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Päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 21.9.2020.

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 2.10.2020.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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D/1298/02.02.00/2020

Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 valmistelun tilanne ja lin-
jaukset

Hallitus 26.6.2020, § 183

Talousarvion ohjausprosessi

Perussopimuksen 15§:n mukaan kuntayhtymän tulee ennen talous-
arviovalmistelun käynnistymistä käydä jäsenkuntien kanssa neuvot-
telu, jossa sovitaan kuntayhtymän talouden ja toiminnan suunnitte-
lussa noudatettavista periaatteista. Vuoden 2021 talousarvion ja 
2022-2023 taloussuunnitelman alustavia lähtökohtia on esitelty jä-
senkunnille 3.6.2020 pidetyssä kuntakokouksessa. Kuntakohtaisia 
neuvotteluja talousarviosta jatketaan elo-syyskuun vaihteessa, ja 
edelleen yhteisessä talousfoorumissa syyskuun lopussa.

Talousarvioraamin 2021 lähtökohtia

Kuntayhtymän talous on 2020 alkuvuonna kehittynyt haasteellisessa
kehikossa: kuluvalle vuodelle asetettiin yt-prosessin päätösten mu-
kaisesti 14,3 milj. euron kustannussäästöt ja maaliskuusta lähtien on
pandemia rajoittanut merkittävällä tavalla kiireetöntä palvelutuotan-
toa erityisesti erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollon vas-
taanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa. Kuntayhtymää on 
sitonut vuosina 2019-2020 perussopimuksen säädös, jonka mukaan 
jäsenkuntien kustannukset Kymsotelle saavat nousta vain henkilös-
tökulujen kasvun verran. Muuta kustannustason nousua ei huomioitu
rahoituksen tasossa. Tämän mukaisesti palvelujen hintoja korotettiin 
0,8% vuodelle 2020. 

Alkuvuoden talous tammi-toukokuulta on merkittävästi alijäämäinen. 
Pandemian johdosta myyntituotot ovat toukokuun lopussa n. 10 milj. 
euroa suunniteltua alemmalla tasolla ja maksutuotoista uupuu noin
2 milj. euroa. Vastaavasti suojatarvikkeista on syntynyt 2 milj. euron 
ylimääräiset kulut. Toukokuun lopussa tulos painui 16 milj. euroa ali-
jäämäiseksi. Koko tilivuoden tulosennuste on alijäämäinen, ja alijää-
män syvyys on riippuvainen syksylle ennustetun tautiaallon voimak-
kuudesta ja toisaalta valtion mahdollisista kunnille ja sairaanhoitopii-
reille kohdistetuista tukitoimista, jolla voidaan loiventaa alijäämän sy-
vyyttä.

Vuoden 2021 kehykseen vaikuttavat lainsäädännön kehitys, kunta-
yhtymässä jo aiemmin päätetyt kustannusten säästötoimenpiteet, 
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sopimuskorotusten taso, mahdollisten covid-19 jonojen purkamisen 
toimenpiteet sekä yleinen hintatason nousu. 

Toimintatuotot

Asiakasmaksulainsäädäntöä ollaan uudistamassa ja hallituksen esi-
tyksen mukaan maksuttomien terveyspalvelujen piiriä laajennetaan 
ja toisaalta uusia palveluja otetaan maksukaton piiriin. Näiden muu-
tosten arvioidaan vähentävän kuntayhtymän maksutuottoja n. 1,7 
milj. euroa. Lakiesityksen perustelujen mukaan nämä maksutuotto-
jen menetykset kompensoidaan kunnille peruspalvelujen valtion-
osuudessa. Kuntayhtymän näkökulmasta kompensaatio tuottojen 
menetyksistä voisi tapahtua korottamalla tuotehintoja vastaavalla 
summalla, tai jos valtionosuuden korotus on korvamerkitty, suorana 
korvauksena kuntayhtymälle.

Vuoden 2020 pandemiasta jää arvion mukaan vuodelle toteutetta-
vaksi hoitovelkaa, jonka purkamisesta syntyy kuntayhtymälle myynti-
tuottoja ja toisaalta myös kustannuksia, riippuen siitä onnistuuko pur-
kaminen pääosin omana virka-aikaisena toimintana vai joudutaanko 
hankkimaan ulkopuolisia ostopalveluja tai oman toiminnan lisätöinä.

