VALTIOVARAINMINISTERIÖ
Helsinki 14.6.2007
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VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN
KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA
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Valtioneuvosto on, asian oltua valmistavasti valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä, päättänyt antaa valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002), jäljempänä yleislaki,
8 §:n 4 momentin nojalla ja ottaen huomioon yleislain 20 §:n 1 ja 2 momentin sekä valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 1 b §:n, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 321/2003, määräyksen valtion liikelaitosten kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta.
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Yleistä

Liikelaitos harjoittaa toimialallaan liiketoimintaa ja suorittaa lisäksi muut sille laitoskohtaisessa laissa säädetyt tehtävät. Liikelaitos muodostaa liikelaitoskonsernin yhdessä välittömästi
sen omaan liiketoimintaan liittyvien, kotimaisten tai ulkomaisten yritysten kanssa edellyttäen,
että liikelaitoksella on niissä kirjanpitolain 1 luvun 5 ja 6 §:ssä tarkoitettu määräysvalta.
Liikelaitoksen liiketoiminta käsittää laitoskohtaisessa laissa määritellyllä toimialalla harjoitettavan toiminnan, jota harjoitetaan liiketaloudellisten periaatteiden sekä eduskunnan sille
hyväksymien palvelutavoitteiden ja muiden toimintatavoitteiden mukaisesti. Liiketaloudellisiin periaatteisiin kuuluu muun muassa, että liikelaitos päättää myymiensä palvelujen hinnoista siten, että toiminta on taloudellisesti kannattavaa.
Liikelaitokselle voidaan yleislain 7 §:n nojalla määrätä liiketaloudellisesti kannattamattomia
tehtäviä, joiden rahoittamista varten voidaan valtion talousarvioon ottaa määräraha. Liiketaloudellisesti kannattamattomat tehtävät on toiminnan läpinäkyvyyden ja kilpailuneutraliteetin
varmistamiseksi eriytettävä liiketoiminnasta tarkoituksenmukaisella tavalla sisäisen laskentatoimen keinoin.
Laitoskohtaisessa laissa säädetyt muut tehtävät ovat perustuslain 124 §:n tarkoittamia julkisia hallintotehtäviä, joita ei voida harjoittaa liiketoimintana. Niihin liittyy usein myös julkisen
vallan käyttöä. Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön mukaan julkiset hallintotehtävät
tulee hoitaa liikelaitoksen johtamisjärjestelmästä erillisessä, asianomaisen ministeriön ohjauksessa olevassa julkisten hallintotehtävien yksikössä.
Liikelaitoksen toiminnan tulee olla kilpailullisesti neutraalia ja liikelaitoksen järjestelmien
tulee olla läpinäkyviä. Yleislain 13 §:n 1 momentin mukaan laitoskohtaisessa laissa säädetyistä muista tehtävistä pidetään erillistä kirjanpitoa ja laaditaan erillinen tilinpäätös. Liikelaitoksen eri tehtävien välillä ei saa olla ristisubventiota. Valtion talousarvioon voidaan ottaa määräraha liikelaitokselle määrätyn, liiketaloudellisesti kannattamattoman tehtävän hoitamista varten (yleislaki 7 §).
Liikelaitoksen taloussuunnittelu antaa perusteita eduskunnan, valtioneuvoston sekä asianomaisen ministeriön liikelaitoksia koskevalle ohjaukselle, seurannalle ja päätöksenteolle. Liikelaitos toimittaa jäljempänä esitetyt tiedot asianomaiselle ministeriölle.
Ministeriöiden ja niiden hallinnonalan liikelaitosten ehdotukset kehysehdotuksiksi ja talousarvioiksi tulevat julkisiksi siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetään. Liike- ja ammattisalaisuuksia sisältävien
asiakirjojen käsittelyssä noudatetaan salassa pidettäviä asiakirjoja koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
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Liikelaitosta ja liikelaitoskonsernia koskeva kehysehdotus

Liikelaitos tuottaa vuosittain valtiontalouden kehysehdotusten laadintaa varten tietoja ja laskelmia valtion talousarvioon tuloutettavista tuloista sekä tehtävien edellyttämistä määrärahoista kehyskaudelle (liite 6).
3

L i i k e l a i t o k s e n j a l i i k e l a i t o s k o n s e r ni n t a l o u s a r v i o e h d o t u k s e n l a a d i n t a

