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Ajankohtaista
Taloustorstai 16.6.2022

Minnamaria Korhonen @minnamariak



Kunta-alalle palkkaratkaisu

• Kunta-alalle on saatu aikaan kolmevuotinen palkkaratkaisu, jolla taataan työrauha 
vuoden 2025 huhtikuun loppuun asti. Hoitajajärjestöt ovat sopimuksen ulkopuolella. 
Sopimuskorotuksia sovelletaan kuitenkin kaikkiin kunta-alan työntekijöihin. 

• Palkkaratkaisun myötä kuntatyönantajien työvoimakustannukset nousevat vuonna 
2022 keskimäärin 1,76 prosenttia. Yhteensä kunta-alan palkkaratkaisun 
sopimuskorotukset nousevat kolmen vuoden aikana 8,50 prosenttiin ja työnantajille 
niiden työvoimakustannuksia korottava vaikutus on keskimäärin 8,79 prosenttia. 
Kuntatyönantajien mukaan työvoimakustannukset nousevat sopimusratkaisun 
perustella keskimäärin 1,8 miljardia euroa.

• Kevään 2022 kuntatalousohjelman ennuste pitää sisällään yleisen linjan mukaiset 
palkkaratkaisut kunnissa. Nyt tehty yleistä linjaa kalliimpi palkkaratkaisu kasvattaa 
kuntatalouden menoja oletettua suuremmiksi ja heikentää siten kuntatalouden 
ennustetta, jos muut tekijät pysyvät ennusteessa ennallaan. 

• Palkkaratkaisusta voit lukea lisää Pääekonomistin palstalta. 
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https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2022/kunta-alan-palkkaratkaisu-kaynnisti-viisivuotisen-palkkojen-kehittamisohjelman


Kuntaliitto kannattaa kuntapohjaiseen 
TE-järjestämismalliin siirtymistä
• Kuntaliiton hallitus käsitteli kokouksessaan 19.5.2022 Kuntaliiton lopullista 

lausuntoa TE-palvelujen siirrosta kuntiin. Kuntaliiton hallituksen jäsenet 
kiinnittivät erityistä huomiota kunnallisen itsehallinnon toteutumiseen sekä 
paikallisten ja alueellisten ratkaisujen mahdollistamiseen.

• Kuntaliiton lausunnon keskeisenä sisältönä on, että järjestämisvastuu on 
annettava jokaiselle kunnalle. Rahoituksen tulee kulkea käsi kädessä vastuun 
kanssa ja kannustaa kuntia edistämään työllisyyttä. Kunnat tarjoavat toimivan 
toteutusympäristön, hyvän hallinnon ja lähipalvelut.

• Kuntaliiton lausunto on hyödynnettävissä Kuntaliiton verkkosivuilla. Lausuntoaikaa 
lausuntopalvelussa on 27.6. saakka. Poliittinen keskustelu jatkuu yhä, joten 
kunnilla on aito mahdollisuus vaikuttaa lakiluonnoksen sisältöön. Nyt kannattaa 
siis lausua.
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https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2022/luonnos-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-julkisten-tyovoima-ja-yrityspalveluiden
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c26ced2c-970d-4326-a03b-6bfb87a4e1f8


Ajankohtaista automatisoidusta 
talousraportoinnista  
• Kevät on ollut tiukka ja haasteellinen kuntien ja kuntayhtymien talousraportoinnin 

suhteen. Mahdolliset puuttuvat aineistot tulee raportoida mahdollisimman pian 
kuntatalouden tietopalveluun. Apua saa osoitteesta kuntadata@valtiokonttori.fi

• Ajankohtaisen tilanteen raportoinneista näette www.tutkikuntia.fi -
verkkosivustolta.
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http://www.tutkikuntia.fi/


Asiaa vuoden 2023 raportoinneista 
• VM:n asetukset kunnan ja hyvinvointialueen taloustietojen tietosisällöstä ja teknisistä 

kuvauksista koskien tilikautta 2023 on tarkoitus antaa kesäkuun aikana

• Valtiokonttorin verkkosivuille on avattu sivu hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien 
talousraportoinnin käsikirjalle. Hyvinvointialueiden AURA-käsikirja valmistellaan syksyn 
2022 aikana ja se on tarkoitus julkaista loppusyksystä.