Valtionavustushankkeisiin (tulevaisuuden sotekeskus ja rakenneuu-
distushankkeet) on haettu valtiolta rahoitusta yhteensä 8,3 milj. eu-
roa. Vuoden 2021 osuus tästä on noin 5,8 milj. euroa. Hankepäätök-
siä on odotettavissa kesäkuun 2020 lopulla.

Palveluhintoja joudutaan korottamaan vuodelle 2021. Taso ja koro-
tusten menettelytavat sovitaan jäsenkuntien kanssa elo-syyskuun 
vaihteessa käytävissä kuntaneuvotteluissa ja syyskuun lopun yhtei-
sessä talousfoorumissa.

Toimintakulut

Palkkabudjetin valmistelun lähtökohtana pidetään sopimuskorotus-
ten mukaisia prosentteja. Sopimuskorotusten vaikutus vuoden 2020 
talousarvioon asettuu 2,6%:in.  

Vuoden 2019 yt-prosessin päätösten mukaan vuodelle 2021 asete-
taan 11,3 milj. euron kustannussäästöt. Tästä summasta 5,5 milj. 
euroa kohdistuu työpanoksiin ja loput 5,8 milj. euroa pääosin palve-
lujen ostoihin.
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Valtionavustushankkeiden bruttokustannukset vuodelle 2021 ovat 
noin 7,1 milj. euroa. Valtionavustuksen jälkeen omarahoitusosuudek-
si jää 1,3 milj. euroa. 

Kuntatalousohjelmassa vuosille 2021-2024 on valtiovarainministeriö 
huhtikuussa arvioinut kuluttajahintojen nousuksi 1,3% vuodelle 2021.
Talouden heilahtelu on kuitenkin melko voimakasta ja tuorein Suo-
men Pankin ennuste asettaa nousuprosentiksi 0,9%. Hintatason 
nousu realisoituu kuntayhtymässä erityisesti tarvikkeiden ja palvelu-
jen ostoissa. Kuntayhtymä ei ole vv. 2019-2020 kohdistanut ko. kus-
tannuserissä tapahtuneita hintojen nousuja palveluhintoihin perusso-
pimuksen säädöksen mukaisesti. Vuodelle 2021 maltillinen korotus 
ko. kustannuserien johdosta on perusteltua.

Muiden toimintakulujen osalta keskussairaalan valmistuvan G-osan 
käyttö- ja pääomavuokra nostaa toimitilakuluja 9%:lla kuluvasta vuo-
desta. 

Palveluketjujen toiminnalliset muutokset, jotka eivät sisälly kuntayh-
tymän kärkihankkeisiin, toteutetaan ketjujen sisäisillä toiminnallisilla 
järjestelyillä kustannusneutraalisti.

Toimintakulujen kokonaismuutos vuoden 2020 ns. perusuran mukai-
sesta toteutumaennusteesta huomioiden edellä mainitut kustannus-
erät olisi näin +3,9%.

Investoinnit

Investointien kokonaisraamiksi vuodelle 2021 esitetään 8,3 milj. eu-
roa. Investoinnit kohdistuvat pääosin Ratamokeskuksen laitehankin-
toihin ja ICT-investoineina jatkettaviin sähköisen palvelualustan ja 
sähköisten palveluratkaisujen käyttöönottoihin.  

Se, missä määrin investointien tulorahoitus (so. vuosikate) riittää kat-
tamaan suunnitellut hankkeet, selviää syksyn rahoitustason neuvot-
teluissa kuntien kanssa. Tulorahoituksen puutteita ei enää 2021 pys-
tytä kattamaan kassasta, mikäli kuntayhtymän tulos painuu merkittä-
västi alijäämäiseksi.

