q1-Q3 Talous neljännesvuosittain Q4
Tase (vastaavaa) Tase (vastaavaa) Tase (vastaavaa)
I Aineettomat hyödykkeet
 1. Aineettomat oikeudet
Tietokoneohjelmistot POISTUU
 2. Muut pitkävaikutteiset menot
 3. Ennakkomaksut
 II Aineelliset hyödykkeet
 1. Maa- ja vesialueet
 2. Rakennukset
..Asuinrakennukset POISTUU
..Muut rakennukset POISTUU
 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet
 4. Koneet ja kalusto
..Kuljetusvälineet POISTUU
..Muut koneet ja kalusto POISTUU
 5. Muut aineelliset hyödykkeet
..Luonnonvarat POISTUU
.. Arvo- ja taide-esineet
..Muut hyödykkeet POISTUU
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
III Sijoitukset Sijoitukset Sijoitukset

 1. Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet

..Kuntayhtymäosuudet ..Kuntayhtymäosuudet ..Kuntayhtymäosuudet

..Muut osakkeet ja osuudet ..Kunnan peruspääomasijoitus liikelaitokseen POISTUU ..Kunnan peruspääomasijoitus liikelaitokseen UUSI RIVI

 2. Joukkovelkakirjalainasaamiset Joukkovelkakirjalainasaamiset Joukkovelkakirjalainasaamiset

..Valtiolta ..Joukkovelkakirjalainasaamiset valtiolta ..Joukkovelkakirjalainasaamiset valtiolta

..Kunnilta ja kuntayhtymiltä ..Joukkovelkakirjalainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä ..Joukkovelkakirjalainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä

..Muilta ..Joukkovelkakirjalainasaamiset muilta ..Joukkovelkakirjalainasaamiset muilta

 3. Muut lainasaamiset Muut lainasaamiset Muut lainasaamiset

..Valtiolta ..Muut lainasaamiset valtiolta ..Muut lainasaamiset valtiolta

..Kunnilta ja kuntayhtymiltä ..Muut lainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä ..Muut lainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä

..Muilta ..Muut lainasaamiset muilta ..Muut lainasaamiset muilta

Kunnan ja kuntayhtymän tase VASTAAVAA



 4. Muut saamiset Muut saamiset Muut saamiset

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
 1. Valtion toimeksiannot
 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
 3. Muut toimeksiantojen varat
C VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Vaihto-omaisuus
 1. Aineet ja tarvikkeet
 2. Keskeneräiset tuotteet
 3. Valmiit tuotteet
 4. Muu vaihto-omaisuus
 5. Ennakkomaksut
II Saamiset Saamiset Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset saamiset
 1. Myyntisaamiset Pitkäaikaiset myyntisaamiset UUSI RIVI Pitkäaikaiset myyntisaamiset
 2. Lainasaamiset Pitkäaikaiset lainasaamiset Pitkäaikaiset lainasaamiset
..Valtiolta ..Pitkäaikaiset lainasaamiset valtiolta ..Pitkäaikaiset lainasaamiset valtiolta
..Kunnilta ja kuntayhtymiltä ..Pitkäaikaiset lainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä ..Pitkäaikaiset lainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä
..Muilta ..Pitkäaikaiset lainasaamiset muilta ..Pitkäaikaiset lainasaamiset muilta
 3. Muut saamiset Pitkäaikaiset muut saamiset Pitkäaikaiset muut saamiset
 4. Siirtosaamiset Pitkäaikaiset siirtosaamiset Pitkäaikaiset siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset
 1. Myyntisaamiset Lyhytaikaiset myyntisaamiset Lyhytaikaiset myyntisaamiset
 2. Lainasaamiset Lyhytaikaiset lainasaamiset Lyhytaikaiset lainasaamiset
..Valtiolta ..Lyhytaikaiset lainasaamiset valtiolta ..Lyhytaikaiset lainasaamiset valtiolta
..Kunnilta ja kuntayhtymiltä ..Lyhytaikaiset lainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä ..Lyhytaikaiset lainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä
..Muilta ..Lyhytaikaiset lainasaamiset muilta ..Lyhytaikaiset lainasaamiset muilta
 3. Muut saamiset Lyhytaikaiset muut saamiset Lyhytaikaiset muut saamiset
 4. Siirtosaamiset Lyhytaikaiset siirtosaamiset Lyhytaikaiset siirtosaamiset
III Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit
 1. Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet
 2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
..Valtion velkasitoumukset ..Sijoitukset valtion velkasitoumuksiin ..Sijoitukset valtion velkasitoumuksiin
..Kuntatodistukset ..Sijoitukset kuntatodistuksiin ..Sijoitukset kuntatodistuksiin
..Muut sijoitukset ..Sijoitukset muihin rahamarkkinainstrumentteihin ..Sijoitukset muihin rahamarkkinainstrumentteihin



