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Muta ajankohtaista:
Palkkojen sivukulut
Kirjanpitolautakunnan
kuntajaosto

Työryhmä valmistelemaan
kunnallisen ja yksityisen
eläkejärjestelmän
yhdistämistä

Kuntataloustilasto 2018
julkaistaan lopullisessa
muodossaan 20.9.2019

Neljännesvuositilasto 2.
neljänneksen tiedot 2019
kuntataloudesta
julkaistaan 23.8.2019
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FCG:n koulutustarjontaa
https://koulutus.fcg.fi/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hallinto-, talous- ja henkilöstöjohdon konferenssi 29. – 30.8.
Kunnan ja kuntayhtymän laskentatoimen koulutusohjelma 5.9. – 28.5.2020
Kunnan ja kuntayhtymän taloushallinnon perusteet 24.9. – 30.10.
Kotikuntalaskutus sosiaali- ja terveydenhuollossa 1.10.
Laskentafoorumi 10. – 11.10.
Kunta-alan vakuutuspäivä 15.10.
Valtiontuet ja elinkeinopolitiikka kunnassa –webinaari 24.10.
Verotulo Hotline 6.11.
ALV erityiskysymyksiä 7.11.
Sijoitettujen perusopetuksen kustannusten laskutus 19.11. ja 3.12.
Kunnan verotulot ja valtionosuudet 26.-27.11.
21.8.2019 Page 10

Kuntaliiton Taloustorstai
- ajankohtaistietoa kuntien taloudesta
Taloustorstait
•
•
•

TO 22.8.2019
TO 10.10.2019
TO 5.12.2019

Lisätiedot ja aihetoiveet:
•
•

kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen,
sanna.lehtonen@kuntaliitto.fi , p. 050 575 9090
hallinto- ja viestintäkoordinaattori
Tuija Valkeinen, tuija.valkeinen@kuntaliitto.fi, p.
050 548 1440
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Kiitokset
mielenkiinnosta!
Sanna Lehtonen
050 5759090
Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi
@lehtonenKL

kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 Helsinki

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön
tehtävät ja organisaatio
Taloustorstai 22.8.2019 Kuntaliitto
Veroyliasiamies Sulevi Rauhala, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Veronsaajien oikeudenvalvonnan toimijat
Veronsaajien (valtio, kunta, seurakunta ja Kansaneläkelaitos) oikeudenvalvontaa verotuksessa
hoidetaan kolmella vaihtoehtoisella tavalla:
1.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön suorittama oikeudenvalvonta,

2.

asianomaisen kunnan, seurakunnan tai Kansaneläkelaitoksen itsensä suorittama oikeudenvalvonta, sekä

3.

Verohallinnosta annetun lain (VHL, 503/2010) 27 §:ssä tarkoitettujen veroasiamiesten suorittama
oikeudenvalvonta.

 Pääsääntöinen toimija veronsaajien oikeudenvalvonnassa on Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö.
Kohdissa 2 ja 3 mainitut oikeudenvalvonnan tavat on tarkoitettu poikkeuksellisiksi.
 Veronsaajat voivat aina tehdä aloitteita oikeudenvalvontayksikölle tai muutoin ottaa siihen yhteyttä,
jos ne katsovat, että on tarve ryhtyä oikeudenvalvontaan liittyviin toimiin verotuksessa.
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Veronsaajien oikeudenvalvonta Verohallinnossa
 Verohallintolain (VHL) 2.1 §
 ”Verohallinnon tehtävänä on verotuksen toimittaminen, verovalvonta, verojen ja maksujen kanto, perintä
ja tilitys sekä veronsaajien oikeudenvalvonta sen mukaan kuin erikseen säädetään.”
 Veronsaajat: valtio, kunta, seurakunta ja Kansaneläkelaitos

 Veronsaajien oikeudenvalvonta on siis Verohallinnon tehtävä
 Verohallinto toimii siis sekä puolueettomana verotusta toimittavana viranomaisena että veronsaajien
oikeutta valvovana viranomaisena
 veronsaajien oikeudenvalvonta on järjestetty Verohallinnon sisällä erilliseen itsenäistä ratkaisuvaltaa
käyttävään Veronsaajien oikeudenvalvontayksikköön
 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on osa Verohallintoa
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Verohallinnon organisaatio 2019
PÄÄJO HT AJA

Hallintoyksikkö

Kehitys- ja
tietohallintoyksikkö

Keskusverolautakunta

Verotuksen
oikaisulautakunta

HENKILÖVERONKANTOVEROTUSYKSIKKÖ
YKSIKKÖ

YRITYSVERONKANTOVEROTUSYKSIKKÖ
YKSIKKÖ

8/22/2019

VERONKANTOASIOINTIYKSIKKÖ
YKSIKKÖ

Esikunta- ja oikeusyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikkö

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Turvallisuus- ja riskienhallintayksikkö

Tulorekisteriyksikkö

Viestintäyksikkö
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VERONKANTOVERONKANTOYKSIKKÖ
YKSIKKÖ

Oikeudenvalvontayksikön tehtävät
 Verosaajien oikeudenvalvontayksikön tehtävä on käyttää veronsaajien puhevaltaa verotuksessa ja
veroprosessissa
 Yksikkö antaa vastineita vero- ja maksuvelvollisten tekemiin verovalituksiin sekä hakee muutosta
verotus- ja lainkäyttöviranomaisten ratkaisuihin
 Työajan käytön jakauma
– vastineet verovelvollisten muutoksenhakuihin noin 85 %
– veronsaajien puolesta tehdyt oikaisuvaatimukset ja valitukset noin 15 %

 Yksikkö on oikeudenvalvontatehtävässään riippumaton
– yksikkö käyttää itsenäistä harkintavaltaa sen suhteen, missä tilanteissa puhevaltaa ylipäänsä on tarpeen
käyttää

– yksikkö on riippumaton muusta Verohallinnosta, mutta myös asianomaisesta veronsaajasta
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Veronsaajien oikeudenvalvonnan keskeiset säädökset
Verohallintolain 24 §
"Verohallinnossa on Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö. Yksikkö käyttää veronsaajien
puhevaltaa verotusta koskevassa asiassa asianosaisena siten kuin tässä laissa ja muualla
laissa säädetään.
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön tehtävänä on valvoa valtion, kunnan, seurakunnan,
Kansaneläkelaitoksen, metsänhoitoyhdistyksen ja metsäkeskuksen oikeutta verotuksessa ja
verotusta koskevassa muutoksenhaussa sekä hallintolaissa tai hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) tarkoitetussa muussa asiassa silloin, kun yksikkö katsoo, että:
1) se on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa taikka
verotus- tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi tarpeen;
2) asia on taloudellisesti merkittävä; tai
3) veronsaajien oikeudenvalvonta muutoin sitä edellyttää.
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Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on oikeudenvalvontatehtävässään itsenäinen
ratkaisuvalta.”
8/22/2019

Oikeudenvalvontayksikön puhevallan käytön kriteerit
Erityisesti yksikön muutoksenhakuun liittyvät tilanteet:
VHL 24.2 §:n 1 kohta: ”se on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai verotustai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi tarpeen” ->oikeudellisesti tulkinnanvaraiset asiat
Esimerkiksi:
 tulkitaan uutta lainsäädäntöä;
 tulkitaan verotus-, oikaisu- tai muutoksenhakumenettelyä koskevia säännöksiä;
 todetaan, että lainsäädäntö on joltain osin puutteellinen tai aukollinen;
 todetaan, että Verohallinnon ratkaisutoiminnassa tai hallintotuomioistuimien oikeuskäytännössä on
epäyhtenäisyyttä;
 todetaan, että oikeuskirjallisuudessa on esitetty erilaisia kannanottoja;

 havaitaan uusi taloudellinen tai muu ilmiö, josta ei ole lainsäädäntöä, oikeus- tai verotuskäytäntöä ja jolla
on merkitystä verotuksessa;
 havaitaan muutoin sääntelyn mahdollistavan useita eri ratkaisuvaihtoehtoja; tai
19
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 asia on tulkinnallisesti epäselvänä ratkaistu veronsaajan vahingoksi (in dubio contra fiscum).