• Verkkosivulla on jo julkaistu tililuettelo ja palveluluokitus, joiden rakenteeseen 
tilikaudelle 2023 ei ole tulossa enää muutoksia. Tililuettelosta on julkaistu 15.6. 
päivitetty versio, josta on poistettu joitakin tilejä. Poistetut tilit on lueteltu päivitetyn 
tililuettelon alussa. 

• Kuntien ja kuntayhtymien AURA-käsikirjan liitteeseen 1 on päivitetty tilikauden 2023 
tililuettelo. Liitteeseen 5 on päivitetty välilehdille palveluluokitus tilikaudelle 2023 sekä 
koonti muutoksista verrattuna tilikauden 2022 luokitukseen.
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https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/hyvinvointialueiden-ja-hyvinvointiyhtymien-talousraportoinnin-kasikirja-hva-aura/
https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-aura/#e217d258


Kiitos ja hyvää kesälomaa!

• Valtiovarainministeriö, valtiokonttori 
ja Kuntaliitto yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa kiittävät 
raportointiin osallistuneita tahoja 
kevään raportointien eteen tehdystä 
työstä sekä yhteistyöstä.
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Sote-siirtolaskelmavideot

• Kuntaliito on julkaissut sarjan 
videoita, joissa avataan sote-
siirtolaskelmien perusteita. 

• Videot käsittelevät mm. laskelmien 
tietopohjaa, aikataulua, 
valtionosuuksia, veropohjaa, sekä 
hyvinvointialueiden rahoitusta. Videot 
on julkaistu Kuntaliiton 
sotemuutostuki-sivulla.  
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https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sote-uudistus-ja-kuntaliitto/sote-muutostuki/taloussuunnittelu-kirjanpito-ja-velkarahoitus
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Opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustushakuja kesäkuussa. 
Tässä muutamia. Muista myös https://aviavustukset.fi/

Opetushallitus
https://www.oph.fi/fi/rahoitus/haettavissa

OKM https://okm.fi/avustukset

Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja 
digitalisointi 

Kuntajaoston loppuraportti julkaistu 10.6.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164214/VM_2022_48.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.oph.fi/fi/rahoitus/haettavissa
https://okm.fi/avustukset
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164214/VM_2022_48.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Nimitysuutisia

• Parkanon kaupunginjohtaja Jari 
Heiniluoma on valittu Timo 
Reinan sijaiseksi Kuntaliiton 
varatoimitusjohtajaksi. Heiniluoma on 
aloittanut tehtävässä 16. toukokuuta. 

• Kuntaliiton nykyinen 
varatoimitusjohtaja Timo Reina siirtyi 
valtiovarainministeri Annika 
Saarikon valtiosihteeriksi 22. 
huhtikuuta alkaen. 
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Konsernitilinpäätös 2021
Taloustorstai 16.6.2022

Mikko Mehtonen
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Emokunnat ja kuntayhtymät Konserni yhteensä (emo+yritykset)

Henkilöstömäärän kehitys
Emokunnat, kuntayhtymät ja kuntaomisteiset yritykset
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Lähde: peruskunnat ja kuntayhtymät (KT), yritykset (Keva) 



Mistä kuntakonsernit 
koostuvat?

Kuntaomisteisten yritysten
läpivalaisu



5 373

2 323

965

618

584

389

378

1322 Energia

Kiinteistöt

Tukipalvelut

Vesi- ja jätehuolto

Sosiaali- ja terveys

ICT ja viestintä

Koulutus

Muut toimialat

Kuntaomisteisten yritysten liikevaihto
Toimialoittain vuonna 2020
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Tilastokeskuksen Toimialaluokitus (TOL 2008).
Kaikki ne kuntaomisteiset yritykset joilta tilinpäätöstiedot on saatavilla (2 627 yritystä).
Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri

Yhteensä
noin 12

miljardia
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Emokunnat ja 
kuntayhtymät

Kuntaomisteiset 
yritykset

Osuus-%

Henkilöstömäärä1) 425 000 60 000 12 %

Tilikauden tulos 1 600 m€ 450 m€ 22 %

Palkat ja palkkiot2) 17 mrd.€ 2 mrd.€ 11 %

Vastaavaa/vastattavaa3) 76 mrd.€ 44 mrd.€ 37 %

Investointimenot4) 5,8 mrd.€ 2,6 mrd.€ 31 %

1) Yritysten henkilöstömäärä Kevan vakuutettujen mukaan. Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömäärä perustuu 
KT:n tilastoihin.