Kunnan ja kuntayhtymän tase VASTATTAVAA                                                                      Liite 4
Kunta ja kuntayhtymä vuositiedonkeruu Talous neljännesvuosittain Q1-Q3 Talous neljännesvuosittain Q4
Tase (vastattavaa) Tase (vastattavaa) Tase (vastattavaa)
A OMA PÄÄOMA
I Peruspääoma 
II Arvonkorotusrahasto
III Muut omat rahastot
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
V Tilikauden yli-/alijäämä 
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
 1. Poistoero
 2. Vapaaehtoiset varaukset
C PAKOLLISET VARAUKSET
 1. Eläkevaraukset
 2. Muut pakolliset varaukset
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Toimeksiantojen pääomat Toimeksiantojen pääomat
 1. Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot
 2. Lahjoitusrahastojen pääomat
 3. Muut toimeksiantojen pääomat
E VIERAS PÄÄOMA Vieras pääoma Vieras pääoma
I Pitkäaikainen Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma
 1. Joukkovelkakirjalainat Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat
 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
  Kotimaisilta talletuspankeilta
  Kuntarahoitus Oyj:ltä
  Muilta kotimaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
  Ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
 3. Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaiset lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaiset lainat julkisyhteisöiltä
  Valtiolta ..Pitkäaikaiset lainat valtiolta ..Pitkäaikaiset lainat valtiolta
  Kunnilta ja kuntayhtymiltä ..Pitkäaikaiset lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä ..Pitkäaikaiset lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä
  Kuntien eläkevakuutukselta ..Pitkäaikaiset lainat Kevalta ..Pitkäaikaiset lainat Kevalta
  Muilta sosiaaliturvarahastoilta ..Pitkäaikaiset lainat muilta sosiaaliturvarahastoilta ..Pitkäaikaiset lainat muilta sosiaaliturvarahastoilta
 4. Lainat muilta luotonantajilta Pitkäaikaiset lainat muilta luotonantajilta Pitkäaikaiset lainat muilta luotonantajilta
  Kotimaisilta
  Ulkomaisilta