Rahoitusraami

Lähtökohtana 2021 talousarvion laadinnassa on kuluvan vuoden toi-
mintamenojen (toteutumaennuste) nousu kustannustasoa 
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vastaavasti, päätettyjen yt-kustannussäästöjen sekä valtionavustus-
hankkeiden toteuttaminen siltä osin kuin valtion rahoitus varmistuu. 
Covid-19 pandemian aiheuttaman hoitovelan purkamista toteutetaan
erillisen suunnitelman mukaisesti. Taloudellinen tasapaino on 
mahdollista saavuttaa vasta suunnittelukauden vuotena 2022. Tuol-
loinkin niin, että noin 1%:n tuottavuussäästöt tulee aikaansaada pro-
sessien parantamisella ja tehostamisella tai muilla kustannuksia 
alentavilla keinoilla. 

Kuntayhtymän maksuvalmius heikkenee voimakkaasti, mikäli pande-
mian vaikutuksesta joudutaan syksyllä 2020 vielä voimakkaisiin pal-
velutuotannon rajoittamistoimenpiteisiin. Lyhytaikaisen rahoituksen 
käyttöön tulee varautua koko taloussuunnittelukauden.

Oheisessa raamilaskelmassa vuodelle 2021 esitetyt palveluhintojen 
korotukset ovat vielä tässä yhteydessä esimerkinomaisia, ja niistä 
neuvotellaan jäsenkuntien kanssa syksyn 2020 aikana.

Kuntayhtymän rahoitusasema 2021-2023 olisi edellä mainittujen pe-
rustelujen mukaisesti seuraava:

Liite 6: Talousarvion 2021 laadintaohjeet
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Lisätietoja: talousjohtaja Helena Kinnunen, puh. 020633 2001, säh-
köposti: helena.kinnunen (at) kymsote.fi 

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä talousarvion 2021 valmisteluperiaatteet ja 
taloussuunnitelman 2022-2023 linjaukset.

Asian käsittely.

Puheenvuoroja käyttivät: Helena Kinnunen, Seppo Rintamo, Tapio 
Karvonen, Aila Eerola, Marja-Liisa Mäntymaa, Riku Pirinen, Annikki 
Niiranen, Raimo Oksala, Birgit Koskela, Jari Käki, Matti Astola, Juk-
ka Nyberg, Pirjo Matikainen ja Kari Huovila.

Päätös: Hyväksyttiin.
_____________________

Hallitus 25.9.2020

Hallitus hyväksyi 26.6.2020 talousarvion laadintaohjeet ja talousar-
vion valmistelua on toteutettu palveluketjuissa tämän ohjeistuksen 
mukaisesti. 

Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2024 käsittely on to-
teutettu perussopimuksen omistajaohjausta koskevien säädösten ja 
hallituksen asiasta antamien ohjeiden mukaisesti. Talousarvion 2021
tavoiteasetantaa ja taloussuunnitelman 2022-2023 linjauksia on kä-
sitelty kuntakohtaisissa neuvotteluissa 1.-3.9.2020 ja kuntakokouk-
sessa 10.9.2019.  Lisäksi jäsenkunnilla on mahdollisuus lausua kun-
tayhtymän taloussuunnittelukauden tavoiteasetannasta vielä ennen 
lopullista hallituksen esitystä valtuustolle. Tämä talousfoorumi, jossa 
on raamitettu kuntaneuvottelujen tulosten ja hallituksen antamien ke-
hysten pohjalta talousarviota 2021 ja taloussuunnitelmaa 2022-2024 
sekä kuntien rahoitusosuuksia vuodelle 2020, pidetään 29.9.2020.

Kuntayhtymätasoinen talouden tavoiteasetanta

Tuloslaskelmaosa

Talousarviovuoden 2021 myyntituotot kasvavat vuoden 2020 talous-
arviotasosta 1,7%. Kasvu perustuu jäsenkuntien kanssa linjattuun 
palvelutuotteiden ja kiinteän laskutuksen 1,7% hintojen korotukseen.
Palvelutuotannon taso on talousarviossa suunniteltu vuoden 2020 
talousarvion mukaiseen tasoon (so. ilman pandemiarajoitteita).

