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Kuntaliiton seminaari 16.4.2018

KUNTATALOUSTILASTON TÄRKEYS MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSESSA
Maakunta- ja sote-uudistuksessa kuntatalous puolittuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät maakuntien vastuulle. Kuntien vero- ja valtionosuustuloja siirretään uudistuksessa maakuntien rahoitusta varten lähes 18 miljardia euroja. Siirtolaskelmat perustuvat tietoihin, joita yksittäiset kunnat ilmoittavat Tilastokeskuksen Kuntataloustilastossa.
Kuntaliiton seminaari maanantaina 16.4.2018 keskittyy maakunta- ja sote-uudistuksen
laskelmissa käytettävien kuntakohtaisten tietojen oikeellisuuteen, Tilastokeskuksen Kuntataloustilaston täyttöön ja tilastointiin liittyvään ohjeistukseen. Tilaisuuden tarkoituksena
on pienentää uudistuksen siirtolaskelmiin liittyvää nk. harmaata aluetta konkreettisin esimerkein ja lisäohjein.
Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 7.4.2018 oheisen linkin kautta: http://bit.ly/2FULljp
Uudistuksen siirtolaskennan onnistuminen riippuu Tilastokeskuksen Kuntataloustilaston kuntakohtaisten tietojen oikeellisuudesta
Kuntien ja maakuntien välinen kustannusten ja tulojen siirtolaskelma perustuu tehtäväkohtaisiin
kustannustietoihin, jotka kunnat ja kuntayhtymät täyttävät vuosittain Tilastokeskuksen Kuntataloustilastoon. Uudistuksen siirto- ja tasauslaskelmat tehdään Kuntataloustilaston tietojen perusteella kuntakohtaisesti.
Tilastointi on erittäin ajankohtainen asia, sillä seuraava määräaika Kuntataloustietojen toimittamisessa on toukokuu 2018, jolloin Kuntataloustilastoon kerätään kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2017 tilinpäätöstiedot.
Kuntataloustilaston tiedoilla on suora yhteys kunnan valtionosuuden ja maakuntien rahoituksen
määrään vuodesta 2020 alkaen
Uuden kunnan talouden kannalta Kuntataloustilastoon täytetyillä tiedoilla on suora yhteys siihen
kunnan talouden tasapainoon, jota käytetään uudistuksen tasausmekanismien, mm. sote-muutosrajoittimen laskennassa. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisen kunnan Kuntataloustilastoon
kirjaamat kustannukset vaikuttavat suoraan kyseisen kunnan tulevaan valtionosuusrahoituksen
määrään vuodesta 2020 alkaen.
Mikäli Kuntataloustilaston kustannustiedoissa on virheitä, vaarana on, että maakuntien ja kuntien välinen tulojen siirto ei vastaa todellista vastuiden, velvoitteiden ja kustannusten uudelleen
jakoa. Tämä voi johtaa joko kuntien tai maakuntien rahoituksen liian alhaiseen tasoon vuodesta
2020 alkaen suhteessa siirtyviin kustannuksiin.

Osallistu nyt ja varmista, että uudistuksen tärkeimmät tiedot ovat tilastoissa oikein
täytettynä juuri oman kuntasi osalta!

www.kunnat.net
www.kommunerna.net

Suomen Kuntaliitto
Toinen linja 14,00530 Helsinki
PL 200, 00101 Helsinki
Puh. 09 7711,faksi 09 771 2291
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund
Andra linjen 14,00530 Helsingfors
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Aika

Maanantai 16.4.2018 alkaen klo 12.30

Paikka

Kuntatalo, kokoushuone A 3.23, Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Ilmoittaudu

viimeistään 7.4.2018 oheisen linkin kautta: http://bit.ly/2FULljp

Tilaisuus on osallistujille maksuton.
Tilaisuudesta tehdään tallenne. Tallenne lähetetään kaikille ilmoittautuneille tilaisuuden jälkeen
viikolla 17.

OHJELMA
klo 12.30

Tervetuloa
Kuntatalousyksikön vs. johtaja Henrik Rainio
Tukipalvelut ja välilliset kustannukset
Työllisyyspalvelut
Työterveyshuolto
Oppilashuolto (koulukuraattorit ja -psykologit)
Eläkemenoperusteiset maksut
Maahanmuuttajiin liittyvät palvelut, ml. tulkkauspalvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Lomapalkkavelan muutos
Kuntayhtymien mahdolliset ylijäämän palautukset tai alijäämän kattamiset
Tuet ja avustukset
Projektit ja hankkeet
Kehityspäällikkö Mikko Mehtonen, Suomen Kuntaliitto
Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto
Kahvitauko klo 13.45

klo 15.30

Tilaisuus päättyy

Lisätietoja antavat
Sanna Lehtonen, Sanna.Lehtonen(at)kuntaliitto.fi, p. 050 575 9090
Mikko Mehtonen, Mikko.Mehtonen(at)kuntaliitto.fi, p. 050 592 8986
Tuija Valkeinen, Tuija.Valkeinen(at)kuntaliitto.fi, p. 050 548 1440