 5. Saadut ennakot Pitkäaikaiset saadut ennakot Pitkäaikaiset saadut ennakot
 6. Ostovelat Pitkäaikaiset ostovelat Pitkäaikaiset ostovelat
 7. Liittymismaksut ja muut velat Pitkäaikaiset muut velat Pitkäaikaiset muut velat
  Valtiolle
  Kunnille ja kuntayhtymille
  Muille
 8. Siirtovelat Pitkäaikaiset siirtovelat Pitkäaikaiset siirtovelat
II Lyhytaikainen Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma
 1. Joukkovelkakirjalainat Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat
..Euromääräinen POISTUU
..Valuuttamääräiset POISTUU
 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lyhytaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lyhytaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
  Kotimaisilta talletuspankeilta
  Kuntarahoitus Oyj:ltä
  Muilta kotimaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
  Ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
 3. Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikaiset lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikaiset lainat julkisyhteisöiltä
  Valtiolta ..Lyhytaikaiset lainat valtiolta ..Lyhytaikaiset lainat valtiolta
  Kunnilta ja kuntayhtymiltä ..Lyhytaikaiset lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä ..Lyhytaikaiset lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä
  Kuntien eläkevakuutukselta ..Lyhytaikaiset lainat Kevalta ..Lyhytaikaiset lainat Kevalta
  Muilta sosiaaliturvarahastoilta ..Lyhytaikaiset lainat muilta sosiaaliturvarahastoilta ..Lyhytaikaiset lainat muilta sosiaaliturvarahastoilta
 4. Lainat muilta luotonantajilta Lyhytaikaiset lainat muilta luotonantajilta Lyhytaikaiset lainat muilta luotonantajilta
  Kotimaisilta
  Ulkomaisilta
 5. Saadut ennakot Lyhytaikaiset saadut ennakot Lyhytaikaiset saadut ennakot
 6. Ostovelat Lyhytaikaiset ostovelat Lyhytaikaiset ostovelat
 7. Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikaiset muut velat Lyhytaikaiset muut velat
 8. Siirtovelat Lyhytaikaiset siirtovelat Lyhytaikaiset siirtovelat

..Siirtyvät korot UUSI RIVI ..Siirtyvät korot UUSI RIVI
VASTATTAVAA YHTEENSÄ



Konsernituloslaskelma                                                        Liite 5
Konsernituloslaskelma
Toimintatuotot 
Toimintakulut 
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate (= )
Verotulot
Valtionosuudet 
Rahoitustuotot ja -kulut
..Korkotuotot
..Muut rahoitustuotot
..Korkokulut 
..Muut rahoituskulut 
Vuosikate (=) 
Poistot ja arvonalentumiset
..Suunnitelman mukaiset poistot - -
..Tilikauden yli- ja alipariarvot 
..Arvonalentumiset 
Satunnaiset erät 
Tilikauden tulos (=) 
Tilinpäätössiirrot 
Vähemmistöosuudet 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (=)



Konsernin rahoituslaskelma                                                                                                                                                  Liite 6
Konsernin rahoituslaskelma
Toiminnan rahavirta (tiedon lähde)
Vuosikate (konsernituloslaskelmasta)
Satunnaiset erät  (konsernituloslaskelmasta)
Tulorahoituksen korjauserät  (konsernitaseesta, -tuloslaskelmasta, liitetiedoista ja erikseen kerättävistä tiedoista)
Investointien rahavirta
Investointimenot  (erikseen kerättävistä tiedoista)
Rahoitusosuudet investointimenoihin (erikseen kerättävistä tiedoista)
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (liitetiedoista ja erikseen kerättävistä tiedoista)
Toiminnan ja investointien rahavirta (=)
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
..Antolainasaamisten lisäykset (erikseen kerättävistä tiedoista)
..Antolainasaamisten vähennykset (erikseen kerättävistä tiedoista)
Lainakannan muutokset
..Pitkäaikaisten lainojen lisäys (erikseen kerättävistä tiedoista)
..Pitkäaikaisten lainojen vähennys (erikseen kerättävistä tiedoista)
..Lyhytkaikaisten lainojen muutos (erikseen kerättävistä tiedoista)
Oman pääoman muutokset (konsernitaseesta ja erikseen kerättävistä tiedoista)
Muut maksuvalmiuden muutokset
..Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (konsernitaseesta)
..Vaihto-omaisuuden muutos (konsernitaseesta)
..Saamisten muutos (konsernitaseesta)
..Korottomien velkojen muutos (konsernitaseesta)
Rahoituksen rahavirta (=)
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos
..Rahavarat 31.12. (konsernitaseesta)
..Rahavarat 1.1.  (konsernitaseesta)



