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Tietoja kuntien ja kuntayhtymien 
taloudesta 2018-2020

     Mrd. euroa Muutos %
2018 2019

TPA

Toimintatuotot 9,27 9,45 1,9
Toimintakulut -38,03 -39,50 3,9
Toimintakate -28,75 -30,05 4,5
Verorahoitus yhteensä 30,78 31,55 2,5
   -Verotulot 22,32 22,91 2,6
  - Valtionosuudet 8,46 8,64 2,1
Vuosikate 2,66 2,30 -13,6
Poistot ja arvonalentumiset -2,81 -2,86 1,6
Vuosikate % poistoista 95 80
Neg. vuosikatteen kuntia (kpl) 44 56
Kriisikuntien lukumäärä 5 ?
Tilikauden tulos -0,08 -0,20 Muutos %
Neg. tuloksen kuntia (kpl) 200 225

Investointimenot, brutto -4,83 -5,25 8,7
Toiminnan ja investointien rahavirta -1,67 -2,13

Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2019 tilinpäätösarvioiden mukaan. Manner-Suomen kunnat ja kuntayhtymät.


dia 1

		Erä		     Mrd. euroa								muutos

				2017		2018				2015		%

						TPA



		Toimintatuotot		9.18								-100.0

		Toimintakulut		-37.10								-100.0

		Toimintakate		-27.50						3.3		-100.0				Verksamhetsbidrag

		Verorahoitus yhteensä		31.09						2.1		-100.0				Skattefinansiering totalt

		   -Verotulot		22.55						2.8		-100.0				   -Skatteinkomster

		  - Valtionosuudet		8.54						0.5		-100.0				   -Statsandelar

		Vuosikate		3.96						-6.2		-100.0				Årsbidrag

		Poistot ja arvonalentumiset		-2.82						1.0		-100.0				Avskrivningar och nedskrivningar

		Tilikauden tulos		1.28												Räkenskapsperiodens resultat

		Investointimenot, brutto		-4.63						-42.0		-100.0				Investeringar, brutto

		Poistonalaiset investoinnit 1)		-3.90						-1.3		-100.0				Investeringar som avskrivs 1)

		Toiminnan ja investointien rahavirta 		0.13												Verksamhetens och invest. kassaflöde 

		Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2.27						-8.3		-100.0				Ökning av långfristiga lån 

		Lainakannan muutos		0.32												Förändring av lånestocken

		Lainakanta 31.12.		18.42						5.2		-100.0				Lånestock 31.12.

		Rahavarat 31.12.		6.40						-3.7		-100.0				Likvida medel 31.12.





Taul1

		Tuloslaskelman erä				2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

														TPA		TA		TS



		Toimintatuotot		Verksamhetens intäkter		11.90		11.78		9.19		9.35		9.24		9.32		9.37

		Toimintakulut		Verksamhetens kostnader		-38.35		-38.45		-36.75		-37.13		-36.75		-37.74		-37.92

		Toimintakate		Verksamhetsbidrag		-26.45		-26.67		-27.56		-27.78		-27.51		-28.42		-28.55

		Verotulot		Skatteinkomster		20.64		21.18		21.77		22.10		22.54		22.57		23.10				22.92		23.69

		Valtionosuudet		Statsandelar		8.29		8.20		8.23		8.83		8.54		8.41		8.34				0.35		0.59

		Rahoituserät, netto		Finansiella poster, netto		0.21		0.17		0.26		0.27		0.37		0.20		0.15

		Vuosikate		Årsbidrag		2.69		2.88		2.70		3.42		3.93		2.76		3.04

		Poistot ja arvonalentumiset		Avskrivningar och nedskrivn.		-2.62		-2.64		-2.66		-2.72		-2.75		-2.76		-2.82

		Satunnaiserät, netto		Extraordinära poster, netto		0.37		1.92		0.33		0.38		0.13		0.20		0.20