Liikelaitos tekee osaltaan ehdotukset valtion talousarvioesitykseen sisällytettävistä tuloutuksista ja määrärahoista sekä liikelaitosta koskevasta luvusta tai momentista. Siihen otetaan
myös liikelaitoskonsernia koskevat tiedot.
3.1

Liikelaitosta koskevat tulomomentit

Liikelaitoksista valtion talousarvioon tuloutettavat tulot budjetoidaan laatunsa mukaan seuraaville momenteille:
12.28.99: Takausmaksut ja keskitetysti suoritetuista etuuksista ja korvauksista suoritettavat
maksut
13.01.04: Korot valtion lainoista
13.05.01: Voiton tuloutukset (edellisen vuoden)
15.01.02: Valtion lainat, takaisinmaksut
3.2

Liikelaitosta koskevan luvun tai menomomentin rakenne

Valtion talousarvioesitykseen sisällytetään asianomaista liikelaitosta koskevaan lukuun tai
momenttiin perustelut, jotka muodostuvat päätösosasta ja selvitysosasta. Päätösosassa esitetään eduskunnan hyväksyttäväksi yleislaissa, laitoskohtaisessa laissa ja muussa lainsäädännössä säädetyt asiat. Selvitysosassa esitetään liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin toimintaa ja taloutta koskevia tietoja sekä asianomaisen ministeriön alustavasti asettamat keskeiset taloudelliset tavoitteet. Perustelut kirjoitetaan siten, että niistä selkeästi ilmenee, kenen asettamista tavoitteista tai arvioista kulloinkin on kyse.
Päätösosa
Päätösosassa esitetään eduskunnan päätettäväksi seuraavassa järjestyksessä:
Tasejärjestelyt
1) Toiminnan aloittamiseen liittyvät tasejärjestelyt (yleislain 14 §:n 1 momentti). Päätösosaan otetaan eduskunnan päätettäväksi tarkoitettu valtuutus, minkä nojalla valtioneuvosto voi
päättää liikelaitoksen hallintaan toiminnan aloittamisen yhteydessä siirrettävästä omaisuudesta
sekä siitä, mikä osa omaisuudesta merkitään peruspääomaksi, muuksi omaksi pääomaksi tai
lainaehdoin annetuksi. Mikäli perustettavan liikelaitoksen hallintaan on tarkoitus siirtää yleislain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tytäryrityksiä, tästä mainitaan päätösosassa.
2) Peruspääoman muutokset (yleislain 8 §:n 1 momentin 2 kohta). Eduskunta hyväksyy liikelaitoksen peruspääoman korotuksen ja alennuksen sekä päättää määrärahan ottamisesta talousarvioon myönnettäväksi liikelaitokselle peruspääoman korottamiseen. Määräraha budjetoidaan sijoitusmenomomentille, jonka numerotunnus on 88. Eduskunta voi päättää peruspääoman korottamisesta myös siirtämällä muu oma pääoma tai sen osa taikka arvonkorotusrahasto tai sen osa peruspääomaan (yleislain 4 §:n 3 momentti ja 8 §:n 1 momentin 2 kohta). Peruspääoman korottaminen voi tapahtua myös siirtämällä liikelaitoksen hallintaan omaisuutta siten
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kuin jäljempänä kohdassa Muut tasemuutokset todetaan. Peruspääoman alentaminen voi tapahtua siirtämällä liikelaitoksen hallinnasta omaisuutta (yleislain 8 §:n 1 momentin 2 kohta ja
14 §:n 2 momentti) siten kuin jäljempänä todetaan.
3) Muut tasemuutokset (yleislain 14 §:n 2 momentti). Päätösosaan otetaan eduskunnan päätettäväksi tarkoitettu valtuutus, minkä nojalla valtioneuvosto voi päättää liikelaitoksen hallintaan siirrettävästä omaisuudesta sekä siitä, mikä osa omaisuudesta merkitään peruspääomaksi,
muuksi omaksi pääomaksi tai lainaehdoin annetuksi. Päätösosaan otetaan myös eduskunnan
päätettäväksi tarkoitettu valtuutus, minkä nojalla valtioneuvosto voi päättää liikelaitoksen hallinnasta siirrettävästä omaisuudesta sekä siitä, miten siirto vähentää peruspääomaa, muuta