Konsernin tase                                                                                                Liite 7
Lyhennetty konsernitasekaava 
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
 ..Aineettomat oikeudet
..Konserniliikearvo
..Muut pitkävaikutteiset menot
..Ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet
..Maa- ja vesialueet
..Rakennukset
..Kiinteät rakenteet ja laitteet
..Koneet ja kalusto
..Muut aineelliset hyödykkeet
..Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
..Osakkuusyhteisöosuudet
..Muut osakkeet ja osuudet
..Joukkovelkakirjalainasaamiset
..Muut lainasaamiset
..Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä(+)/alijäämä(-)
Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-)
VÄHEMMISTÖOSUUDET
KONSERNIRESERVI
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma



Liikelaitoksen tuloslaskelma                                                            Liite 8
Liikelaitoksen tuloslaskelma Paikallishallintosektorin liikelaitoksen tuloslaskelma Yrityssektorin liikelaitoksen tuloslaskelma

Vuositiedonkeruu Talous neljännesvuosittain Q1-Q4 Talous neljännesvuosittain Q4
Liikevaihto Liikevaihto Liikevaihto
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistevarastojen muutos Valmistevarastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä
Muut tuet ja avustukset
Materiaalit ja palvelut Materiaalit ja palvelut Materiaalit ja palvelut
..Aineet, tarvikkeet ja tavarat ..Aineet, tarvikkeet ja tavarat ..Aineet, tarvikkeet ja tavarat
...Ostot tilikauden aikana 
...Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 
..Palvelujen ostot ..Palvelujen ostot ..Palvelujen ostot
Henkilöstökulut Henkilöstökulut Henkilöstökulut
..Palkat ja palkkiot ..Palkat ja palkkiot ..Palkat ja palkkiot
..Henkilösivukulut ..Henkilösivukulut ..Henkilösivukulut
...Eläkekulut  UUSI RIVI
…Muut henkilösivukulut UUSI RIVI
Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset
..Suunnitelman mukaiset poistot 
..Arvonalentumiset 
Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä) Liikeylijäämä (-alijäämä) Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot- ja kulut Rahoitustuotot- ja kulut
..Korkotuotot ..Korkotuotot ..Korkotuotot
..Osinkotuotot (ja osuuspääomien korot) ..Rahoitusavustus kunnalta/kuntayhtymältä POISTUU..Rahoitusavustus kunnalta/kuntayhtymältä POISTUU
..Muut rahoitustuotot ..Muut rahoitustuotot ..Muut rahoitustuotot
..Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut ..Kunnalle/ky:lle maksetut korkokulut ..Kunnalle/ky:lle maksetut korkokulut
..Muille maksetut korkokulut ..Muille maksetut korkokulut ..Muille maksetut korkokulut
..Korvaus peruspääomasta ..Korvaus peruspääomasta ..Korvaus peruspääomasta
..Muut rahoituskulut ..Muut rahoituskulut ..Muut rahoituskulut
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset tuotot ja -kulut
..Satunnaiset tuotot Satunnaiset tuotot Satunnaiset tuotot



..Satunnaiset kulut Satunnaiset kulut Satunnaiset kulut
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia . Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) .
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 
± Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tuloverot UUSI RIVI
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) +/(-)
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Liikelaitos vuositiedonkeruu Talous neljännesvuosittain Q1-Q3 (otos) Talous neljännesvuosittain Q4

Rahoituslaskelma Investoinnit Investoinnit

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) 

Poistot ja arvonalentumiset 

Rahoitustuotot ja -kulut 

Satunnaiset erät 

Tuloverot 

Tulorahoituksen korjauserät 

Investointien rahavirta
Investointimenot Investointimenot (yhteensä) Investointimenot (yhteensä)

..Maa- ja vesialueet ..Maa- ja vesialueet

..Rakennukset ..Rakennukset

..Kiinteät rakenteet ja laitteet ..Kiinteät rakenteet ja laitteet

..Koneet ja kalusto ..Koneet ja kalusto

..Muut investointihyödykkeet ..Muut investointihyödykkeet

..Osakkeet ja osuudet ..Osakkeet ja osuudet

..Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat..Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Rahoitusosuudet investointimenoihin Rahoitusosuudet investointimenoihin Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Inv.hyöd. myyntitulot (ml. myyntivoitot) Inv.hyöd. myyntitulot (ml. myyntivoitot)