Oikeudenvalvontayksikön puhevallan käytön kriteerit
Erityisesti yksikön muutoksenhakuun liittyvät tilanteet
VHL 24.2 §:n 2 kohta: ”asia on taloudellisesti merkittävä”
 Taloudellisesti poikkeuksellisen merkittävää asiaa ei voida yksiselitteisesti määritellä. Tiedoksi
annettavan tapauksen verointressi täytyy olla kuitenkin erityisen merkittävä ja sen tulee olla
ratkaistu veronsaajan vahingoksi. Tässä tarkoitetuissa tilanteissa on kysymys siitä, että
veronsaajan kannalta taloudellisesti hyvin merkittävää asiaa koskeva ratkaisu arvioidaan vielä
kertaalleen veronsaajan näkökulmasta.
VHL 24.2 §:n 3 kohta: ”veronsaajien oikeudenvalvonta muutoin sitä edellyttää”
 Säännös varmistaa sen, että yksikkö voisi kaikissa tapauksissa käyttää itsenäisesti harkintavaltaa
puhevallan käytön suhteen. Kysymys voisi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa muutoksenhaku olisi
perusteltua verovelvollisten yhdenvertaisen kohtelun tai verovelvollisten eri verovuosien
verotuksen johdonmukaisuuden vuoksi.
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Tulostavoitteet: oikeudellinen vaikuttavuus
 Oikeudenvalvontayksikkö edistää työssään oikeuskäytännön saamista tulkinnanvaraisiin
kysymyksiin. Tuomioistuimen ratkaisulla on tällöin käsiteltävänä olevaa yksittäistä tapausta laajempi
merkitys.
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Oikeudenvalvontayksikön suoritteet 2012-2018
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Kunnan muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä
 Verohallintolain (VHL) 27 §
"Kunnan, seurakunnan ja Kansaneläkelaitoksen muutoksenhakuoikeutta voivat mainittujen veronsaajien lisäksi
käyttää Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköstä riippumattomasti ne yksikön veroasiamiehet, jotka tähän
tehtävään on nimetty. Nämä veroasiamiehet avustavat kuntaa, seurakuntaa ja Kansaneläkelaitosta muutoinkin
oikeudenvalvontaan liittyvissä asioissa.
Suomen Kuntaliitto ry nimeää 1 momentissa tarkoitetut veroasiamiehet Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön
esityksestä. Nimeäminen voidaan erityisestä syystä peruuttaa samassa järjestyksessä kuin se on tehtykin."

 Kysymys on kunnan oikeudesta hakea muutosta verotukseen ja nimenomaan asianomaisen kunnan
asemassa
 Veroasiamiehet eivät siten tässä roolissa anna vastineita verovelvollisten tekemiin valituksiin
 Muutoksenhakijana on esimerkiksi asianomainen kunta, ei ”Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö”
eikä ”veroasiamies”
 Nämä veroasiamiehet käyttävät muutoksenhakuoikeuttaan itsenäisesti myös suhteessa kuntaan
 Tarkoituksena on, että tätä muutoksenhakuoikeutta käytetään vain poikkeuksellisesti
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Kunnan muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä
 Tehtävään nimetyt veroasiamiehet: Verohallintolain (VHL) 27 §
– veroasiamies Tero Alanko
– veroasiamies Seppo Iivonen
– veroasiamies Matti Matinen
– veroasiamies Eero Nenonen
– veroasiamies Jaana Nurila

 Yhteystiedot: puhelinvaihde: 029 512 000; sähköposti: etunimi.sukunimi@vero.fi
 Kaikki nimetyt veroasiamiehet ovat toimivaltaisia koko maassa ja kaikissa niissä verolajeissa, jotka
koskevat säännöksessä mainittuja veronsaajia. Asianomainen veronsaaja voi ottaa yhteyttä kehen
tahansa nimettyyn veroasiamieheen.
 Nimetyt veroasiamiehet voivat avustaa kuntia näiden pyynnöstä veronsaajien oikeudenvalvontaan
liittyvissä kysymyksissä oman toimivaltansa rajoissa ja asian vaatimassa laajuudessa sekä
muutoinkin toimivat näiden kanssa yhteistyössä.
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Veronsaajien oikeudenvalvontaa koskeva ohjeistus ja lisätietoja
 Veronsaajien oikeudenvalvonta Verohallinnossa 22.12.2015 dnro A87/200/2015 (ohje päivitetään
syksyn 2019 aikana)
 Verovalitusmenettelyä koskeva ohje 2.5.2019 dnro VH/4/00.01.00/2019
 Vero.fi ->Verohallinto -> Yhteystiedot ja asiointi -> Yksiköt ja hallinto -> Veronsaajien
oikeudenvalvontayksikkö
 Veroyliasiamies: Sulevi Rauhala
Johtavat veroasiamiehet:


Johanna Salmikivi / 1.10.2019 alkaen (Yhteisöverotusryhmä)



Jaakko Salmenhaara (Henkilö- ja yritysverotusryhmä)



Mirja Salo (Kulutusverotusryhmä)



Jarkko Uusitalo (Varainverotusryhmä)

 Oikeudenvalvontayksikön toimintakertomus 2018:
http://veronsaajat.vero.fi/fi-FI/oikeudenvalvonta/Documents/Toimintakertomus%202018.pdf

 Säännölliset yhteistyöpalaverit verosaajien kanssa
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Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön organisaatio
Veroyliasiamies
Sulevi Rauhala

Johtava veroasiamies, esimies
Jaakko Salmenhaara
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Henkilö- ja yritysverotusryhmä