25.09.2020Hallitus

Ote pöytäkirjasta 17/2020

 7



Maksutuottojen osalta mahdollisia muutoksia tulotasoon on tässä 
vaiheessa vaikea arvioida. Asiakasmaksulainsäädännön muutos on 
valmisteilla eduskunnassa ja lainsäädännön muutokset on alusta-
vasti suunniteltu tulevan voimaan 1.7.2021. Lakimuutosten taloudel-
liset vaikutukset kohdistuvat pääosin perusterveydenhuollon asia-
kaslaskutukseen (sairaanhoitajan käyntimaksu) sekä maksukaton 
piiriin kuuluvien palvelujen laajenemiseen (suun terveydenhuolto, te-
rapiat, tilapäinen kotisairaanhoito). Kun lainsäädännön voimaatuloa 
on suunniteltu 1.7 lukien, eivät vaikutukset maksutulojen vähentymi-
seen vuonna 2021 ole merkittäviä.

Toimintakulujen osalta talousarvio perustuu kuluvan vuoden ennus-
teeseen ns. perusuran pohjalta, ts. pandemian osalta arvioidaan, ett-
ei kevään 2020 kaltaista merkittävää palvelutuotannon rajoittamista 
jouduta ottamaan syksyllä 2020 käyttöön. Laadintaohjeiden mukai-
sesti talousarvio on rakennettu niin, että KVTES-sopimuskauden 
1.4.2020-28.2.2022 mukaiset korotukset on huomioitu henkilöstöku-
luissa (2,6% vuoden 2020 tasosta). Muiden kululajien osalta hintojen
korotuksia on huomioitu 1,3%. 

Toiminnallisia, kustannuksia lisääviä muutoksia on palveluketjujen 
osalta sisällytetty raamiin Covid-19 pandemian jatkumisen varautu-
misena perustettujen infektiovastaanottojen (2kpl) sekä näytteenot-
to- ja analytiikkakulujen osalta (yht. n. 10 milj. euroa). Lisäksi kes-
kussairaalan G-osan pääoma- ja käyttökustannukset sekä valtion-
avustushankkeiden omarahoitusosuudet kasvattavat kustannuksia 
(yht. n. 5,5 milj. euroa).

Kustannuksia vähentäviä tekijöitä talousarvio sisältää vuonna 2019 
päätettyjen yt-säästöjen (11,4 milj. euroa) sekä vuodelle 2020 koh-
distettujen mutta toteutumattomien säästökohteiden osalta. Lisäksi 
Carea-koulun siirtyminen Kouvolan tuo säästöjä n. 1,2 milj. euroa. 
26.6.2020 hyväksytyssä talousarvion laadintaohjeessa palveluketjua
kehotettiin varautumaan ylimääräiseen 1%:n tuottavuussäästöön 
(yht. 7,7 milj. euroa). Edellä mainittujen säästökohteiden lisäksi ta-
lousarvioraami ei mahdollista vuonna 2020 toteutuvien palvelujen 
ostojen (so. vuokratyövoima) viemistä täysimääräisenä vuoden 2021
budjettiin. 

Palveluketjut ovat suunnitelleet toimintaa hallituksen hyväksymän 
26.6.2020 raamiohjauksen mukaisesti. Terveyden- ja sairaanhoidon 
palveluketjun osalta on kustannusraamia alennettu valmistelun aika-
na pandemiavarautumisen osalta (17 milj. eurosta 10 milj. euroon).
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Taloussuunnittelukaudella tulee kattaa vuodelta 2020 syntynyt alijää-
mä. Kuntalaki antaa mahdollisuuden kattaa alijäämän vuosien 2021-
2024 aikana. Kun vuoden 2021 talouskehykset on rakennettu niin, 
että mahdolliset alijäämän vähentämiseksi ovat minimaaliset, tulee 
31.12.2020 taseeseen syntyvä alijäämä kattaa vv. 2022-2023 aika-
na. Taloussuunnitelma on rakennettu niin, että jatketaan maltillisia 
hinnankorotuksia ja samaan aikaan hallitaan kustannuksia niin, että 
vuosittain toteutetaan 1-2% kustannussäästöt toimintaa ja prosesse-
ja parantamalla. Nämä säästöt tulee ensisijaisesti rakentaa osaksi 
kärkihankkeiden toteuttamisohjelmaa.

Mikäli sote-uudistus toteutuu sille laaditun aikataulun ja suunnitel-
man mukaisena, realisoituu syntyneen alijäämän kattaminen vuoden
2022 tilinpäätöksen yhteydessä.