..Maa- ja vesialueiden myyntitulot ..Maa- ja vesialueiden myyntitulot

..Osakkeiden ja osuuksien myyntitulot ..Osakkeiden ja osuuksien myyntitulot

Investointitulot yhteensä Investointitulot yhteensä

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset kunnalle/kuntayhtymälle

Antolainasaamisten lisäykset muilta 

Antolainasaamisten vähennykset kunnalta/kuntayhtymältä

Antolainasaamisten vähennykset muilta

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/kuntayhtymältä Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys UUSI RIVI

Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys UUSI RIVI

Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys UUSI RIVI



Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennnnys UUSI RIVI

Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lyhytaikaisten lainojen lisäys(+) tai vähennys(-) UUSI RIVI

Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen lisäys(+) tai vähennys(-) UUSI RIVI

Oman pääoman muutokset 

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä 

Saamisten muutos muilta

Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä

Korottomien velkojen muutos muilta

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos 

Rahavarat 31.12. xx

Rahavarat 1.1.
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Liikelaitos vuositiedonkeruu Talous neljännesvuosittain Q1-Q3 Talous neljännesvuosittain Q4
Tase Tase Tase 

VASTAAVAA VASTAAVAA VASTAAVAA
A PYSYVÄT VASTAAVAT PYSYVÄT VASTAAVAT PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet
1. Aineettomat oikeudet 
Tietokoneohjelmistot POISTUU
2. Muut pitkävaikutteiset menot 
3. Ennakkomaksut 
II Aineelliset hyödykkeet
1. Maa- ja vesialueet
2. Rakennukset 
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 
4. Koneet ja kalusto
5. Muut aineelliset hyödykkeet
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
III Sijoitukset Sijoitukset Sijoitukset
1. Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset Joukkovelkakirjalainasaamiset Joukkovelkakirjalainasaamiset
3. Muut lainasaamiset Muut lainasaamiset Muut lainasaamiset
4. Muut saamiset Muut saamiset Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
B VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Vaihto-omaisuus 
1. Aineet ja tarvikkeet
2. Keskeneräiset tuotteet 
3. Valmiit tuotteet
4. Muu vaihto-omaisuus 
5. Ennakkomaksut
II Saamiset Saamiset Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset saamiset



1. Myyntisaamiset Pitkäaikaiset myyntisaamiset Pitkäaikaiset myyntisaamiset
2. Lainasaamiset Pitkäaikaiset lainasaamiset Pitkäaikaiset lainasaamiset
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä Pitkäaikaiset saamiset kunnalta / kuntayhtymältäPitkäaikaiset saamiset kunnalta / kuntayhtymältä
4. Muut saamiset Pitkäaikaiset muut saamiset Pitkäaikaiset muut saamiset
5. Siirtosaamiset Pitkäaikaiset siirtosaamiset Pitkäaikaiset siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset
1. Myyntisaamiset Lyhytaikaiset myyntisaamiset Lyhytaikaiset myyntisaamiset
2. Lainasaamiset Lyhytaikaiset lainasaamiset Lyhytaikaiset lainasaamiset
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä Lyhytaikaiset saamiset kunnalta / kuntayhtymältäLyhytaikaiset saamiset kunnalta / kuntayhtymältä
4. Muut saamiset Lyhytaikaiset muut saamiset Lyhytaikaiset muut saamiset
5. Siirtosaamiset Lyhytaikaiset siirtosaamiset Lyhytaikaiset siirtosaamiset
III Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit
1. Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset Joukkovelkakirjalainasaamiset Joukkovelkakirjalainasaamiset
4. Muut arvopaperit Muut arvopaperit Muut arvopaperit
IV Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset
VASTATTAVAA
A OMA PÄÄOMA
I Peruspääoma 
II Arvonkorotusrahasto
III Muut omat rahastot
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
V Tilikauden yli-/alijäämä 
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
 1. Poistoero
 2. Vapaaehtoiset varaukset
C PAKOLLISET VARAUKSET
 1. Eläkevaraukset
 2. Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
D VIERAS PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA



I Pitkäaikainen Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma

1. Joukkovelkakirjalainat Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat

2. Lainat rahoitus- ja vakuutusyhtiöiltä Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

3. Lainat kunnalta/kuntayhtymältä Pitkäaikaiset lainat kunnalta / kuntayhtymältä Pitkäaikaiset lainat kunnalta / kuntayhtymältä

4. Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaiset lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaiset lainat julkisyhteisöiltä

..Pitkäaikaiset lainat valtiolta ..Pitkäaikaiset lainat valtiolta

..Pitkäaikaiset lainat muilta kunnilta / kuntayhtymiltä..Pitkäaikaiset lainat muilta kunnilta / kuntayhtymiltä

..Pitkäaikaiset lainat Kevalta ..Pitkäaikaiset lainat Kevalta

..Pitkäaikaiset lainat muilta sosiaaliturvarahastoilta ..Pitkäaikaiset lainat muilta sosiaaliturvarahastoilta

5. Lainat muilta luotonantajilta Pitkäaikaiset lainat muilta luotonantajilta    Pitkäaikaiset lainat muilta luotonantajilta

6. Saadut ennakot Pitkäaikaiset saadut ennakot    Pitkäaikaiset saadut ennakot

7. Ostovelat Pitkäaikaiset ostovelat    Pitkäaikaiset ostovelat

8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä Pitkäaikaiset korottomat velat kunnalta / kuntayhtymältä   Pitkäaikaiset korottomat velat kunnalta / kuntayhtymältä

9. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Pitkäaikaiset muut velat / liittymismaksut ja muut velat   Pitkäaikaiset muut velat / liittymismaksut ja muut velat

10. Siirtovelat Pitkäaikaiset siirtovelat    Pitkäaikaiset siirtovelat

II Lyhytaikainen Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma

1. Joukkovelkakirjalainat Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat

2. Lainat rahoitus- ja vakuutusyhtiöiltä Lyhytaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lyhytaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

3. Lainat kunnalta/kuntayhtymältä Lyhytaikaiset lainat kunnalta / kuntayhtymältä Lyhytaikaiset lainat kunnalta / kuntayhtymältä

4. Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikaiset lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikaiset lainat julkisyhteisöiltä

..Lyhytaikaiset lainat valtiolta ..Lyhytaikaiset lainat valtiolta

..Lyhytaikaiset lainat kunnilta / kuntayhtymiltä ..Lyhytaikaiset lainat kunnilta / kuntayhtymiltä

..Lyhytaikaiset lainat Kevalta ..Lyhytaikaiset lainat Kevalta

..Lyhytaikaiset lainat muilta sosiaaliturvarahastoilta ..Lyhytaikaiset lainat muilta sosiaaliturvarahastoilta

5. Lainat muilta luotonantajilta Lyhytaikaiset lainat muilta luotonantajilta Lyhytaikaiset lainat muilta luotonantajilta

6. Saadut ennakot Lyhytaikaiset saadut ennakot Lyhytaikaiset saadut ennakot

7. Ostovelat Lyhytaikaiset ostovelat Lyhytaikaiset ostovelat

8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä Lyhytaikaiset korottomat velat kunnalta / kuntayhtymältäLyhytaikaiset korottomat velat kunnalta / kuntayhtymältä

9. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikaiset liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikaiset liittymismaksut ja muut velat

10. Siirtovelat Lyhytaikaiset siirtovelat Lyhytaikaiset siirtovelat

..Siirtyvät korot UUSI RIVI ..Siirtyvät korot UUSI RIVI