2) Palkat ja palkkiot ilman henkilösivukuluja.

3) Peruskuntien ja -kuntayhtymien yhteenlaskettu eliminoimaton taseen loppusumma.

4) Yritysten osalta aineelliset nettoinvestoinnit.

Lähde: Tilastokeskus Yritysrekisteri, KT

Tytäryhteisöjen osuus konserneista
Emokunta, kuntayhtymät ja kuntaomisteiset yritykset



Kuntien omistamien yritysten henkilöstö 
kuntakokoluokittain 2020
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Mukana kunta- ja kunta-alakonserniomisteisten yritysten henkilöstömäärätLähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri
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Konsernitilinpäätös 2021

Miltä kuntakonsernien talous näyttää?



Kuntakonsernien toimintakulut ja –tuotot
Prosentuaalinen muutos vuosina 2016-2021
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Toimintakulut Toimintatuotot

Toimintakate, m€
Peruskunnat Muu konserni Kuntayhtymät

2015 -28 305 1 117 872
2016 -28 445 1 204 794
2017 -28 125 1 403 754
2018 -29 103 1 513 672
2019 -30 357 1 665 663
2020 -31 221 1 659 715
2021 -32 021 1 715 869



Yritykset konsernitalouden tasapainottajana
Tilikauden tulos, m€
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144

905
1203

-108 -174

1763
1 469

214

174

157

406

614
576

528 545

631
463

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Peruskuntien tulos Kuntayhtymien tulos Muu konserni

Lähde: Vuodet 2015-2020 Tilastokeskus, vuosi 2021 Valtiokonttori



Kuntakonsernien investoinneista
…jo yli puolet muualla kuin peruskunnissa
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Miljoonaa 
euroa (m€)



Kuntakonsernien lainakanta
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Manner-Suomen kuntakonsernien tulos- ja rahoituslaskelma
vuosina 2020 ja 2021, mrd. €
Eri kuntakonsernien välisiä keskinäisiä eriä ei ole eliminoitu.
Ei sisällä kuntia jotka eivät tee konsernitilinpäätöstä.

Tuloslaskelman erä 2020 2021 Muutos

mrd. € mrd. € %

Toimintatuotot 26,45 29,25 11,8

Toimintakulut 55,39 58,76 6,1

Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta 
(tappiosta) 0,09 0,07

Toimintakate -28,85 -29,44 2,1

Verotulot 23,78 25,16 5,8

Valtionosuudet 12,22 11,09 -9,2

Rahoituserät, netto -0,25 -0,04

Vuosikate 6,89 6,77 -1,7

Poistot ja arvonalentumiset 4,68 4,77 1,9

Satunnaiserät, netto 0,12 0,11

Tilikauden tulos 2,33 2,09

Tilikauden ylijäämä 2,08 1,89

Rahoituslaskelman erä 2020 2021 Muutos
mrd. € mrd. € %

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 6,89 6,77 -1,7
Satunnaiset erät, netto 0,12 0,11
Tilikauden verot 0,08 0,10
Tulorahoituksen korjauserät -0,57 -0,69

Investointien rahavirta
Investointimenot 9,18 8,53 -7,1
Rahoitusosuudet investointeihin 0,20 0,26
Pys. vast. hyöd. luovutustulot 1,71 1,60

Toiminnan ja investointien rahavirta -0,90 -0,59

Rahoituksen rahavirta
Antolainojen muutokset -0,01 0,02
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6,26 4,50 -28,2
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 3,27 3,45 5,5
Lyhytaikaisten lainojen muutos -0,99 0,26
Muut muutokset 0,36 -0,08