		Tilikauden tulos		Räkenskapsper. resultat		0.44		2.16		0.37		1.08		1.31		0.20		0.42

		muutos-%:		Förändring, %:

		Toimintatuotot		Verksamhetens intäkter		2.3		-1.0				1.8		-1.2		0.9		0.5

		Toimintakulut		Verksamhetens kostnader		2.4		0.3				1.0		-1.0		2.7		0.5

		Verotulot		Skatteinkomster		6.8		2.6		2.8		1.5		-1.0		3.3		0.5

		Valtionosuudet		Statsandelar		2.7		-1.1		0.5		7.2		2.0		0.2		2.3



		Rahoituslaskelman erä				2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

														TPA		TA		TS



		 Toiminnan rahavirta		 Verksamhetens kassaflöde

		    Vuosikate		    Årsbidrag		2.69		2.88		2.70		3.42		3.93		2.76		3.04

		    Satunnaiset erät, netto		    Extraordinära poster, netto		0.37		1.92		0.33		0.38		0.13		0.20		0.20

		    Tulorahoituksen korjauserät		    Rättelsepost. till internt tillförda medel		-0.62		-2.56		-0.61		-0.63		-0.45		-0.49		-0.52

		 Investointien rahavirta		 Investeringarnas kassaflöde

		    Investointimenot		    Investeringsutgifter		-4.70		-7.62		-4.42		-4.34		-4.47		-5.45		-5.47

		    Rahoitusosuudet investointeihin		    Finansieringsandelar för investeringar		0.23		0.24		0.21		0.15		0.17		0.20		0.15

		    Investointihyödykkeiden luovutustulot		    Inkomster från försäljning av tillgångar		0.95		5.05		0.95		0.91		0.93		0.53		0.51

		 Toiminnan ja investointien rahavirta		 Verksamh. och investering. kassaflöde		-1.09		-0.10		-0.83		-0.11		0.25		-2.25		-2.09



		Rahoituksen rahavirta		Finansieringens kassaflöde

		    Antolainojen muutokset		    Förändringar i utlåningen		0.13		-1.05		-0.24		-0.11		-0.05		-0.05		-0.05

		    Pitkäaikaisten lainojen lisäys		    Ökning av lånfristiga lån		3.02		2.74		2.51		2.52		2.17		2.87		3.79

		    Pitkäaikaisten lainojen vähennys		    Minskning av långfristiga lån		-1.65		-1.93		-1.97		-2.08		-2.05		-2.08		-2.10

		    Lyhytaikaisten lainojen muutos		    Förändring av kortfristiga lån		0.39		0.15		0.31		0.26		0.03		0.00		0.00

		    Muut muutokset		    Övriga förändringar		0.20		0.34		0.06		0.10		-0.23		0.10		0.10

		 Rahavarojen muutos		 Förändring av likvida medel		1.00		0.15		-0.16		0.57		0.11		-1.41		-0.36

		 Rahavarat 31.12.		 Likvida medel 31.12.		5.16		5.30		5.11		5.68		5.79		4.37		4.02

		 Lainakanta 31.12.		 Lånestock 31.12.		15.55		16.53		17.40		18.10		18.25		19.04		20.73

																4.3392504931		8.8741860954





dia 2

				2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

																						TPA

		Vuosikate:																								Årsbidrag:

		  Mrd. euroa		1.80		2.47		2.05		1.34		2.06		2.20		1.89		2.70		3.27						  Md euro

		  Asukasta kohti, €		337		461		382		248		380		403		347		492		596						  euro/invånare

		  Vuosikate %:a poistoista		108		145		118		71		100		106		91		127		149						  % av avskrivningarna

		  Vuosikate %:a investoinneista 1)		69		99		73		46		72		78		68		93		114						  % av investeringarna 1)

		Tilikauden tulos, mrd. € 2)		0.29		1.83		0.42		-0.31		0.37		2.03		0.14		0.89		1.19						Räkenskapsperiodens resultat, md € 2)