Investointiosa

Kuntayhtymän investointien kokonaismääräksi vuodelle 2021 esite-
tään 8,3 milj. euroa. Taloussuunnittelukaudella investointien koko-
naismäärä asettuu normaalille korvausinvestointien tasolle (6 milj. 
euroa).

Vuoden 2021 investointitasoa korottaa vuodelle Ratamokeskuksen 
kiinteiden sairaalalaitteiden ja hoitolaitteiden hankinta. Koneiden ja 
kaluston hankintamäärärahat (5,3 milj. euroa) kohdistetaan valtaosin
näihin hankintoihin.

Aineettomien hyödykkeiden investoinnit koostuvat it-investoinneista; 
kehitysohjelman ja sen strategian mukaisen sähköisen palvelualus-
tan rakentamista jatketaan sekä käyttöönotetaan siihen liittyviä säh-
köisiä palveluita. 

Rakentamiseen kohdistuvia investointeja (peruskorjauksia) ei enää 
2021 ole kuntayhtymän talousarviossa. 1.1.2021 liiketoimintansa 
aloittava kuntayhtymän tytäryhtiö Kymsote-Kiinteistöt Oy vastaa jat-
kossa konsernin omistuksessa olevien kiinteistöjen rakennuttamises-
ta ja tarpeellisista peruskorjauksista.

Kun vuosikatteella pystytään talousarvion mukaan rahoittamaan 
65% investoinneista, jää loppuosa kassavaroin toteutettavaksi. 
Tämä tulee heikentämään kuntayhtymän maksuvalmiutta arviolta n. 
3 milj. euroa. 
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Palvelujen tuotteistus 2021

Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, hoitojaksot ja 
laskutus perustuu NordDRG-, hoitopäivä- ja avohoitokäyntituotteisiin
sekä sähköisiin etäasiointipalveluihin. Perusterveydenhuollon avo-
sairaanhoito ja vuodeosastohoito laskutetaan avohoitokäyntituottei-
na, sähköisiksi etäasiointipalveluina ja vuodeosaston hoitopäivätuot-
teina.

Sosiaalipalveluista koti- asumis- ja hoivapalvelut laskutetaan vuonna
2021 tuoteperusteisesti. Tuotteet perustuvat kotihoidon osalta käyn-
teihin ja aikaperusteiseen luokitteluun (arki/pyhä) ja asumispalvelui-
den osalta toiminnan palveluluokkiin ja vaativuuskertoimiin perus-
tuen (tuettu, tehostettu, palveluasuminen).
Aikuisten sekä lasten ja nuorten sosiaalipalvelut laskutetaan edel-
leen kiinteään kuukausisummaan perustuen. 

Kapitaatioperusteisesti (eur/as) laskutetaan ensihoidon ja erityisvel-
voitteiden jäsenmaksut.

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ulkopuolelta hankittavat 
ostopalvelut läpilaskutetaan jäsenkunnilta palvelutuottajan hinnoitte-
luun perustuen. Samoin työmarkkinatuen kuntaosuudet läpilaskute-
taan Kelan laskuihin perustuen.

Talousarvion 2021 ja taloussuunnittelukauden 2022-2024 keskeiset 
laskelmat tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa esitellään 
kokouksessa.

Lisätietoja: talousjohtaja Helena Kinnunen, puh. 020633 2001, säh-
köposti: helena.kinnunen (at) kymsote.fi

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä talousarvion 2021 valmisteluperiaatteet ja 
taloussuunnitelman 2022-2023 linjaukset.

Asian käsittely.

Puheenvuoroja käyttivät: Helena Kinnunen, Riku Pirinen, Raimo Ok-
sala ja Seppo Rintamo. 
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Liitetään pöytäkirjan liitteeksi (liite nro 7) talousarvion 2021 ja talous-
suunnittelukauden 2022-24 keskeiset laskelmat tuloslaskelmaosa, 
investointiosa ja rahoitusosa.