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12. 9,26 9,58 3,5
Lainakanta 31.12. 41,17 42,07 2,2



Sote lähtee
Konsernitalous tulevaisuudessa
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12 %

88 %

Henkilöstö TÄNÄÄN

Yritykset Peruskunnat ja -kuntayhtymät

21 %

79 %

Henkilöstö HUOMENNA
(sote ja TE-uudistuksen jälkeen)

Yritykset Peruskunnat ja -kuntayhtymät

Lähde: peruskunnat ja kuntayhtymät (KT), yritykset (Keva), Kuntaliiton laskelmat





Mielenkiintoista tietoa 
valtionosuuksista
Taloustorstai 16.6.2022

Olli Riikonen @RiikosenOlli



Tässä ”Ennakolliset kuntien valtionosuuslaskelmat 2023” –tiedoston yhteenvedossa kaikki keskeiset kunnan tarvitsemat 
valtionosuusluvut. Peruspalvelujen valtionosuudet ovat identtiset VM:n sivuilta löytyvän laskelman kanssa. Näkyvissä myös 
muutosrajoittimen ja siirtymätasauksen vaikutus.

Tässä yhteenvedossa lisäksi myös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (ns. OKM-vos) kuluvan vuoden päätösten 
mukaisena. Tämä taulukko on kattavin ja luotettavin vuoden 2023 valtionosuuksien ennakkolaskelma. Kuntaliiton vos-
laskurissa olevat luvut täsmäävät tämän taulukon kanssa

Valtionosuuslaskelmat | Kuntaliitto.fi

https://www.kuntaliitto.fi/talous/valtionosuudet/valtionosuuslaskelmat


• Kesällä tarkistetaan hyvinvointialueille siirtyvien kustannusten (sote+pela) 
tilinpäätöksen 2021 mukaiset luvut -> vaikutus muutosrajoittimeen ja 
siirtymätasaukseen (järjestelmämuutoksen tasaus)

• Jos TPA21 = TP21 -> laskenta ei tuota muutoksia kunnan valtionosuuksiin

• Jos TP21 lopulliset menot ovat suuremmat kuin kunnan ilmoittaman 
TPA21:n luvut -> vaikutus TP21+TA22 keskiarvoon -> valtionosuudet 
pienenevät muutosrajoittimen ja siirtymätasauksen kautta

• Jos TP21 lopulliset menot ovat pienemmät kuin kunnan ilmoittamat TPA21-
luvut, valtionosuudet vuodelle 2023 kasvavat verrattuna tämän hetken 
ennakkolaskelmaan verrattuna

• Syksyllä laskelmat päivittyvät hallituksen budjettiriihen ja syksyn 
Kuntatalousohjelman julkistamisen jälkeen
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Milloin, miksi ja miten laskelmat 
seuraavan kerran päivittyvät?



Miksi kunnan ilmoittama sote+pela –
kustannus ei vastaakaan sitä lukua, joka 

siirtolaskelmissa esiintyy siirtyvänä 
kustannuksena?

”Periaate on, että lasketaan vuosien 2021 ja 
2022 kustannusten keskiarvo ja nostetaan se 

vuoden 2022 tasolle. Vuoden 2022 tasoon 
nostossa käytetään keskiarvolaskelman 
kustannusten kunnittaisia suhteellisia 

osuuksia.”



Ai niinku miten?

• Kuntien ilmoittamat luvut TPE21 + TA22 : 2 -> 20.402.257.500 €

• Paljonko TA22 eurot? -> 20.748.304.000 €

• TA22 on 1,016961 kertaa (siis noin 1,7 %) isompi luku kuin TPE21 ja TA22 keskiarvo 
-> kaikkien kuntien keskiarvoluvut kerrotaan tuolla luvulla -> siirtyvät 
kustannukset 2022 tasolla

30



https://soteuudistus.fi/rahoituslaskelmat
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Miksi Kuntaliiton jakoavaimessa olevat 
valtionosuudet eivät täsmää edellisten kanssa?