omaa pääoma tai lainan määrää.
Muut eduskunnan hyväksyttäväksi säädetyt asiat
4) Liikelaitoksen keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet (yleislain 8 §:n 1
momentti 1 kohta). Valtion talousarvioon kirjattavien liikelaitoksen palvelutavoitteiden ja
muiden toimintatavoitteiden tulee olla liikelaitoksen toiminnan kannalta keskeisiä ja konkreettisia. Niitä pitää voida seurata ja mitata, jotta eduskunnalla on niistä päättäessään mahdollisuus
vaikuttaa palvelutaso-ohjaukseen. Tavoitehierarkiassa eduskunnan asettamat palvelu- ja muut
toimitavoitteet ovat ylimpänä tavoiteasettelussa ja asettavat siten välillisesti rajat kaikille muille tavoitteille. Asianomaisen ministeriön asettamat taloudelliset tavoitteet, tulostavoite ja tuloutustavoite eivät saa olla ristiriidassa eduskunnan asettamien keskeisten palvelutavoitteiden
ja muiden toimintatavoitteiden kanssa. Palvelutaso-ohjaus on liikelaitosmallin keskeinen piirre.
5) Liikelaitoksen varainhoitovuoden investointimenojen enimmäismäärä sekä liikelaitoksen
seuraavien varainhoitovuosien investointivaltuudet (yleislain 8 §:n 1 momentin 4 kohta). Liikelaitoksen investointien enimmäismäärällä tarkoitetaan varainhoitovuonna maksettavien investointimenojen euromääräistä yhteistä enimmäismäärää. Enimmäismäärään luetaan ne menot, jotka aiheutuvat kyseessä olevan varainhoitovuoden investoinneista ja aikaisempien varainhoitovuosien investointivaltuuksista. Lisäksi erikseen esitetään sellaisten varainhoitovuonna tehtävien investointisitoumusten enimmäismäärä, joista aiheutuu menoja seuraavina
varainhoitovuosina eli investointivaltuudet.
6) Liikelaitoksen lainanoton enimmäismäärä (yleislain 5 § ja 8 §:n 1 momentti 3 kohta).
Lainana ei pidetä liikelaitoksen saamaa tavanomaista toimitusluottoa.
7) Valtuudet liikelaitokselle antaa takaus liikelaitoskonserniin kuuluvan mainitun lain 5 §:n
2 momentissa tarkoitetun osakeyhtiömuotoisen tytäryhtiön lainasta (yleislain 8 §:n 1 momentti 5 kohta).
Selvitysosa
Selvitysosaan sisällytetään päätösosan perusteluina yksityiskohtaisempia tietoja ja kuvausta
liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin toiminnan ja talouden kehityksestä käyttäen hyväksi liitteenä olevia mallitaulukoita (liitteet 1—5).
Selvitysosa aloitetaan suppealla kuvauksella, mikä kattaa liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin ml. liikelaitoksen ulkomainen toiminta sekä niitä koskevat merkittävät toiminnalliset ja taloudelliset muutokset. Tämän jälkeen perustellaan kaikki päätösosaan sisältyvät ehdotukset
samassa järjestyksessä kuin ne ovat päätösosassa.
1) Liikelaitoksen tasetta koskevien järjestelyjen perusteluja sekä alustavan arvion mukaisia
liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin taseita tai aloittavia taseita koskevassa selvitysosassa kuvataan muun muassa, mikä omaisuus liikelaitokselle siirtyy mukaan lukien liikelaitoksen hallintaan siirrettävät tytäryritykset, mitkä velat siirtyvät liikelaitokselle, millä ehdoin omaisuus
ja velat siirretään eli kuinka paljon annetaan peruspääomana, muuna omana pääomana tai lainaehdoin (kuten: lainan määrä, laina-aika, lyhennykset, vapaavuodet, korko), mikä omaisuus
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siirretään liikelaitoksen hallinnasta talousarviotalouteen sekä kuinka paljon siirto vähentää peruspääomaa, muuta omaa pääomaa tai lainaa (lainaehtojen muutos).
2) Palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden kuvausta koskevassa selvitysosassa täsmennetään
tavoitteita. Siinä esitetään
— ministeriön liikelaitokselle ja liikelaitoskonsernille asettama alustava tulostavoite tilikauden voitolle (tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja) ja alustava tuloutustavoite;
— sitä vastaavat oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuottoprosentit;
— alustava valtiolle tuloutettava prosenttiosuus tilikauden voitosta; ja
— muut mahdolliset tulostavoitteet tarkempine selvityksineen.
Asianomaisen ministeriön asettamat taloudelliset tavoitteet, tulostavoite ja tuloutustavoite
eivät saa olla ristiriidassa eduskunnan asettamien keskeisten palvelutavoitteiden ja muiden toimintatavoitteiden kanssa.
3) Selvitysosassa esitetään tiedot muista liikelaitosta ja liikelaitoskonsernia koskevista eduskunnan päätöksenteon kannalta merkittävistä seikoista, kuten
— liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin asettamasta liikevaihtotavoitteesta;
— tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuvasta alustavasta investointisuunnitelmasta;
— liikelaitoksen suunnitelma lainanotosta jaoteltuna pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen lainaan
kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun 7 §:n 2 momentin määritelmän mukaisesti;
— liikelaitoksen takausvaltuuksia koskevasta suunnitelmasta liikelaitoskonserniin kuuluvien
tytäryhtiöiden lainoille; ja
— muista perusteista.
4) Selvitysosaan otetaan liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin taloutta ja tuloksellisuutta selvittäviä laskelmia ja taulukoita. Näitä ovat muun muassa
— liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin ennakoidut tuloslaskelmat tulevalle varainhoitovuodelle (liite 1),
— liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin tunnuslukutaulukko tulevalle varainhoitovuodelle,
kuluvalta varainhoitovuodelta sekä edelliseltä tilikaudelta (liite 2) ja
— erillinen taulukko, jossa kuvataan kootusti liikelaitoksen liiketoiminnan ja muiden tehtävien yhteydet talousarvioesityksen tulo- ja menomomentteihin (liite 6).
Mahdolliset liiketaloudellisesti kannattamattomat tai laitoskohtaisessa laissa säädetyt tehtävät sekä niiden rahoittaminen otetaan tarvittavine viittauksineen muualle talousarvioehdotukseen.
Liikelaitoksen liiketaloudellisesti kannattamattomista tehtävistä ja laitoskohtaisessa laissa
säädetyistä muista tehtävistä otetaan liikelaitosta koskevan luvun tai momentin selvitysosaan
erilliset tunnusluku- ja rahoitustaulukot, joiden laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin liiketoiminnan tunnusluku- ja rahoitustaulukoiden rakennetta (liitteet 3—5). Jos nämä tehtävät
ovat laajoja ja ne vastaavat luonteeltaan virastojen toimintaa, tunnusluku- ja rahoitustaulukoissa on otettava huomioon myös virastojen vastaavanlaisten erittelyjen rakenne. Tämän määräyksen liitteenä on näiden tehtävien mallitaulukoita, joiden pohjalta laaditaan talousarvioesityksen taulukot (liitteet 4—6). Mikäli tehtävien luonne antaa aihetta, laaditaan erillinen tunnuslukutaulukko, jossa kuvataan suoritteita ja esitetään muita toimintaa kuvaavia tunnuslukuja.
Tunnuslukujen laskemisessa käytetään yhtenäisiä laskentaperusteita (liite 7).
3.3