Varainverotusryhmä

Yhteisöverotusryhmä

Kulutusverotusryhmä

asiantuntijajohto:
johtava veroasiamies
Jaakko Salmenhaara

asiantuntijajohto:
johtava veroasiamies
Jarkko Uusitalo

asiantuntijajohto
johtava veroasiamies
Johanna Salmikivi
1.10.2019 alkaen

asiantuntijajohto:
johtava veroasiamies
Mirja Salo

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön organisaatio
 Veroasiamiehiä noin 25, joista johtavia veroasiamiehiä 4
 Veroasiamiehet erikoistuneet verolaji- ja asiaryhmäkohtaisiin tehtäviin
 Oikeudenvalvontayksikön henkilöstöä tällä hetkellä 9 paikkakunnalla: Oulu, Vantaa, Tampere, Vaasa,
Pori, Joensuu, Rovaniemi, Turku, Kajaani.
 Uudet virat täytetään Ouluun, Helsinkiin tai Tampereelle
 Yksikkö tekee tarvittavaa yhteistyötä Verohallinnon muiden yksiköiden ja erityisesti yksiköiden
veroasiantuntijoiden kanssa
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Sosiaali- ja
terveystoimen
kustannusvertailut

Maria Pernu
@PernuMaria

22.8.2019

Raporttien
saatavuus

 Suomen Kuntaliitto ry:n kotisivuston Sosiaali- ja terveysasioiden
alta löytyy ’Tilastot ja erillisselvitykset’.
 Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen
kustannukset -osiosta löytyvät edellisten vuosien raportit sekä
kaupunkikohtaiset tulokset. Raportit löytyvät myös Kuntaliiton
verkkokaupasta http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3494
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Sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailun
taustaa
 Terveydenhuollon kustannusvertailuja on
tehty suurissa kaupungeissa vuodesta
1995 ja keskisuurissa kunnissa vuodesta
2000 lähtien.

Vuonna 2018 kustannusvertailuun osallistui

 Keskisuurissa kunnissa otettiin
sosiaalitoimen kustannukset mukaan
ensimmäisen kerran vuodelta 2003
kuuden kaupungin pilottiprojektissa.

 13 keskisuurta kuntaa / kuntayhtymää:
Järvenpää, Kauniainen, Kerava,
Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Porvoo,
Rovaniemi, Salo, Sipoo, Tuusula sekä
Kainuun sote-kuntayhtymä (pl. Puolanka)
ja Mustijoen perusturva.

 9 suurta kaupunkia Espoo, Helsinki,
Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Pori, Tampere,
Turku, Vantaa
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Tietoa
vertailututkimuksesta

 Kuntaliiton toteuttaman kustannusvertailun aineisto käsittää kaksi
erillistä aineistoa, joissa vertailtiin suurten kaupunkien terveyden- ja
vanhustenhuoltoa sekä keskisuurten kuntien sosiaali- ja
terveydenhuoltoa.
 Tavoitteena on tukea kaupunkeja sosiaali- ja terveydenhuollon
tavoiteasetannassa, toiminnan kehittämisessä ja talouden hallinnassa
vertailutietoa tuottamalla.
 Tutkimusaineiston piirissä olevien suurten kaupunkien ja keskisuurten
kuntien tiedot koskevat noin 2,6 miljoonan suomalaisen sosiaali- ja
terveyspalvelujen kustannuksia vuonna 2018.
 Aineistosta on saatavilla kuntakohtaisesti tietoa eri sosiaali- ja
terveydenhuollon kustannuksista ikäryhmittäin ja palveluittain, kuten
esimerkiksi suun terveydenhuollon ja tehostetun palveluasumisen
kustannuksista.
 Kaupunkien kesken yhteisesti sovitut ohjeet tietojen keräämisestä
Kuntaliiton nettiportaaliin
 Tiedot kerätään keväällä ja julkaistaan ennen juhannusta.
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Käsitteitä ja
menetelmiä

 Kustannuksiin on otettu mukaan kunnan järjestämä terveydenhuolto,
erikoissairaanhoito ja muu terveydenhuolto sekä sosiaalihuolto
 Vertailussa tarkastellaan myös Kelan korvaaman yksityisen
terveydenhuollon kustannuksia
 Kustannukset on ikävakioitu. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien
kustannukset on saatettu vertailukelpoisiksi siten, että kunkin kunnan
kustannukset lasketaan olettaen eri ikäryhmissä olevien asukkaiden
määrä yhtä suureksi kuin kunnissa keskimäärin.
 Kustannukset on myös tarvevakioitu, jolloin on huomioitu iän lisäksi
myös sukupuoli ja palvelujen tarpeet.
 Vuosivertailutaulukkojen aiempien vuosien euromäärät on deflatoitu,
eli muutettu vuoden 2018 rahan arvoon.
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Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset 2018
Keskisuuret kunnat
 Ikävakioimattomat kustannukset yhteensä 1 772 miljoonaa euroa
- sosiaalitoimi 764 M
- terveystoimi 1008 M
 Kokonaiskustannuksista
- 26 % 15 - 49-vuotiaiden palveluihin
- 16 % 75 - 84-vuotiaiden palveluihin
 Kustannusten kasvu 2,0 % vuodesta 2017 vuoteen 2018
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Kustannukset euroa / asukas, keskisuuret kunnat
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Keskisuurten kuntien kustannusten jakautuminen
Sosiaalitoimi

Terveystoimi
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Keskeisiä huomioita
 Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat kasvaneet
edellisvuoteen verrattuna.
 Pitkäaikaisen laitoshoidon purkamisen kustannukset ovat siirtyneet pitkäaikaisen
tehostetun asumispalvelun sekä kotihoidon kustannuksiin.
 Vertailussa mukana olleista 13 kunnasta / kuntayhtymästä ainoastaan Keravalla,
Kirkkonummella ja Porvoossa on saatu alennettua kustannuksia.
 Kustannusten aleneminen selittyy sillä, että näissä kaupungeissa kalliista palveluista
aiheutuneet kustannukset ovat siirtyneet panostuksiksi ennaltaehkäisevään,
moniammatilliseen avopalveluun ja palveluohjaukseen.
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Kiitos
mielenkiinnosta!
Maria Pernu
050 4758096
maria.pernu@kuntaliitto.fi, Soster@kuntaliitto.fi
@PernuMaria

kuntaliitto.fi
Onnistuva Suomi tehdään lähellä

PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 Helsinki

Sosiaali- ja terveydenhuolto
vuoden 2018
kustannusvertailutulokset
Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailu
Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen
kustannusvertailu
Erityisasiantuntijat Mia Malmila, Maria Pernu
@MMalmila

22.8.2019

Suurten kaupunkien terveydenhuollon
kustannusvertailuraportti
 Suomen Kuntaliiton julkaisusarja
 Kustannukset ikävakioitu ja julkaistu
euroina (€) asukasta kohden
 Ikävakioitujen kustannusten muutos +0,5 %
verrattaessa vuoden 2017 toteumaan
vuoden 2018 rahan arvossa
 Suurten kaupunkien terveydenhuollon
asukaskohtaiset kustannukset 2312 euroa
vuonna 2018

 Kustannusvertailuun osallistuneiden
suurten kaupunkien terveydenhuollon,
kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon
yhteenlasketut kustannukset 4,9 miljardia
euroa vuonna 2018
 Summalla katettiin 2,1 miljoonan
suomalaisen terveydenhuollon, kotihoidon
ja ympärivuorokautisen hoidon palvelut

