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VALTIONEUVOSTON ASETUKSET KUNNAN TALOUTTA KOSKEVIEN TIETOJEN
TOIMITTAMISESTA SEKÄ KUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ ESITETTÄVISTÄ TIEDOISTA
1 Johdanto
Kuntalain (410/2015) 112 §:n 1 momentin mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuuteen,
kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kuntalain lisäksi kirjanpitolakia. Lain 112
§:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kunnan tilinpäätökseen kuuluvasta taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja niiden liitteenä olevista tiedoista sekä talousarvion toteutumisvertailusta ja
toimintakertomuksesta, konsernitilinpäätöksestä ja sen liitetiedoista sekä osavuosikatsauksista. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa säännöksiä palvelukohtaisista taloustiedoista.
Kuntalain 121 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa
varten sekä 5 luvussa tarkoitettujen kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Kunnan on salassapitosäännösten estämättä toimitettava 112 §:ssä tarkoitetut tilinpäätös-, osavuosikatsausja kustannustiedot sekä muualla laissa tai lain nojalla säännöllisesti toimitettavaksi
edellytetyt taloustiedot Valtiokonttorille yhteentoimivuuden edellyttämässä muodossa. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuotettavista
tiedoista sekä tietojen tuottamisen ja toimittamisen menettelytavoista ja ajankohdista.
Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä toimintaa ja taloutta koskevien tietojen tuottamista ja
toimittamista koskeva sääntely koskee saman sisältöisenä myös kuntayhtymiä.
Asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta sekä kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetaan nyt ensimmäisen kerran. Asetuksenantovaltuudet on lisätty kuntalakiin lailla 1368/2019, joka on tullut voimaan 1.1.2020. Sen
121 a §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran vuotta 2021 koskeviin
kuntien taloustietoihin.
2 Yksityiskohtaiset perustelut
Valtioneuvoston asetus kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta
Valtioneuvoston asetus kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta sisältäisi
säännökset tietojen toimittamistavasta ja aikataulusta.
Kunnan olisi toimitettava tiedot määräajassa Valtiokonttorin taloustietovarantoon sen
ylläpitämän tietojärjestelmän edellyttämässä muodossa. Lisäksi asetuksella säädettäisiin kunnan velvollisuudesta toimittaa taloustietovarantoon uusi korjattu tietosisältö,
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jos kunta, Valtiokonttori tai muu viranomainen havaitsee toimitetuissa tiedoissa virheitä. Valtiokonttori voisi määritellä korjatun tietosisällön toimittamiselle määräajan.
Tietojen toimittamisen aikataulu vaihtelisi taloustietojen sisällön mukaan ja noudattaisi pääosin nykyisiä kuntien velvoitteita toimittaa taloutta koskevia tietoja Tilastokeskukselle ja muille viranomaisille. Kaikkien kuntien tulisi toimittaa puolivuositiedot ajalta tammikuun alusta kesäkuun loppuun viimeistään saman vuoden elokuun
15. päivänä. Neljännesvuositiedot ajalta tammikuun alusta maaliskuun loppuun tulisi
laatia viimeistään saman vuoden huhtikuun 30. päivänä ja ajalta tammikuun alusta
syyskuun loppuun viimeistään saman vuoden lokakuun 31. päivänä. Tässä aikataulussa tiedot olisi myös toimitettava Valtiokonttorin taloustietovarantoon. Tilastokeskus on kerännyt tähän saakka kuntien taloutta koskevia neljännesvuositietoja otoksen
perusteella.
Valtioneuvoston asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
Valtioneuvoston asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista olisi kuntien
nykyistä tilinpäätöksen sisältöä vastaava. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut ohjeet kuntien tilinpäätöksen sisällöstä vuodesta 1997 alkaen.
Asetuksella säädettäisiin kunnan tilinpäätöksen perustana olevat kaavat sekä annettaisiin säännökset tilinpäätöksen liitetiedoista. Tältä osin asetus vastaisi kirjanpitolain
(1336/1997) nojalla annetun kirjanpitoasetuksen (1339/1997) sisältöä. Lisäksi siinä
määriteltäisiin pääpiirteittäin tilikauden aikaisen taloustietojen raportoinnin sisältö.