Liikelaitokselle määrättyjen liiketaloudellisesti kannattamattomien tehtävien budjetointi

Liiketaloudellisesti kannattamatonta tehtävää koskeva määräraha otetaan kyseistä tehtävää
ohjaavan ministeriön pääluokkaan siirtomenoksi 50-sarjan momentille. Asianomaisen menomomentin päätösosassa esitetään liikelaitoksen nimi, sille osoitettavan määrärahan suuruus ja
sen käyttötarkoitus. Momentin selvitysosassa esitetään asetettavat toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahan mitoitusperusteet talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla.
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3.4

Liikelaitokselle laitoskohtaisessa laissa säädetyt muut tehtävät

Liikelaitoksen liiketoiminnan ja laitoskohtaisessa laissa säädettyjen muiden tehtävien välillä
ei saa olla ristisubventiota. Muut tehtävät rahoitetaan määrärahoilla ja toiminnasta saatavilla
tuloilla.
Muuta tehtävää koskeva määräraha otetaan kyseistä tehtävää ohjaavan ministeriön pääluokkaan siirtomenoksi. Asianomaisen menomomentin päätösosassa esitetään liikelaitokselle
osoitettavan määrärahan suuruus ja sen käyttötarkoitus. Momentin selvitysosassa esitetään
näille tehtäville asetettavat toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahan mitoitusperusteet.
Milloin liikelaitokselle budjetoidaan määrärahaa, jolla se voi hankkia hallintaansa omaisuutta (kiinteistövarallisuutta) laitoskohtaisessa laissa säädettyjä muita tehtäviä varten, budjetoidaan se ko. toimintaa ohjaavan ministeriön pääluokkaan 70-sarjan momentille.
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Muut määräykset ja voimaantulo

Talousarvioehdotusten laadintamenettelyssä ja -aikataulussa noudatetaan muutoin, mitä valtiontalouden kehysehdotusten, talousarvioehdotusten sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien
laadintaperiaatteista 24.4.2003 annetussa valtioneuvoston päätöksessä sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta annetussa valtiovarainministeriön määräyksessä (31.3.2004/TM 0402) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen määrätään.
Erikseen on säädetty liikelaitosten palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden (yleislain 8 §:n 2
momentti) päättämisestä sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta (yleislain 13 §:n 3 momentti) sekä niiden käsittelemisestä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa (3.1.2002/TM 0201, kohta 2.4.).
Tämä määräys tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2007 ja sitä sovelletaan ensimmäisen
kerran laadittaessa vuoden 2008 talousarvioesitystä.
Tällä määräyksellä kumotaan valtiovarainministeriön valtion liikelaitosten talousarvioehdotusten laadinnasta 18.6.2003 antama määräys TM 0302.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Budjettineuvos Helena Tarkka
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LIITE 1
LIITE 2
LIITE 3
LIITE 4
LIITE 5
LIITE 6
LIITE 7

Yhteenvetotaulukko liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin koko toiminnasta varainhoitovuodelle
Liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin tunnuslukutaulukko
Liikelaitoksen laitoskohtaisessa laissa säädettyjen muiden tehtävien ja liiketaloudellisesti kannattamattomien tehtävien talouslaskelmataulukko
Liikelaitoksen laitoskohtaisessa laissa säädettyjen muiden tehtävien ja liiketaloudellisesti kannattamattomien tehtävien kustannusvastaavuustaulukko
Laitoskohtaisessa laissa säädettyjen muiden tehtävien tunnuslukutaulukko
Talousarvion tulo- ja menomomentit -taulukko
Tunnuslukujen määrittelyssä käytettävät laskentaperusteet

JAKELU
Valtion liikelaitoksia ohjaavat ministeriöt
Valtion liikelaitokset
Valtiovarainministeriön osastot ja yksiköt
TIEDOKSI
Eduskunnan tilitoimisto
Valtiovarainvaliokunnan sihteeristö
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtioneuvoston kanslia
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LIITE 1
Yhteenvetotaulukko liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin koko toiminnasta varainhoitovuodelle
Luvut tuhansina euroina
Liiketoiminta Laitoskohtaisessa
laissa säädetyt
muut tehtävät
Tuotot

Kulut

Voitto/tappio
Rahoitus
Henkilöstömäärä
— Työsuhteiset (htv)
— Virkamiehet (htv)

Liikelaitos

Tytäryritykset

Konserni

9
LIITE 2
Liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin tunnuslukutaulukko
N = esitysvuosi
Valtion liikelaitoksista ja erikseen liikelaitoskonserneista seuraavat tunnusluvut ja tiedot edellisen tilinpäätöksen, kuluvan vuoden ennusteen ja talousarvioesityksen mukaan.
N-2 toteutuma
Liikelaitos Konserni1

N-1 ennakoitu
N TAE
Liikelaitos Konserni1 Liikelaitos Konserni1

Liikevaihto, milj. €
— muutos, %
Liikevoitto/tappio,
milj. €
Liikevoitto, %
Tilikauden tulos
— liikevaihdosta,
%
— peruspääomasta,
%
Tuloutus valtion talousarvioon2, milj.
€
Sijoitetun pääoman
tuotto, %
Oman pääoman
tuotto, %
Investoinnit liikevaihdosta, %
Omavaraisuusaste,
%
Taseen loppusumma, milj. €
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv)

