
Pääekonomisti vinkkaa
Kuntatalouden tila 2018



Kuntien ja 
kuntayhtymien 
lopulliset 
tilinpäätös-
tiedot vuodelta 
2018 julkaistu

Mistä tietoa 
löytyy?

 Tilastokeskus julkaisi 20.9.2018 kuntatalouden vuoden 2018 
lopulliset tilinpäätöstiedot. Tiedoissa mukana mm. konserniluvut ja 
tehtäväkohtaiset tiedot: 
 Tilastokeskus tiedote (kunnat ja kuntayhtymät)

– http://www.stat.fi/til/kta/index.html

 Tilastokeskus kunta- ja kuntayhtymäkohtainen data 2018: 
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kuntien_talous_ja_toiminta/

 Kuntaliitto julkaisi aineistosta:
 Taustoittavan kalvopaketin: 

– https://www.kuntaliitto.fi/talous/kuntien-kuntayhtymien-seka-
kuntakonsernien-vuoden-2018-tilinpaatokset

 Kuntakohtaisia, maakunnittaisia ja kuntakokoryhmittäisiä excel-
vertailuja keskeisistä tunnusluvuista:
– https://www.kuntaliitto.fi/talous/kuntien-taloudellisia-tunnuslukuja
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Keskeiset tulokset kuntien tilinpäätösaineistosta 
2018:

 Kuntien ja kuntayhtymien tulokset odotettua 
heikommat. Syynä 
 verojen ja valtionosuuksien lasku

 toimintamenojen kasvu

 Tilikauden tulos negatiivinen 209 kunnassa ja 
52 kuntayhtymässä

 Toiminnan ja investointien rahavirta -1,7 mrd. €

 Lainakanta kasvoi 1,0 mrd. eurolla (5,6 %)

 Vain Helsinki ja Espoo tekivät vahvan tuloksen
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Kansantalouden 
tilinpidon 
mukaan 
paikallis-
hallinnon 
rahoitusasema 
eli 
nettoluotonanto 
oli -2,1 mrd. €

 Kuntasektoria taloustilannetta voi seurata myös kansantalouden 
tilinpidon mukaan. Kuntasektoria nimitetään tässä tilastossa 
paikallishallinnoksi.

 Tuoreimmat tilastot paikallishallinnon kehityksestä ovat vuodelta 
2018:

– https://www.stat.fi/til/vtp/2018/vtp_2018_2019-09-20_tie_001_fi.html

 Paikallishallinnon tulot kasvoivat 0,3 prosenttia vuonna 2018. 
Eniten tuloista kasvoivat valtiolta saadut tulonsiirrot. Verotulot 
vähenivät 303 miljoonaa euroa supistuen 1,3 % ed. vuodesta. 

 Paikallishallinnon menot kasvoivat 3,6 prosenttia, josta 
palkansaajakorvaukset olivat noin 1,7 prosenttia ja investoinnit 
kasvoivat peräti 12,4 prosenttia.

 Paikallishallintosektorin nettoluotonanto oli -2 068 miljoonaa euroa 
vuonna 2018. Nettoluotonanto heikkeni 1 617 miljoonaa euroa 
edellisestä vuodesta.

 Kalvopaketti nettoluotonannosta pääekonomistinpalstalla
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Paikallishallinnon eli kuntasektorin tulojen ja 
menojen muutos-% edellisestä vuodesta
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