Kuntaliiton ”Ennakolliset kuntien valtionosuudet 2023” 
= VM:n ennakollinen laskelma peruspalvelujen valtionosuudesta + 

OKM-valtionosuus vuoden 2022 luvuilla. 
Käytä näitä talousarviovalmistelussa!

• Näitä lukuja käytetään myös Kuntaliiton valtionosuuslaskurissa

Soteuudistus.fi –sivuilla oleva Kuntien rahoituslaskelma eli ns. 
sote-siirtolaskelma, joka sisältää myös VM:n valtionosuudet, 

perustuu vuoden 2020 väestötietoihin ja siksi hieman poikkeaa. 
Älä käytä talousarviovalmistelussa valtionosuuksien pohjana!

• Näitä lukuja käytetään myös Kuntaliiton jakoavaimessa. 
• Käytä jakoavainta, jos haluat tietää, paljonko sote-kustannusten muutos 

vaikuttaa muutosrajoittimeen ja siirtymätasaukseen! 



Miten taloussuunnitelmavuosien (2024-) 
valtionosuuksia voi arvioida?



Valtionosuudet 2024-
• Valtionosuuslukuja vuoden 2023 jälkeiseen aikaan löytyy VM:n painelaskelmasta ja 

Kuntaliiton jakoavaimesta -> ei voi suositella

• Arvio vuosille 2024 ja 2025 on, että valtionosuuksien taso (ilman TE-uudistuksen 
vaikutusta) on matalampi kuin vuonna 2023

• Arvio perustuu todennäköisyysolettamaan, että kunnista hyvinvointialueille 
siirtyvät kustannukset tulevat olemaan kuntien tilinpäätöksissä 2022 suuremmat 
kuin talousarvioissa ja siirtyvien tulojen kasvu ei kata tuota muutosta -> erotus 
katetaan kuntien valtionosuuksia leikkaamalla

• Valtionosuuksien näin muuttuva taso on pysyvä (pl. Normaalit vuotuiset 
indeksitarkistukset tai muut valtionosuuksiin kohdistettavat leikkaukset tai 
lisäykset). Kuitenkin vuosina 2024 ja 2025 leikataan vielä erikseen vuoden 2023 
mahdollinen ns. liikaa maksettu valtionosuus 

• Tarkkojen ennakkolaskelmien tai arvioiden tekeminen tässä vaiheessa on 
mahdotonta. Käsitys tarkentuu sitä mukaan, kun tieto vuoden 2022 sote-
kustannusten ja verotulojen kehityksestä tarkentuu. Lopullisesti vasta syksyllä 
202335



• Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen muutos
• Tasausrajat uusiksi
• Kiinteistövero 50 % painoarvolla mukaan tasauksen laskentaan

• Hyte-kerroin
• Jaossa n. 103 miljoonaa euroa (18,66 €/as.)
• Kuntien vaihteluväli laskelmissa 7-23 €/as., mediaani 17 €/as.
• Lisätietoa elokuun Taloustorstaissa

• Väestönkasvu
• Rahaa jaetaan 29 miljoonaa euroa
• Saajina 59 kuntaa 1-26 €/as.

• Syrjäisyyslisän laskentatavan muutos
• Rahaa jaetaan 63 miljoonaa euroa
• 163 kuntaa saajina: 19 kuntaa 300-354 €/as., 51 kuntaa 100-299 €/as.

36

Uusia valtionosuuskriteereitä vuodelle 
2023 (sote-erien lisäksi)



Valtionosuustieteiden erityisoppimäärä –
aiheena syrjäisyyden lisäosa

• https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210618#L2P1313 §

• Kunnalle myönnetään syrjäisyyden perusteella määräytyvänä lisäosana euromäärä, joka lasketaan 
kertomalla asukasta kohden määritelty syrjäisyyden perushinta (ensi vuonna 60,48 €) kunnan 
asukasmäärällä ja syrjäisyysluvulla. 

• Jos kunnan syrjäisyysluku on vähintään 1,5 ilman pyöristystä, kunnan lisäosa on kolminkertainen.

• Jos kunnan syrjäisyysluku on pienempi kuin 1,5 ilman pyöristystä, mutta vähintään 1,0 ilman 
pyöristystä, kunnan lisäosa on 1,5-kertainen.