39

Suurten kaupunkien
terveydenhuollon
kustannukset
vuonna 2018

Huomioita suurten kaupunkien terveydenhuollon
vuoden 2018 kustannuksista
 Perusterveydenhuollon kustannukset olivat 1,9 mrd. €
ilman kotihoidon kustannuksia, erikoissairaanhoidon
2,6 mrd. €.
 Terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset olivat
2312 euroa/asukas
 Ikävakioitujen terveydenhuollon kustannukset laskivat
Kuopiossa ja Jyväskylässä –0,6 %, Helsingissä –1,1 %
ja Espoossa –1,7 % verrattuna edelliseen vuoteen, kun
muutoksia tarkasteltiin vuoden 2018 rahan arvossa.
 Porin kustannuskasvu oli +3,7 % edellisestä vuodesta
ja vertailukaupunkien voimakkainta.
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Suurten
kaupunkien
terveyden- ja
vanhustenhuollon
ikävakioidut
kustannukset
1997-2018
€/ asukas
vuoden 2018
rahan arvossa
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Tiivistelmä vuoden 2018 kustannusvertailuaineistosta

Vertailuun osallistui myös
kaksi kuntayhtymää.
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Suurten kaupunkien palveluprofiilivertailua
kustannustoteuman valossa

https://www.kuntaliitto.fi/asiantu
ntijapalvelut/sosiaali-jaterveysasiat/suurten-jakeskisuurten-kaupunkiensosiaali-ja
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Vastuualueet
Sosiaali- ja terveydenhuollon
rahoitusasiat
Taloudellisten vaikutusten arviointi
Tilastoinnin ja tuloksellisuusmittareiden
kehittäminen

Mia Malmila, erityisasiantuntija

Suurten kaupunkien
th:n kustannusvertailut
vuoteen 2018 saakka
Mia Malmila

+358 50 526 8113
Mia.Malmila@kuntaliitto.fi, Soster@kuntaliitto.fi
@MMalmila

kuntaliitto.fi
Onnistuva Suomi tehdään lähellä

PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 Helsinki

Sote-studio
25.9.2019

Sote-studiossa Kuntaliiton asiantuntijat käsittelevät ajankohtaisia aihepiirejä tuoreeltaan.
Sote-studion tallenteet ja seuraavien lähetysten aikataulut
Kuntaliitto.fi/sotestudio
Tutustu myös verkkosivuihimme https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-jaterveysasiat/suurten-ja-keskisuurten-kaupunkien-sosiaali-ja
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Kuntaliiton päivitetyt
veroennusteet

Benjamin Strandberg
@bestrandb

22.8.2019

Koko maan veroennustekehikko 12.8.2019
 Verohallinnon ennakkotiedot valmistuvasta verovuodesta 2018 huomioitu
(28.7.2019)
 ei yllätyksiä koko maan tasolla – tiedot vastasivat hyvin toukokuun kehikon arvioita
jotka perustuivat tulokehitystilaston tietoihin

 Palkkatulotietojen uudistuneessa ilmoitustavassa ilmennyt ongelmia
 tämän johdosta siirrettiin 400 miljoonaa euroa verovuoden 2019 ennakoita tilivuodelta
2019 vuoteen 2020 (heinäkuun tilanne)

 Toukokuun tilanteesta ollaan vähennetty/siirretty yhteensä 490 miljoonaa euroa
kuluvan vuoden kertymiä
 verovuosi 2019: -420 miljoonaa euroa, verovuosi 2018: -30 miljoonaa euroa,
verovuosi 2017: -40 miljoonaa euroa)
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Kuntakohtainen veroennustekehikko 12.8.2019
 Verohallinnon ennakkotiedot valmistuvasta verovuodesta 2018 huomioitu
(28.7.2019)
 Suurimmassa osaa kuntia ei suurempia yllätyksiä – tiedot vastasivat pääosin hyvin
toukokuun kehikon arvioihin jotka perustuivat tulokehitystilaston tietoihin
 Laskennallisiin verotuloihin perustuvat tasauslaskelmat pohjautuvat myös samaisiin
verovuoden 2018 ennakkotietoihin

 Muilta osin kuntakohtaiset tiedot perustuvat elokuun koko maan
veroennustekehikon tietoihin tilitetystä veroista
 Yhteisöveron vuoden 2019 tilityksiä myös alennettu: noin 40 miljoonaa toukokuun
tilanteesta
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Koko maan veroennustekehikko 12.8.2019
KUNNALLISVERON VEROPOHJA
ANSIOTULOT
Palkkatulot yhteensä
Muutos %
ANSIOTULOT YHTEENSÄ
Muutos %

KOKO MAA , Milj. €

2017

2018**

2019**

2020**

2021**

2022**

2023**

85 763

89 500

92 900

96 200

99 300

102 000

104 600

2,4

4,3

3,8

3,6

3,2

2,7

2,5

129 155

132 920

137 320

141 890

146 440

150 740

155 020

1,8

2,9

3,3

3,3

3,2

2,9

2,8

Veropohja ei ole muuttunut kevään
ennusteista. Samat kasvuodotukset muun
muassa palkkatuloissa

VÄHENNYKSET

Vähennyksissä myös samat
kasvuoletukset vrt. kevään ennusteisiin

VÄHENNYKSET YHT.
Muutos %

MAKSETTAVA KUNNALLISVERO
VEROVUOSI
MAKSETTAVA VERO
Muutos %

KOKO MAA , Milj. €

2017

2018**

2019**

2020**

2021**

2022**

2023**

18 529

18 980

19 670

20 380

21 160

21 900

22 630

-1,4

2,4

3,6

3,6

3,8

3,5

3,3

2017

2018**

2019**

2020**

2021**

2022**

2023**

28 693

29 610

30 220

30 790

31 050

31 480

31 890

7,9

3,2

2,1

1,9

0,8

1,4

1,3

Maksettava kunnallisvero näin ollen yhä
verrattain hyvissä kasvulukemissa tulevina
vuosina. Budjettiriihen jälkeen päivitetyt arviot.
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Koko maan veroennustekehikko 12.8.2019
KUNNALLISVERON TILITYKSET
TA -VUODEN ENNAKOT

KOKO MAA , Milj.€

2018

2019**

31 770

32 140

Kuntaryhmän jako-osuus

0,6162

0,6138

TA-vuonna tilitetään

0,9097

0,9094

17 810

Koko maan kertymä

Tilitys kunnille TA-vuodelta
Muutos %
Osuus maksettavasta %

2020**

2021**

2022**

2023**

17 940

19 020

19 770

20 460

21 140

1,3

0,7

6,0

3,9

3,5

3,3

93,8

91,2

93,3

93,4

93,4

93,4

400 miljoonan euron siirto 2019  2020
(heinäkuun tilanteesta)
Vuodet 2020  2022 kuluvan vuoden
ennakoita alennettiin 40 miljoona /
vuosi
1

TILITYKSET ED. VUODELTA
Kuntaryhmän jako-osuus
Ennakot (tammi-lokakuu)
Maksuunpanotilitys + muut
Tilitys kunnille ed.vuodelta