1

Luetellaan tytäryritykset ja liikelaitoksen omistusosuus niissä.
Tuloutus edelliseltä vuodelta, kuluvan vuoden tuloutustavoite sekä talousarvioesityksen mukainen tuloutustavoite.
2
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LIITE 3
Liikelaitoksen laitoskohtaisessa laissa säädettyjen muiden tehtävien ja liiketaloudellisesti
kannattamattomien tehtävien talouslaskelmataulukko
N = esitysvuosi
Luvut tuhansina euroina
Kunkin laitoskohtaisessa laissa säädetyn muun tehtävän ja liiketaloudellisesti kannattamattoman tehtävän osalta erikseen toiminnan luonteesta ja laajuudesta riippuen vaihtoehtoisia malleja.
N-2 toteutuma
TOIMINNAN TUOTOT
Tehtävien myyntitulot
Muut toiminnan tuotot
Tuotot yhteensä
TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
— ostot tilikauden aikana
— varastomuutokset
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palveluiden ostot
Muut kulut
Valmistevaraston muutokset
Valmistus omaan käyttöön
Poistot
Sekalaiset kulut
JÄÄMÄ I
Rahoitustuotot ja -kulut
— rahoitustuotot
— rahoituskulut
Satunnaiset tuotot ja kulut
— tuotot
— kulut
JÄÄMÄ II

N-1 ennakoitu

N TAE
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LIITE 4
Liikelaitoksen laitoskohtaisessa laissa säädettyjen muiden tehtävien ja liiketaloudellisesti
kannattamattomien tehtävien kustannusvastaavuustaulukko1
N = esitysvuosi
Luvut tuhansina euroina
N-2 toteutuma
TUOTOT
Tehtävien myyntitulot
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
KUSTANNUKSET
Erillismenot
Osuus yhteisistä kustannuksista
Pääomakustannukset
Poistot ym.
Kustannukset yhteensä
ALIJÄÄMÄ
Määräraha

1

Jos tehtäviä on useita, kustakin laaditaan omat taulukot.

N-1 ennakoitu

N TAE
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LIITE 5
Laitoskohtaisessa laissa säädettyjen muiden tehtävien tunnuslukutaulukko
N = esitysvuosi
Luvut tuhansina euroina
N-2 toteutuma
Toiminnan tuotot
Toiminnan kustannukset
Käyttöjäämä
— % tuotoista
Osuus yhteiskustannuksista
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)
— % tuotoista
Tuotot laitoskohtaisessa laissa
säädettyjen tehtävien kokonaiskustannuksista yhteensä
Investoinnit
— % tuotoista
Hintojen muutos, %
Volyymin muutos, %
Henkilökuntamäärä (htv)
— josta virkamiehiä (htv)

N-1 ennakoitu

N TAE

13
LIITE 6
Talousarvion tulo- ja menomomentit -taulukko
N = esitysvuosi
Luvut tuhansina euroina
Valtiontalouden kehysehdotusta varten esitetään tiedot vuoteen N+3 asti.
N-2 toteutuma
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille
12.28.99 Takausmaksut
13.01.04 Korot
13.05.01 Voiton tuloutus (ed.
vuoden)
15.01.02 Lainat
Yhteensä
Laitoskohtaisessa laissa säädettyjen muiden tehtävien määräraharahoitus
Momentti 1
Momentti 2
Momentti 3
Yhteensä
Liiketaloudellisesti kannattamattomien tehtävien määräraharahoitus
Momentti 1
Momentti 2
Momentti 3
Yhteensä

N-1 ennakoitu

N TAE

14
LIITE 7
Tunnuslukujen määrittelyssä käytettävät laskentaperusteet
Sijoitetun pääoman tuotto, %

Oman pääoman tuotto, %

Omavaraisuusaste, %

=

=

=

Voitto ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut + valtion talousarviosta muuhun toimintaan
saatu rahoitus
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin
vuoden aikana)

x 100

Voitto ennen satunnaisia eriä + valtion talousarviosta
muuhun toimintaan saatu rahoitus – verot
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

x 100

Oma pääoma
Taseen loppusumma – saadut ennakot

x 100