• Jos luku on 0 ja 1 välillä, lisäosaa maksetaan, mutta 1-kertaisena (ei lue laissa, mutta näin menee)

• Syrjäisyysluvun määräytymisperusteista annetaan tarkemmat säännökset valtioneuvoston 
asetuksella.
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Syrjäisyysluvun määräytymisperusteet
VN:n asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 2 §

• Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 13 §:ssä tarkoitettu syrjäisyysluku muodostuu kahden 
väestöpohjaindeksin summasta, joiden kummankin minimiarvo on 0. 

• Ensimmäinen väestöpohjaindeksi (paikallinen väestöpohjaindeksi) mittaa väestön määrää 25 kilometrin 
etäisyydellä ja toinen (seudullinen väestöpohjaindeksi) 50 kilometrin etäisyydellä kunnan väestöllisestä 
keskipisteestä.  

• Kunnan väestöllinen keskipiste on kunnan laskennallinen väestön keskipiste, joka lasketaan pinta-alaltaan yhden 
neliökilometrin suuruisista ruuduista käyttäen painomuuttujina kunkin asutun ruudun väestömäärää ja 
sijaintimuuttujana ruudun keskipisteen koordinaatteja. 

• Paikallinen väestöpohjaindeksi saadaan vähentämällä 15 000:sta enintään 25 kilometrin etäisyydellä asuvan 
väestön määrä ja jakamalla erotus 15 000:lla. 

• Seudullinen väestöpohjaindeksi saadaan vähentämällä 60 000:sta enintään 50 kilometrin etäisyydellä asuvan 
väestön määrä ja jakamalla erotus 60 000:lla. 

• Indeksit lasketaan Tilastokeskuksen viiden vuoden välein tarkistamasta tilastosta, joka koskee väestön 
jakautumista 62 500 neliömetrin kokoisille alueille. 

• Laskennassa käytettävät etäisyydet määritetään tieverkossa (aiemmin ”linnuntietä”)
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Milloin 
kunta on 
syrjäinen?
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50

50 kilometrin kehä, 
max 60.000 as.

25 kilometrin 
kehä, max
15.000 as.



Onnea ja menestystä 
sote-menojen 
hallintaan vuonna 2022!

Se on paras tae turvata 
kunnan valtionosuudet 
sote-uudistuksen 
jälkeen



Kysy valtionosuuksista milloin vain ja mitä
vain. Vastauksia 23.6. saakka

ja sitten taas 1.8. alkaen.



www.kuntaliitto.fi

Ollaan yhteyksissä
Olli Riikonen
Erityisasiantuntija (valtionosuudet ja –avustukset)
Puh. 050 477 5619
olli.riikonen@kuntaliitto.fi
Twitter @Riikosenolli
Facebookissa Kuntien valtionosuusaktivistit

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/
mailto:olli.riikonen@kuntaliitto.fi
https://www.facebook.com/groups/498985841781119


Ajankohtaista 
kirjanpitolautakunnan 
hyvinvointialue- ja kuntajaostosta
Taloustorstai 16.6.2022 

Sari Korento



Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja 
kuntajaoston ohjeet ja lausunnot
• Kaikki ohjeet ja lausunnot siirretään yhteen osoitteeseen

• Löydät toistaiseksi kuntien ja hyvinvointialueiden vuoden 2022 ohjeet ja lausunnot 
valtiovarainministeriön sivuilta osoitteesta: https://vm.fi/kila-hyvinvointialue-ja-
kuntajaosto

• Sekä kirjanpitolautakunnan että hyvinvointialue- ja kuntajaoston kaikki materiaalit 
löytyvät jatkossa yhdestä osoitteesta Kirjanpitolautakunnan verkkosivuilta 
https://kirjanpitolautakunta.fi/etusivu. Muutos tehdään vuoden 2022 aikana.