TILITYKSET VUODELTA t-2
Jäännösverot + muut

TILITYKSET AIK. VUOSILTA
Muut tilitykset
TILITYKSET YHTEENSÄ
Muutos %

2018

2019**

2020**

2021**

2022**

2023**

1 030

1 670

1 290

1 320

1 310

-1 697

-140

-240

-240

-240

-250

533

890

1 430

1 050

1 080

1 060

2019**

2020**

2021**

2022**

2023**

330

150

160

160

160

2018

2019**

2020**

2021**

2022**

2023**

57

60

50

50

50

50

18 758

19 220

20 650

21 030

21 750

22 410

-0,8

2,5

7,4

1,8

3,4

3,0

0,6217
2 230

0,6162

1

2018
357

2

Verovuoden 2018 kertymiä tilivuonna
2019 alennettiin yhteensä 30
miljoonalla euroa
Jaksotus muuttui edellisistä
veroennusteista

2

Verovuoden 2017 kertymiä tilivuonna
2019 alennettiin 40 miljoonalla eurolla

Kuntakohtainen veroennustekehikko 12.8.2019
KUNNALLISVERON TILITYKSET

TILIVUOSI

2017

2018

2019**

2020**

2021**

2022**

TA-VUODEN ENNAKOT
Koko maan kertymä, milj. €

APOT -arvio

Kuntaryhmän jako-osuus

61,38 %

TA-vuonna tilitetään

Toteutunut

Kuntaliiton koko maan ennuste

Tilitys kunnille TA-vuodelta, milj.€
Kunnan jako-osuus vuoden alussa

JakoOsuus -välilehdestä (sininen ennuste)

Kunnan jako-osuus vuoden lopussa

JakoOsuus -välilehdestä (sininen ennuste - käytetään tilitysarvioissa )

Kunnan osuus tilityksistä

Tulorekisterin ilmoitusongelmista johtuen
verovuoden 2019 ennakot jäävät
viimeisimpien arvioden mukaan noin 400‐
700 miljoonaa euroa alhaisemmiksi
tilivuonna 2019.

Toteutunut

Mikä lopullinen tiltysvaje tulee olemaan on
erittäin vaikea arvioida. Veroennustekehikon
oletus on että tilitysvaje olisi 400 miljoonaa
euroa. Arviota voi halutessaan muuttaa
solussa K8.

= koko maan ennuste * loppuvuoden jako-osuus

Muutos %
Osuus maksuunpanosta %

TILITYKSET EDELLISELTÄ VUODELTA
Kuntaryhmän ennakot, milj.€

Tulisi olla noin 92-93 % kyseisen verovuoden maksuunpantavasta verosta

2017
Toteutunut

Ennakot (tammi-lokakuu)

Verotuslain muk. tilitykset, (marraskuu-)
Tilitykset ed. vuodelta yhteensä

2019**

2020**

2021**

Kuntaliiton koko maan ennuste

2022**

JakoOsuus -välilehdestä t-1 (sininen ennuste)

Kunnan jako-osuus

Maksuunpanotilitys, ennakonpalaut.

2018

Muuttaessa arviota solussa K8 siirtyvät
kyseiset verovuoden 2019 ennakot
automaattisesti tilivuodelle 2020 (solu L16)

Kuntaryhmän kertymäarvio * kunnan jako-osuus

Toteutunut

Arvio JakoOsuus -välilehdestä
Arvio johdettu koko maan ennusteesta

= Edellisten summa
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Yhteisöveroennuste
12.8.2019

YHTEISÖVERON TILITYKSET
TILIVUOSI

2017

2018

2019**

2020**

2021**

2022**

2023**

Verovuodelta 2013

3

5

-30

0

0

0

0

Verovuodelta 2014

-2

4

0

0

0

0

0

Verovuodelta 2015

12

2

0

0

0

0

0

Verovuodelta 2016

497

10

0

0

0

0

0

Verovuodelta 2017

1 259

353

10

0

0

0

0

Verovuodelta 2018

91

1 402

360

10

0

0

0

110

1 480

320

10

0

0

110

1 620

330

10

0

100

1 690

330

10

110

1 770

350

110

1 810

Verovuodelta 2019
Verovuodelta 2020
Verovuodelta 2021
Verovuodelta 2022
Verovuodelta 2023
Verovuodelta 2024
TILITYKSET YHTEENSÄ
Muutos %

•
•
•

110
1 869

1 857

1 940

2 050

2 140

2 220

2 280

21,5

-0,6

4,5

5,7

4,4

3,7

2,7

Verovuoden 2019 ennakoita tilivuonna 2019 alennettiin 30 miljoonalla eurolla
Yhteisöveron isot palautukset aiheutuvat vanhaan verovuoteen kohdistuvasta
muutosverotuksesta (2013)
Yhteensä kertymäarvio laskee 40 miljoonaa kevään tilanteesta
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Yhteenveto
verotuloennusteesta
12.8.2019

 Suurin muutos ennusteessa liittyy verotulojen siirtoon 2019 
2020 – aiheuttaa merkittävän kasvuodotuksen vuodelle 2020
 Veroennuste muuttuu vielä syksyn aikana: muutokset johtuvat
tulorekisteri-ilmoituksista, budjettiriihen veropäätöksistä,
verovuoden 2018 päivitetyistä ennakkotiedoista, sekä VM:n
päivitetyistä ennusteista.
KUNTIEN VEROTULOT YHTEENSÄ
TILIVUOSI

KOKO MAA , Milj.€
2018

2019**

2020**

2021**

2022**

2023**

18 758

19 220

20 650

21 030

21 750

22 410

-0,8

2,5

7,4

1,8

3,4

3,0

1 857

1 940

2 050

2 140

2 220

2 280

-0,6

4,5

5,7

4,4

3,7

2,7

1 813

1 890

1 920

1 940

1 960

1 990

2,2

4,2

1,6

1,0

1,0

1,5

22 428

23 050

24 620

25 110

25 930

26 680

-0,5

2,8

6,8

2,0

3,3

2,9

Verolaji
Kunnallisvero
Muutos %
Yhteisövero
Muutos %
Kiinteistövero
Muutos %
VEROTULOKSI KIRJATTAVA
Muutos %
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Poimintoja VM:n talousarvioesityksestä
 Ansiotuloverotusta ehdotetaan kevennettäväksi yhteensä noin 200 milj. eurolla
 korottamalla työtulovähennystä, kunnallisverotuksen perusvähennystä sekä valtion- ja
kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä.
 Kevennys kohdistetaan ensisijaisesti pienituloisille palkka-, eläke- ja päivärahatulon saajille.
 Asuntolainan korkovähennysoikeutta supistetaan hallitusohjelman mukaisesti.
Vähennysoikeutta supistetaan vuonna 2020 10 prosenttiyksikköä ja vuosina 2021—2023
5 prosenttiyksikköä vuodessa siten, että vuonna 2023 asuntolainan korkojen
vähennyskelpoisuus poistuu kokonaan.
 Kotitalousvähennystä supistetaan yhteensä 95 milj. eurolla. Määräaikaisesta ulkomailta
tulevan palkansaajan lähdeverosta annetusta laista (ns. avainhenkilölaki) tehdään pysyvä ja
lähdeveron prosenttia alennetaan 35 prosentista 32 prosenttiin.