Tarkemmat ohjeet laskelmien erien, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen liitetietojen
ja tilikauden aikaisen raportoinnin sisällöstä sekä yleisten tilinpäätösperiaatteiden soveltamisesta antaisi edelleen kirjanpitolautakunnan kuntajaosto.
Asetusta sovellettaisiin myös kunnalliseen liikelaitokseen. Liikelaitoksen tuloslaskelmakaava sekä siihen pohjautuvat rahoituslaskelman erät voisivat kuitenkin poiketa
nykyiseen tapaan eräiltä osin kunnan vastaavista kaavoista. Liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmista voidaan jättää kuitenkin yksittäisiä nykyisin esitettyjä kunnan sisäisten
erien erittelyjä pois, koska tiedot toimitetaan yksityiskohtaisemmin Valtiokonttorin
ylläpitämään tietovarantoon. Myös kunnan muusta eriytetystä liiketoiminnasta ja taloudellisesta toiminnasta laaditaan tilinpäätöslaskelmat liikelaitosten kaavoja käyttäen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto voisi ohjeistuksellaan rajata tilinpäätöksen
sisältövaatimuksia muussa eriytetyssä liiketoiminnassa kuin liikelaitoksessa.
Myös konsernitilinpäätöksen laadinnassa sovellettavat kaavat sekä liitetietovaatimukset poikkeaisivat eräiltä osin kunnan kaavoista ja tiedoista. Nämä erot perustuvat
konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin sekä sisältöön ja vastaavat aiempaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistusta.
3 Asetuksen vaikutukset
Asetuksilla ei ole merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia.
4 Asian valmistelu
Asetusluonnokset on valmisteltu valtiovarainministeriön virkatyönä.
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Asetusluonnokset oli liitetty kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevan lainsäädännön hallituksen esitysluonnokseen. Hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella kesällä 2019 ja sitä käsiteltiin syksyllä 2019 kuntalain 13 §:n mukaisesti kuntatalouden ja hallinnon neuvottelukunnassa.
Asetusluonnoksista on pyydetty kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto. Lausunnossa esitetyt näkökohdat on otettu huomioon asetusten valmistelussa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto korosti lausunnossaan, että kuntajaostoa tulee kuulla asetuksen sisällön ja sen muutosten valmistelussa myös jatkossa.
Tilinpäätöstietoja koskevan asetuksen luonnoksessa tuloslaskelmaan ehdotettiin lisättäväksi uusi erä Verotulomenetysten kompensaatio. Huhtikuussa 2020 julkaistiin
kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin käsikirja (AURA), jossa
Verotulomenetysten kompensaatiota ei kuitenkaan ole esitetty tuloslaskelmassa
omalla rivillään, vaan valtionosuuksien ryhmässä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston
aiemman linjauksen mukaisesti. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston mukaan taloustietoraportoinnin näkökulmasta uuden rivin lisääminen tuloslaskelmaan tässä vaiheessa järjestelmien muutostyötä olisi ollut työlästä. Uutta tuloslaskelman riviä ei ole
esitetty asetusluonnoksessa, vaan verotulomenetysten kompensaatio eriteltäisiin tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Lain- ja asetustasoisen sääntelyn ei tulisi kuntajaoston mukaan olla liian yksityiskohtaista. Esimerkiksi liiketoiminnan ja taloudellisen toiminnan eriyttämistä koskevan
sääntelyn kohdat tulisi säätää niin väljiksi, että erilaiset eriyttämisen tasot ovat mahdollisia. Myös tilikauden aikaisen raportoinnin tulisi sisältää vain sellaiset osat, jotka
ovat välttämättömiä talouden seurannan kannalta jo kesken tilikauden.
Kuntajaosto korosti, että asetuksessa neljännesvuosi- ja puolivuosikatsauksessa edellytettävien tietojen tulisi vastata automatisoidun talousraportoinnin tietosisältövaatimuksia eli vain liikelaitosten ja vesihuollon taseyksiköiden raportointeja.
5 Laintarkastus
Asetusehdotukset on tarkastettu oikeusministeriön laintarkastuksessa.
6 Voimaantulo
Asetusten on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. Niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuotta 2021 koskeviin taloustietoihin.