Päätös: Hyväksyttiin.
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TALOUSARVIO 2021 
Ts 2022-2024

Hallitus 25.9.2020

Liite nro 7, Hallitus 25.9.2020

Liite, Hallitus, 25.09.2020, § 248



Tuloslaskelmaosa TA2021 
Ts 2022-2024

Yksikkö 1000 EUR

 TA 2020      ENN 2020 TA 2021        TS 2022 TS 2023 TS 2024

M-%      
TA20/     
TA21

M-%      
ENN20/    
TA21

M-%     
TA21/    
Ts22

M-%    
Ts22/    
Ts23

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 674 351 648 400 672 533 -0,3 3,7
Maksut 49 500 43 624 47 285 -4,5 8,4
Tuet ja avustukset 2 500 22 656 22 311 792,4 -1,5
Muut toimintatuotot 7 214 13 771 13 794 91,2 0,2
TOIMINTATUOTOT YHT 733 565 728 451 755 923 765 000 772 600 780 300 3,0 3,8 1,2 1,0

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -303 212 -301 014 -306 082 0,9 1,7
Palkat -243 395 -243 736 -247 467
Työnantajan henkilöstösivukulut -59 817 -57 278 -58 615
Palvelujen ostot -303 779 -315 959 -303 781 0,0 -3,9
Aineet ja tarvikkeet -49 090 -55 757 -54 602 11,2 -2,1
Avustukset -37 628 -40 052 -38 771 3,0 -3,2
Muut toimintakulut -39 048 -41 080 -44 987 15,2 9,5
TOIMINTAKULUT YHT -732 757 -753 862 -748 223 -751 700 -751 700 -761 500 2,1 -0,7 0,5 0,0

TOIMINTAKATE 808 -25 411 7 700 13 300 20 900 18 800

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHT -250 -320 -300 -300 -300 -300

VUOSIKATE 558 -25 731 7 400 13 000 20 600 18 500

POISTOT KÄYTTÖOM. JA 
M PITKÄVAIK MENOISTA -4 300 -6 448 -7 400 -8 400 -8 400 -4 800

TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ -3 742 -32 179 0 4 600 12 200 13 700

Liite, Hallitus, 25.09.2020, § 248



Investointiosa TA2021 

1000 e
Muutos-% Muutos-%

TALOUSARVIO TALOUSARVIO TS 2022 TS 2023 TA 2020- TS 2022-
2020 2021 TS2021 TA2021

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Tulot 0 0 0 0
Menot -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Nettomeno -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 0,0 0,0

RAKENNUKSET

Tulot 0 0 0 0
Menot -4 500 0 0 0
Nettomeno -4 500 0 0 0

KONEET JA KALUSTO

Tulot 0 0 0 0
Menot -14 000 -5 300 -3 000 -3 000
Nettomeno -14 000 -5 300 -3 000 -3 000 -62,1 -43,4

INVESTOINNIT YHT
Tulot 0 0 0 0
Menot -21 500 -8 300 -6 000 -6 000
Nettomeno -21 500 -8 300 -6 000 -6 000 -61,4 -27,7
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Rahoitusosa TA2021 
1000e

TA2020 TA2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024

Toiminnan rahavirta
Vuosikate    +/- 558 7 400 13 000 20 600 18 500
Satunnaiset erät    +/- 0 0 0 0 0
Tulorahoituksen korjauserät    +/- 0 0 0 0 0

Investointien rahavirta
Investointimenot    - -21 500 -8 300 -6 000 -6 000 -6 000
Rahoitusosuudet investointeihin  + 0 0 0 0 0
Pysyv vast hyödykkeiden luov.tulot  + 0 0 0 0 0

Toiminna ja investointien rahavirta  +/- -20 942 -900 7 000 14 600 12 500

Rahoituksen rahavirta -600 -600 -600 -600 -600
Antolainojen muutokset  

Antolainojen  lisäys  + 0 0 0 0 0
Antolainojen vähennys  - 0 0 0 0 0

Lainakannan muutokset  
Pitkäaikaisten lainojen  lisäys  + 0 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys  - -600 -600 -600 -600 -600
Lyhytaikaisten lainojen muutos  +/- 0 0 0 0 0

Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0
Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 0 0

RAHAVAROJEN MUUTOS  -21 542 -1 500 6 400 14 000 11 900
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