”Hallitusohjelman mukaisesti hallituksen veroperusteisiin tekemien muutosten
verotuottovaikutus kompensoidaan kunnille.”
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Poimintoja VM:n talousarvioesityksestä
Yhteisövero
 Vuonna 2020 voimaan tulevan yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskevan
muutoksen on arvioitu pienentävän yhteisöveron tuottoa vuositasolla noin 11
milj. euroa.
 Vuonna 2019 voimaan tulleen korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn
muutoksen arvioitiin kasvattavan yhteisöveron tuottoa noin 10 milj. euroa
vuonna 2019 ja täysimääräisenä noin vuoteen 2030 mennessä yhteensä 30
milj. euroa vuodessa.
 Edellä mainittujen vastakkaissuuntaisten veroperustemuutosten vaikutusten
johdosta vuodelle 2020 ei tehdä kompensaatiosta johtuvaa yhteisöveron jakoosuusmuutosta
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Poimintoja VM:n talousarvioesityksestä
 Ansio- ja pääomaverotuloennusteeseen liittyvät
riskit aiheutuvat yleensä suurelta osin
pääomatuloennusteen epävarmuudesta sekä
mahdollisista jako-osuuksien oikaisuista.
 Pääomatulojen kehitys on epätasaisempaa kuin
ansiotulojen ja ne reagoivat talouden
suhdanteisiin ansiotuloja voimakkaammin.
 Lisäksi pääomatulojen ennustamista vaikeuttaa
se, että niistä saadaan suhteellisen vähän
toteutumatietoa ennen verotuksen
valmistumista.
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Poimintoja VM:n talousarvioesityksestä

 Vuoden 2020 talousarvioesitystä laadittaessa tuoreimmat valmistuneen verotuksen
mukaiset tiedot pääomatuloista ovat vuodelta 2017. Talousarviovuoteen ja sitä
edeltävään verovuoteen liittyvät jako-osuuksien oikaisut saattavat muuttaa
momentin kertymää useilla kymmenillä tai jopa sadoilla miljoonilla euroilla. Etenkin
suhdannekäänteiden yhteydessä näitä muutoksia on vaikea ennakoida.
 Vuonna 2020 ennusteeseen liittyy tavallista enemmän epävarmuutta, mikä johtuu
verotuksen valmistumisen aikaistumisen vaikutuksista verokertymien ajoitukseen
sekä Kansallisen tulorekisterin käyttöönottoon liittyvistä ongelmista, joista johtuen
kalenterivuoden 2019 verokertymätietoja voidaan hyödyntää vuoden 2020
ennustetta laadittaessa vain osittain.
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Veroprosenttien 2020 ilmoittamisesta
 Kysely toteutetaan tänäkin vuonna internetin kautta
 Verohallinto tiedottaa tarkemmin syyskuussa koska kysely lähetetään ja
yksityiskohtaiset ohjeet miten lomake täytetään
 Viesti toimitetaan kuntiin sähköpostilla kirjaamoihin sekä sille henkilölle, joka
on viime vuonna tehnyt ilmoituksen
 Kysely auki näillä näkymin alkaen 1.10. ja 19.11.2019 saakka ja siitä
ilmoitetaan tarkemmin kyselyssä/saatekirjeessä.
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Kiitos
mielenkiinnostanne!
Benjamin Strandberg
+358 50 594 0603
benjamin.strandberg@kommunforbundet.fi
@bestrandb

kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 Helsinki

Valtionosuudet
Ajankohtaista Taloustorstaissa 22.8.2019

Sanna Lehtonen
@lehtonenKL

22.8.2019
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Harkinnanvarainen
valtionosuuden
korotus vaikeassa
taloudellisessa
tilanteessa oleville
kunnille haussa nyt!

10
milj. €
Harkinnanvaraista valtionosuuden
korotusta myönnetään ensisijaisesti
niille kunnille, joissa taloudellisten
vaikeutuksien syyt ovat poikkeuksellisia
ja tilapäisiä. Avustusta myönnettäessä
otetaan huomioon myös paikalliset
erityisolosuhteet. Korotuksen
myöntämisen ehtona on, että kunta on
hyväksynyt talouden tasapainotussuunnitelman.

17 kpl / 20.8.2019

Hae nyt!
Hakemus
VM:ään, kopio
hakemuksesta
Kuntaliittoon

16.5. – 30.8.2019
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Muutos OKM:n
valtionosuuspäätökseen
vuodelle 2019
23.4.2019
5.8.2019

VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE 2
(LIITE OPETUS ‐JA KULTTUUR
295
Koulutuksen järjestäjä
5.8.2019
1
2
3
Valtionosuus Valtionosuus Rahoituksen
/rahoitus
/rahoitus
muutos
aiemmin
aiempaan
3 Kunta
‐79 794 234 ‐77 828 627
‐1 965 607
Koko maa
‐79 794 234 ‐77 828 627
‐1 965 607
002323 Kauhajoen kaupunki
004343 Loviisan kaupunki
008333 Taivassalon kunta
004843 Merikarvian kunta
003043 Kustavin kunta
004073 Lapinjärven kunta
007533 Sibbo kommun
002613 Kittilän kunta
008443 Tervon kunta

‐610 476
‐908 364
‐343 949
146 333
‐181 514
‐524 545
‐1 548 664
102 601
‐305 248

‐669 640
‐913 477
‐334 701
156 040
‐167 642
‐497 324
‐1 305 204
809 467
714 262

59 164
5 113
‐9 248
‐9 707
‐13 872
‐27 221
‐243 460
‐706 866
‐1 019 510
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Opetus- ja
kulttuuritoimen
ajankohtaisia
valtionavustushakuja 2019

AJANKOHTAISET VALTIONAVUSTUSTÄRPIT ELOKUUSSA
Valtionavustus

Hakuaika

OPH:n EU:n nuoriso-ohjelma- ja
kansainvälistymisavustuksia

Elo-lokakuu 2019

VOS-teattereiden ja –orkestereiden
valtakunnallisesti/alueellisesti
merkittävään toimintaan ja
kehittämishankkeisiin

6.6.-3.9.2019

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan
harkinnanvarainen korotus v. 2020

2.9.-23.9.2019

Erityisavustus vähävaraisten perheiden
lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen
tukemiseksi edelleen jaettavaksi

19.8.-30.9.2019

KATSO LISÄÄ RAHOITUSMAHDOLLISUUKSISTA
Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Aluehallintovirastojen avustusrahoitus
sekä muut avustusrahoitusta myöntävät tahot.
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/opetus-ja-kulttuuri/opetus-ja-kulttuuritoimentalous-ja-rahoitus/opetus-ja-kulttuuritoimen-valtionavustukset
pvh
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Ennakolliset
valtionosuuslaskelmat
vuodelle 2020
Kuntaliiton ennakkolaskelma 19.8.2019

Sanna Lehtonen
@lehtonenKL

19.8.2019
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Kuntaliitto julkaisi
ennakkolaskelman
vuoden 2020
valtionosuuksista
8.5.2019 ja päivitti
laskelmaa
19.8.2019
Päivityksessä 19.8.2019
on otettu huomioon VM:n
ehdotus valtion vuoden
2020 talousarvioksi
(16.8.2019)