• Muutokseen asti kuntajaoston vanhat materiaalit löytyvät Kuntaliiton verkkosivuilta: 
https://www.kuntaliitto.fi/talous/kirjanpito-ja-tilinpaatos/kirjanpitolautakunnan-
kuntajaosto
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Lausunto 128: Hyvinvointialueille 
siirtyvien omaisuus- ja 

pääomaerien käsittelystä kunnan 
ja kuntayhtymän kirjanpidossa



Lausunto hyvinvointialueille siirtyvien 
omaisuus- ja pääomaerien käsittelystä 
kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa
• Säännellään voimaanpanolain (616/2021) 4 luvussa 

• 20 §:n mukaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä tietyt erityishuoltopiirit siirretään 
varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1.1.2023

• 23 § mukaan hyvinvointialueille siirtyvät 1.1.2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan 
toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä 
koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat

• 24 § mukaan hyvinvointialueelle siirtyy 1.1.2023 kunnan järjestämän 
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen sekä 
opiskeluhuollon henkilöstöön kohdistuva lomapalkkavelka

• 42 §:n mukaan kuntayhtymien jäsenosuuksien ja irtaimen omaisuuden siirto 
hyvinvointialueisiin kirjataan kunnan kirjanpidossa peruspääomaa vastaan, jollei kunta 
toisin päätä. Hyvinvointialueelle siirtyvä lomapalkkavelka kirjataan peruspääomaan. 

• 33 §:n mukaan jäsenkuntien on katettava siirtyvän kuntayhtymän taseeseen kertynyt 
alijäämä ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle, ylijäämä voidaan 
palauttaa
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Olettama toiminnan jatkuvuudesta

• Sairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit laativat vuoden 2022 tilinpäätökset 
toiminnan jatkuvuuden oletuksella, vaikka niiden toiminta siirtyy 
hyvinvointialueille varoineen ja velkoineen. 
• Näiden kuntayhtymien hyvinvointialueille siirtyvät omaisuus- ja pääomaerät otetaan 

huomioon hyvinvointialueiden aloittavassa taseessa 1.1.2023

• Myös kuntien ja ns. vapaaehtoiset kuntayhtymien vuoden 2022 tilinpäätökset 
laaditaan toiminnan jatkuvuuden oletuksella, vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille
• ei ennakoida muutosta
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Siirtyvien omaisuus- ja pääomaerien 
kirjaukset muutoksina tilinavaukseen
• Kunnista hyvinvointialueelle siirtyvät omaisuus- ja pääomaerät kirjataan 

alkusaldojen muutoksina tilinavaukseen päiväykselle 1.1.2023
• peruspääomaa vastaan kirjattavia omaisuus- ja pääomaerien siirtoja ei esitetä vuoden 

2023 liiketapahtumina talousarvion toteutumisvertailussa eikä rahoituslaskelmassa
• Muut kirjaukset esitetään vuoden 2023 liiketapahtumina, ja ne voivat vaikuttaa vuoden 

2023 tulokseen (esim. jos siirtyviä omaisuuseriä kirjataan tulosvaikutteisesti, alijäämän 
kattamiseen tai ylijäämän palauttamiseen liittyvät lopulliset kirjaukset)

• alkusaldoihin kirjattavat muutokset tulee dokumentoida, jotta voidaan varmistaa 
aukoton kirjausketju edellisen vuoden päättävästä taseesta lopullisiin 
alkusaldoihin
• Kirjanpitolain mukaan (3:3.1 § kohta 5) tilinavauksen tulee perustua edellisen tilikauden 

päättäneeseen taseeseen. 
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Pysyvät vastaavat
• Hyvinvointialueelle siirtyvät kuntayhtymien jäsenosuudet ja irtain omaisuus 

kirjataan kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa peruspääomaa vastaan, jollei 
kunta toisin päätä
• Kirjaus toteutetaan tase-erien välisenä siirtona
• Voidaan kirjata myös tulosvaikutteisesti esimerkiksi siitä syystä, että siirtyvän 

omaisuuden arvo ja siitä syntyvä luovutustappio on hyvin vähäinen
• esitetään vuoden 2023 liiketapahtumana (luottotappio) ja vaikuttaa vuoden 2023 tulokseen 

toisin kuin kirjattaessa peruspääomaa vastaan 

• Suunnitelman mukaiset poistot kirjataan normaalisti vuoden 2022 tilinpäätöksessä
• Siirto ei edellytä vuonna 2022 muutosta poistosuunnitelmiin, elleivät hyödykkeiden 

tulonodotukset tai tuotantotekijöiden käyttöön liittyvät odotukset ole muuttuneet 
kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuun aikana

