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• Verorahoituksen kirjaaminen

• Kirjanpitolautakunnan päivitetyt 
yleisohjeet ja lausunnot –vaikutus 
tilinpäätökseen

Käsiteltäviä asioita
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• Verotulojen kirjaamisesta ei ole annettu uusia 
ohjeita
• Verotulot kirjataan kirjanpitolautakunnan 

kuntajaoston tuloslaskelman laatimista 
koskevan yleisohjeen mukaisesti

• Kunnan verotulot kirjataan tilinpäätöksessä 
verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan 
mukaan kalenterikuukausittain ao. tilikauden 
verotuloksi
• Mikäli joulukuussa tilitettävä määrä on 

poikkeuksellisesti negatiivinen, kirjataan se ao. 
tilikauden verotulojen vähennykseksi ja 
siirtovelaksi

Verotulojen kirjaaminen
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Valtionosuuksien kirjaaminen
• Tuloslaskelman valtionosuuksiin sisältyvät käyttötalouden 

valtionosuudet, jotka perustuvat yleiseen valtion ja kuntien 
väliseen kustannustenjakoon ja joilla ei ole käyttökorvauksen tai 
maksun luonnetta
• kunnan peruspalvelujen valtionosuus, opetus- ja kulttuuritoimen 

muut valtionosuudet ja harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

• Valtionosuudet kirjataan tilinpäätöksessä 
valtionosuusviranomaisen tilitysten ja päätösten mukaan 
suoriteperustetta vastaavalla tavalla
• Vuodelle 2019 kirjataan mm. 

• Päätös peruspalvelujen valtionosuuksien muutoksista 2019 (mm. kiky-
sopimus)

• Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus
• Ammatillisen koulutuksen lisäsuoritepäätös vuodelle 2019 (ks. myös 

kuntajaoston lausunto 88/2009)
• Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden syrjäisyyslisien 

oikaisuista vuosilta 2017-2019 
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Tarkasta
päätösten 

oikeellisuus

Muista
lisäinformaatio 
tilinpäätöksessä



Valtionosuuksien kirjaaminen

• Verotulomenetysten kompensaatiot esitetään tuloslaskelmassa valtionosuuksien 
ryhmässä
• kirjanpitoon oma tili (uusi JHS-tili 5890 Verotulomenetysten kompensaatio)
• veromenetysten kompensaatiot eriteltäneen jatkossa valtionosuuksia koskevassa 

liitetiedossa
• toimintakertomuksessa ja muussa talouden raportoinnissa voidaan tarvittaessa kuvata 

tarkemmin, mistä eristä valtionosuus muodostuu

• Huom. Valtionavustukset (ns. korvamerkityt)  jaksotetaan tilinpäätöksessä 
toteutuneiden menojen suhteessa
• Esim. digitalisaation kannustinjärjestelmän valtionavustukset
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Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimisesta

• Uudet tunnusluvut:
• Laskennallinen lainanhoitokate
• Lainat ja vuokravastuut 31.12.
• Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas
• Poistettu: Velat ja vastuut prosenttia 

käyttötuloista 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän 
tilinpäätöksen liitetiedoista

• vuokrasopimusten mukaisten vuokrien 
jäljellä olevien määrien yhteissumma
• Yleisohjeessa tarkemmat ohjeet vastuun 

laskemiseen ja esittämiseen

• voidaan esittää tieto kertyneen ylijäämän 
tai alijäämän määrästä, jossa 
tuloksenkäsittelyerät (investointivaraukset 
ja poistoerot sekä muut omat rahastot 
kuin arvonkorotusrahastot) on otettu 
huomioon (kuntajaoston lausunto 121)

Uudet tunnusluvut ja liitetiedot
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Kuntajaoston uusimpia lausuntoja

• Lausunto 122/2019: Lausunto uuden potilasvakuutuslain 
vaikutuksesta potilasvakuutusvastuiden kirjaamiseen

• Lausunto 121/2019: Lausunto lainan arvonalennuksen ja 
peruspääoman muutoksen kirjaamisesta kuntayhtymän ja 
jäsenkunnan kirjanpidossa

• Lausunto 120/2019: Lausunto lomapalkkavelan 
kirjaamisesta tilinpäätökseen 

• Lausunto 119/2018: Lausunto vuosityöaikaan siirtymisen 
vaikutuksesta lomapalkkavelkaan

• Lausunto 118/2018: Kuntien ja kuntayhtymien ylijäämä- ja 
alijäämäerien tulkinnasta

• Lausunto 117/2018: Tuloksellisuuserän ja lomarahan 
kirjaaminen vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätöksissä
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Lomaraha kirjataan vuoden 
2019 tilinpäätöksessä 

normaalisti ilman leikkausta

Henkilösivukulut lasketaan 
niillä sivukuluprosenteilla, 
jotka ovat voimassa 
lomapalkkavelan 
suoritushetkellä siltä osin 
kuin ne ovat tiedossa. 

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Lausunto122_potilasvakuutusvastuu_26112019.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Lausunto121_%20Peruspaaoma_lainasaaminen_arvonalennus_30042019.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Lausunto120_lomapalkkavelan_kirjaaminen-tilinpaatokseen.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Lausunto_119_vuositiyoaika_23102018.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Lausunto118_ylijaama_ja_alijaamaerien_tulkinnasta_1.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Lausunto117_tuloksellisuuseran-ja-lomrahan-kirjaaminen_02052018.pdf


Kuntajaoston lausunto 122  uuden 
potilasvakuutuslain vaikutuksista 
potilasvakuutusvastuiden kirjaamiseen
• Potilasvakuutuslain tulevalla muutoksella on sairaanhoitopiirien tilinpäätöksiin

vaikutuksia jo vuonna 2019
• Kunnilta poistuu oikeus periä vammaisille tarjoamistaan palveluista aiheutuneet kulut 

vammaispalvelulain mukaisesti
• muutos vaikuttaa jo vuoden 2019 tilinpäätöksissä esitettävien potilasvakuutusvastuiden 

määrään pienentävästi
• tulevien vuosien vastuiden määrän väheneminen kirjataan tuloslaskelmaan menonoikaisuna

• Toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa tulee antaa selostus potilasvakuutuslain 
mukaisten vastuiden käsittelyn muutoksesta sekä muutoksen euromääräisestä 
vaikutuksesta siten kuin lausunnossa tarkemmin edellytetään

• Lausunnossa annettu ohjeet myös uuden järjestelmän mukaisten 
vakuutusmaksujen kirjaamisesta vuodesta 2021 alkaen
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“Varmista, että 
tilinpäätös antaa 
oikean kuvan 
toiminnan 
tuloksesta ja  
taloudellisesta 
asemasta.”



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Sari Korento
0500 476747
sari.korento@kuntaliitto.fi

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/