		Toim. ja invest. rahavirta, mrd. € 2)		-0.89		1.08		-0.93		-1.68		-0.89		-0.09		-0.89		-0.07		0.47						Verksamh. och inv. kassaflöde, md € 2)

		Lainakanta:																								Lånestock:

		  Mrd. euroa		9.78		10.45		10.95		12.21		13.79		14.68		15.50		16.09		16.17						  Md euro

		  Vuosimuutos, %		13.4		6.9		4.7		11.6		12.9		6.5		5.6		3.8		0.5						  Förändring per år, %

		  Asukasta kohti, €		1,838		1,956		2,038		2,262		2,542		2,697		2,841		2,939		2,949						  euro/invånare

		Kuntien lkm (ko. vuoden kuntajaolla):																								Antal kommuner (resp. års kommunindelning):

		  Kuntien lukumäärä yhteensä		332		326		320		320		304		304		301		297		295						  Antal kommuner sammanlagt

		  Vuosikate negatiivinen		29		7		34		80		28		10		13		14		4						  Årsbidraget negativt

		  Tilikauden tulos negatiivinen		107		55		141		227		137		104		107		94		51						  Resultatet negativt



















Monster1

																		Turan mukainen!

		Erä		     Mrd. euroa								muutos

				2017		2018				2015		%

						TPA



		Toimintatuotot		9.18		9.39						2.3

		Toimintakulut		-36.68		-37.94						3.4

		Toimintakate		-27.50		-28.55				3.3		3.8				Verksamhetsbidrag

		Verorahoitus yhteensä		31.09		30.93				2.1		-0.5				Skattefinansiering totalt

		   -Verotulot		22.55		22.44				2.8		-0.5				   -Skatteinkomster

		  - Valtionosuudet		8.54		8.49				0.5		-0.6				   -Statsandelar

		Vuosikate		3.96		2.70				-6.2		-31.7				Årsbidrag

		Poistot ja arvonalentumiset		-2.82		-2.74				1.0		-2.6				Avskrivningar och nedskrivningar

		Tilikauden tulos		1.28		0.02						-98.2				Räkenskapsperiodens resultat

		Investointimenot, brutto		-4.63		-4.77				-42.0		3.1				Investeringar, brutto

		Poistonalaiset investoinnit 1)		-4.02		-4.16				-1.3		3.5				Investeringar som avskrivs 1)

		Toiminnan ja investointien rahavirta 		0.13		-1.47										Verksamhetens och invest. kassaflöde 

		Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2.27		2.76				-8.3		21.7				Ökning av långfristiga lån 

		Lainakannan muutos		0.32		0.97										Förändring av lånestocken

		Lainakanta 31.12.		18.42		19.39				5.2		5.3				Lånestock 31.12.

		Rahavarat 31.12.		6.40		6.02				-3.7		-6.0				Likvida medel 31.12.





Monster1 (2)