Valtionosuudet
vuonna 2020

Valtionosuus%

25,47 %

Kuntaliiton
ennakkolaskelma 19.8.2019

Omarahoitusosuus

3 664

(25,37 %)

euroa / asukas
(3 525 €/as)

Indeksikorotus

6 817

+2,7 %

euroa
Perustoimeentulotuen rah. osuus

Väestötiedot

31.12.2018

Kotikuntakorvauksen
perusosa

-360

Kiky
-234
milj. €

Veromenetysten
kompensaatiot

312 milj. €
uutta v. 2020

milj. €
Tasausraja

3 790
€/asukas

Valtionosuudet
vuonna 2020
Kuntaliiton
ennakkolaskelma 19.8.2019
ON PÄIVITETTY
• Ikäryhmittäiset
asukasmäärät (31.12.2018,
lähde: Tilastokeskus)
• Tiedot työllisistä ja
työvoimasta (lähde: TEM)
• Kieliryhmittäiset
asukasmäärät (31.12.2018,
lähde: TK)
• Tulopohjan tasaus (28.7.
verotiedoilla)

EI PÄIVITETTY
• Sairastavuus (lähde: Kela)
• Koulutustausta (lähde: TK)
• Työpaikkaomavaraisuus
(lähde: TK)
• Saaristo-osakuntaväestö
(lähde: TK)
• Tulopohjan tasaus
(lopullisilla v. 2018
verotiedoilla)

VÄHENNYKSIÄ MM.
• Perustoimeentulotuen
kuntien rahoitusosuus -360 milj. €
• Kilpailukykysopimus;
työajan pidennys -234 milj. €
• Harkkarit -10 milj. €
• Digikannustin -40 milj. €

Indeksikorotus
on + 2,7 %
(+187 milj. €)
vuonna 2020

Muutokset 2019 --> 2020
87 212 470 kust.jaon tarkistus ja tehtävämuutokset
18 206 518 määräytymistekijät
186 769 516 indeksikorotus +2,7 %

Lähde: Kuntatalousohjelma vuosille 2020-2023 (4.4.2019), liite 3 (s. 80).

Miten ennakoida
valtionosuuksia
kehyskaudella
2021-2023?

Valtionosuudessa vuonna 2020 huomioon
otettavia eriä
Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta
lisäävät
Kiky-leikkauksen pienentyminen
lomarahaleikkauksen päättymisen takia*

Milj. euroa

+264

Kompensaatio vuosien 2019-2022 kustannustenjaon tarkistuksista, jotta kiky-lomarahaleikkaus ei
leikkaisi valtionosuutta kahteen kertaan

+237

Indeksikorotus (+2,7 %)

+187

Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon
tarkistus
Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutosten
vaikutus

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta
vähentävät
Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen

uutta -23
yht. -89

Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä (siirto momentille
28.90.32), yhteensä

-40

Säästö omais- ja perhehoidon kehittämisen johdosta, uutta
säästöä vuonna 2020
Pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvän vähennyksen
muutos

+102
+18

* HUOM! Kiky-leikkausta kuitenkin jää valtionosuuteen -234 milj. euroa
työajan pidennyksestä johtuen

Milj. euroa

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutokset
vuonna 2020

uutta -10
yht. -56
-23

Milj. euroa

Lastensuojelun jälkihuollon laajennus

+12

A1-kielen opetuksen varhentaminen

+7,5

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus

+7,1

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen

+6,7

Perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden tukeminen

+2,0

Vaasan keskussairaalan muutos laajan päivystyksen
sairaalaksi

+1,0
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Kuntaliiton Taloustorstai
- ajankohtaistietoa kuntien taloudesta
Taloustorstait
•
•
•

TO 22.8.2019
TO 10.10.2019
TO 5.12.2019

Lisätiedot ja aihetoiveet:
•
•

kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen,
sanna.lehtonen@kuntaliitto.fi , p. 050 575 9090
hallinto- ja viestintäkoordinaattori
Tuija Valkeinen, tuija.valkeinen@kuntaliitto.fi,
p. 050 548 1440
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Kiitokset
mielenkiinnosta!
Sanna Lehtonen
050 5759090
Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi
@lehtonenKL

kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 Helsinki

Kuntien digitalisaation kannustin
Taloustorstai 22.8.2019
Finanssineuvos Anne-Marie Välikangas

Kunta- ja aluehallinto-osasto

Digitalisaation kannustimen tavoitteet
‒ Kuntien toimintatapojen ja palveluprosessien uudistaminen sekä
niiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
‒ Kuntien kannustaminen yhteistyöhön
‒ Asiakaslähtöisyys
‒ Mahdollisuus saavuttaa kustannussäästöjä
‒ Digitalisaatioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden
toteuttaminen kuntalähtöisesti
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I haku käynnissä,
lisäksi kootaan ehdotuksia yhteishankkeiksi

1: Avustuksen hakeminen
kunnan tiedolla johtamisen
parantamiseen, datan
hyödyntämiseen sekä näihin
liittyvän tietojohtamisen ja
toimintaprosessien
kehittämiseen

2. Ehdotukset useiden kuntien
yhteisesti toteutettaviksi hankkeiksi

30 milj. euroa
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Avustuksen hakeminen kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen,
datan hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja
toimintaprosessien kehittämiseen, hakuaika 19.9.2019 saakka
‒ Avustuksen kohteena voivat olla:
‒ Kunnan taloushallinnon prosessien automatisointi ja sitä tukevan
tiedonhallinnan kehittäminen yhteisesti määritetyn tiedon varaan.
‒

Automatisoinnin kohteita taloushallinnossa voivat olla esimerkiksi
taloustapahtumatason automatisointi, kustannuslaskenta, sisäinen ja ulkoinen
raportointi tai automaattiset analyysit

‒ Muut toimenpiteet, joilla luodaan tai parannetaan kunnan edellytyksiä
kunnan toimintaa, taloutta tai henkilöstöä koskevien tietojen
digitalisointiin sekä näiden tietojen hyödyntämiseen toimintojen
tiedolla johtamisessa.
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Rahoituksen myöntämisen kriteerejä I haussa
‒ Arvioidaan erityisesti hankkeiden yhteiskunnallisen ja taloudellisen
vaikuttavuuden toteutumista sekä hankkeiden yleistä merkitystä kuntien
kannalta.
‒ Hakemuksia arvioidaan myös siitä näkökulmasta,
‒ miten kunnan tiedolla johtaminen ja ennakoiva tiedon hyödyntäminen paranevat,
‒ miten toiminta parantaa asukkaille tarjottavia palveluita,
‒ mitä konkreettisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita esitetyllä hankkeella
tavoitellaan verrattuna nykytilaan,
‒ mitä toimenpiteitä täytyy toteuttaa, että tavoitteisiin ja laajempiin vaikutuksiin
päästään,
‒ mitä laajempia vaikutuksia sidostahoihin toiminnan muutoksella on,
‒ miten kunta seuraa tapahtunutta toiminnan muutosta,
‒ miten laajasti hankkeen tulokset ovat kunnissa hyödynnettävissä ja sitoutuvatko
hakijat tulosten jakamiseen ja
‒ miten hanke kytkeytyy kuntastrategiaan ja kunnan muuhun kehittämiseen.
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Haetaan vaikuttavuutta, hakemuksessa kuvattava mm.
‒ Mitä vaikutuksia hankkeen tuotoksilla on kunnan toimintatapoihin tai
prosesseihin?
‒ Onko hankkeen tuloksilla laajempia vaikutuksia?
‒ Miten hanke parantaa kunnan tiedolla johtamista ja ennakoivaa
tiedon hyödyntämistä?
‒ Miten hanke parantaa asukkaille tarjottavia palveluita?
‒ Kustannusvaikutukset
‒ Kertaluonteisuus vs. pysyvyys
‒ Mekanismi, aikataulu, seuranta