						     Mrd. euroa												Muutos %

				2017		2018		2019		2020				2015		2018		2019		2020

						TPA		TA		TS



		Toimintatuotot		9.18		9.39		9.54		9.69						2.3		1.5		1.6

		Toimintakulut		-36.68		-37.94		-39.21		-39.56						3.4		3.4		0.9

		Toimintakate		-27.50		-28.55		-29.40		-29.59				3.3		3.8		3.0		0.7

		Verorahoitus yhteensä		31.09		30.93		31.92		32.64				2.1		-0.5		3.2		2.3

		   -Verotulot		22.55		22.44		23.57		24.26				2.8		-0.5		5.1		2.9

		  - Valtionosuudet		8.54		8.49		8.34		8.38				0.5		-0.6		-1.8		0.4

		Vuosikate		3.96		2.70		2.76		3.12				-6.2		-31.7		2.2		12.8

		Poistot ja arvonalentumiset		-2.82		-2.74		-2.86		-2.96				1.0		-2.6		4.4		3.4

		Vuosikate % poistoista		141		99		96		105

		Neg. vuosikatteen kuntia (kpl)		4		38		16		14

		Tilikauden tulos		1.28		0.02		-0.03		0.20

		Neg. tuloksen kuntia (kpl)		55		196		185		142

		Investointimenot, brutto		-4.63		-4.77								-42.0		3.1

		Poistonalaiset investoinnit 1)		-4.02		-4.16								-1.3		3.5

		Toiminnan ja investointien rahavirta 		0.13		-1.47

		Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2.27		2.76								-8.3		21.7

		Lainakannan muutos		0.32		0.99

		Lainakanta 31.12.		18.42		19.41								5.2		5.4

		Rahavarat 31.12.		6.40		6.02								-3.7		-6.0





Monster1 (3)



				     Mrd. euroa												Muutos %

				2018		2019								2015

						TPA



		Toimintatuotot		9.27		9.45										1.9

		Toimintakulut		-38.03		-39.50										3.9

		Toimintakate		-28.75		-30.05								3.3		4.5

		Verorahoitus yhteensä		30.78		31.55								2.1		2.5

		   -Verotulot		22.32		22.91								2.8		2.6

		  - Valtionosuudet		8.46		8.64								0.5		2.1

		Vuosikate		2.66		2.30								-6.2		-13.6

		Poistot ja arvonalentumiset		-2.81		-2.86								1.0		1.6

		Vuosikate % poistoista		95		80

		Neg. vuosikatteen kuntia (kpl)		44		56

		Kriisikuntien lukumäärä		5		?

		Tilikauden tulos		-0.08		-0.20										Muutos %

		Neg. tuloksen kuntia (kpl)		200		225

		Investointimenot, brutto		-4.83		-5.25								-42.0		8.7

		Toiminnan ja investointien rahavirta 		-1.67		-2.13

		Lainakanta 31.12.		19.43		21.84								5.2		12.4

























Tulos Kuntakoko

				Tilikauden tulos (€/as)		TP17		TPA18

				Alle 5000		159		-76

				5-20 tuhatta		169		-67

				20-100 tuhatta		141		-110

				Yli 100 tuhatta		319		140

				Kaikki yhteensä		218		-1



				Vuosikate % Poistoista		TP17		TPA18

				Alle 5000		145		74

				5-20 tuhatta		144		77

				20-100 tuhatta		129		67

				Yli 100 tuhatta		164		131

				Kaikki yhteensä		149		99

				Lainakanta €/as		TP17		TPA18

				Alle 5000		2,644		2,665

				5-20 tuhatta		2,899		3,073

				20-100 tuhatta		2,981		3,175

				Yli 100 tuhatta		2,975		2,996

				Kaikki yhteensä		2,941		3,052







• Toimintamenot kasvoivat 3,9 %

• Verotulot kasvoivat 2,6 %

• Valtionosuudet kasvoivat 2,1 %

• Vuosikate heikkeni peräti -13,4 %

• Investoinnit kasvoivat 8,7 %
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Heikon taloustilanteen taustalla?



Kuntien ja kuntayhtymien 
tilinpäätösarviot 2019 julkaistiin 5.2.2020
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Lähde: Tilastokeskus



Mistä lisätietoa tuloksista?

• Tilastokeskuksen tiedote ja data

• Kuntaliiton analyysi vuoden 2019 toteutumasta. Edellä mainitun Kuntaliiton 
tiedotteen lopussa kuntakohtaiset data. Keskeiset tunnusluvut myös kuntakoon 
mukaan ja maakunnittain.
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http://www.stat.fi/til/ktan/2019/04/ktan_2019_04_2020-02-05_tie_001_fi.html%20http:/pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kuntien_talous_ja_toiminta/
https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2020/kuntatalouden-kriisi-jatkuu-kuntakentta-jakautui-kahtia-uudella-tavalla
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