‒
‒
‒
‒

Miten hanke kytkeytyy siihen sitoutuneiden kuntien strategioihin?
Riskiarviointi
Toiminnan muutoksen seuranta
Suunnitelma työn skaalaamisesta ja levittämisestä
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Avustuksen myöntämisen edellytyksiä ja ehtoja
‒ Kunnille tai kunnille yhdessä, kunnan tehtäviin
‒ Sitouduttava kokemusten jakamiseen
‒ Tulokset oltava myös muiden kuntien hyödynnettävissä
‒ Avoimesti hyödynnettäväksi soveltuvat, avustuksen kohteena olevat tuotokset ovat
vapaasti käytettävissä, muokattavissa, levitettävissä ja edelleen kehitettävissä hankkeen
päättymisen jälkeen.
‒ Hyödynnettävä soveltuvin osin yhteentoimiva.suomi.fi –yhteentoimivuusalustalta löytyviä
sanastoja, koodistoja ja tietomalleja ja mahdolliset uudet sanastot, koodistot ja tietomallit
on julkaistava siellä.
‒ Uusia palveluja tai sovelluksia luotaessa niiden tuleva hallintamalli on kehitettävä
hankkeen aikana
‒ Ensisijaisesti palvelu- ja sovellushankinnoissa JHS 166 -ehtoja, jotka ovat suositeltavia
avoimen lähdekoodin ja rajapintojen hankinnoissa.
‒ Kehitetyt palvelut on kuvattava suomi.fi:n palvelutietovarantoon.
Valtionavustuslaki (688/2001)
Valtioneuvoston asetus kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä (893/2019)
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Raportointi
‒ Väliraportointi Hankesalkku-välineellä 3 krt/v
‒ Loppuraportointi hankkeiden vaikuttavuudesta ja avustusten
käytöstä on toimitettava valtiovarainministeriöön sitä koskevalla
lomakkeella 30.11.2021 mennessä.
‒ Maksatus pääsääntöisesti kolmessa erässä
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Ehdotukset useiden kuntien yhteisesti toteutettaviksi
hankkeiksi
‒ Kaksivaiheinen prosessi
‒ Ehdotus tai ilmoitus kiinnostuksesta osallistua viimeistään 5.9.
‒ Varsinainen valtionavustushaku myöhemmin

‒ Hankkeita, jotka ovat
‒ Kuntien yhteisiä
‒ Kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden
laatua ja vaikuttavuutta parantavia.

‒ Aihe-ehdotukset voivat olla erilaisia, ja kunnat voivat esittää
niitä omista tarpeistaan lähtien. Ideat voivat olla innovatiivisia
ja uusia, tai niitä voi ammentaa jo tehdystä kehittämistyöstä.
‒ Yhteinen työpaja 27.9.
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Ehdotuksissa on kuvattava mm.
‒ miten ehdotus parantaa kuntien toimintatapoja tai
palveluprosesseja sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta,
‒ ehdotuksen tavoitteet ja toivottu lopputulos,
‒ ehdotettavan kehittämiskohteen merkitys kuntakentällä ja
tulosten hyödynnettävyys,
‒ ehdotetun idean kustannuspotentiaali ja
‒ ehdotuksen jatkokehittelyn ja toteutuksen mahdolliset riskit.
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Aikataulu
Kunnan tiedolla johtamisen parantaminen, datan hyödyntäminen
sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien kehittäminen

Hakuaika

19.9.

Päätös:
lokakuu

Hakemusten
käsittely

Kuntien yhteisesti toteutettavat hankkeet, alustava aikataulu
Ehdotusten
keruu

5.9.

Yhdessä
työstäminen
Työpaja
27.9.

Hakuaika

x.11.

Hakemusten
käsittely

Päätös:
joulukuu
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Digitalisaation kypsyysmalli (VTT)
5.0 - Kunta palvelualustana

4.0 - Asiakaslähtöiset palvelupolut: teknologia
palvelemaan

3.0 - Prosessien optimointi: prosessiautomaatio
osana prosesseja

2.0 - Prosessi tai prosessin osa digitaalisessa
muodossa

1.0 - Palvelut kuntalaisille pääosin manuaalisia
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Kiitos!

https://vm.fi/kuntien-digitalisaation-kannustinjarjestelma
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Puh. 0295 16001 (vaihde)
Lisätietoja:
Anne-Marie Välikangas, Suvi Savolainen
www.vm.fi

Valtiovarainministeriön viestintä
vm-viestinta@vm.fi
Mediapalvelunumero (arkisin 8–16) 02955 30500

Taloustietolakipaketti
Hallituksen esitys kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia
koskevaksi lainsäädännöksi

Mikko Mehtonen
Taloustorstai 22.8.2019

21.8.2019

Mistä on kyse?

 Hallituksen esitys lainsäädännön muutoksista, jotka edellytyksenä:
 Kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin
toteuttamiselle (Kuntatieto)

 Muutoksia:
 kuntalakiin,
 valtiokonttorista annettuun lakiin sekä
 kuntien talousraportointia sääntelevään erityislainsäädäntöön

 Päivitys jo aiemmin lausunnoilla olleeseen hallituksen esitykseen
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Malli automaattisesta talousraportoinnista
 Kuntalakiin asetuksenantovaltuus, jolla:
 Talousraportointia koskevat JHS-suositukset sitoviksi
 Velvoite koneellisesta tiedonsiirrosta Valtionkonttorin tietovarastoon
 Vaatimukset raportoitavista tiedoista, aikatauluista ja sisällöistä

 Uusi malli korvaa Tilastokeskuksen tiedonkeruun vaiheittain
tilastovuodesta 2021 alkaen
 Vuoden 2020 TA-tiedot: 12/2019-1/2020
 Kuntien neljännesvuositiedonkeruu: x/2021
 Vuoden 2021 tilinpäätöstiedot: x/2022
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Lausuntopyyntö
 Hallituksen esityksen lausuntopyyntö, lausuttavissa 6.9 asti
 https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=e44942
16-fcef-450e-b79e-8347718236b2
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Kuntaliiton lausunnosta poimittua
 Kustannusarviot ja muutoskustannukset
 Nivelvaiheen riskit ja tiedon laatu
 Kerättävän tietosisällön kasvu, tietotarpeiden kriittinen tarkastelu
 Vastuu tietosuojasäännöksistä
 Kuntatalouden ohjaus
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Lisätietoja automaattisen talousraportoinnin
mallin yksityiskohdista:

 https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/kuntatalouden-tietopalvelu/
 https://kuntatietoluotsi.fi/
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