• Mahdolliset arvonalentumiset kirjataan kuntien ja kuntayhtymien kirjanpitoon 
vuodelle 2022, jos niiden perusteet ovat syntyneet kunnan ja kuntayhtymän 
järjestämisvastuun aikana. 
• Olennaiset arvonalentumiskirjaukset kuvataan tilinpäätöksen liitetiedoissa. 
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Alijäämän kattaminen/ylijäämän 
palauttaminen
• Sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin kuntayhtymän saamisiin sisällytetään 

sellainen osuus alijäämän kattamisesta, johon jäsenkunnat ovat velvollisia 
voimaanpanolain mukaisesti, mutta jota ei ole kyetty arvioimaan vuoden 2022 
aikana ja jota ei eikä siksi ole maksettu
• Jäsenkunnat kirjaavat osuuden velaksi vuodelle 2022

• Sairaanhoitopiirin tai erityishuoltopiirin kuntayhtymän velkoihin sisällytetään 
ylijäämän palautus, josta jäsenkunnat ovat päättäneet perussopimuksen 
mukaisesti. Vastaavalla tavalla sairaanhoitopiirin tai erityishuoltopiirin velaksi 
kirjataan mahdollinen kuntayhtymän lopullista alijäämää suurempana toteutunut 
alijäämän kattaminen vuoden 2022 aikana. 
• Kirjaus tehdään tulosvaikutteisesti vuodelle 2022
• Jäsenkunnat kirjaavat osuudet saamiseksi vuodelle 2022.
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Lahjoitusrahastojen varat ja pääomat

• Voimaanpanolaki ei sisällä testamentteja, perintöä ja lahjoituksia koskevaa 
sääntelyä

• Testamentintekijän tai lahjoittajan tahtoa tai perinnön hakemisessa ilmoitettua 
käyttötarkoitusta tulee lähtökohtaisesti noudattaa.

• Jos kunta tai kuntayhtymä toteaa, että varojen käyttötarkoitus on mahdollista 
toteuttaa paremmin hyvinvointialueella, varat ja niitä vastaavat pääomat voidaan 
siirtää hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa erillisenä liiketapahtumana 
• kunnan taseen vastaavien ja vastattavien vähennykseksi kirjataan sekä 

lahjoitusrahastojen varat että pääomat
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Lomapalkkavelka

• Voimaanpanolain 42.1 §:n mukaan kunnasta hyvinvointialueelle siirtyvä 
lomapalkkavelka kirjataan kunnan peruspääomaa vastaan
• Kirjaus toteutetaan tase-erien välisenä siirtona
• Ei voida tulouttaa missään tilanteessa 
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Vertailuvuoden tase

• Voimaanpanolain perusteella tehtävät omaisuuden ja pääomien siirtoja koskevat 
kirjaukset eivät ole luonteeltaan kirjanpitoperiaatteiden muutoksia tai 
aikaisempien vuosien virheiden oikaisuja
• kuntien tilinpäätöksessä 2023 vertailuvuotena olevan edellisen tilikauden päättävään 

taseeseen 2022 ei tehdä oikaisuja vaan tarvittavat tiedot annetaan liitetiedoissa
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Liitetiedot

• liitetiedoissa tulee antaa selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole 
vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa
• Vertailukelvottomuutta edelliseen tilikauteen nähden voivat aiheuttaa vuoden 2023 

tilinpäätöksessä ainakin omaisuuden ja lomapalkkavelan siirrot, sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen menojen siirtyminen hyvinvointialueille sekä 
sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirien kuntayhtymien poistuminen 
konsernitilinpäätöksistä

• tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä 
siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana
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Toimintakertomus

• Tilinpäätöksen oikean ja riittävän 
kuvan vaatimus edellyttää, että 
siirtojen vaikutuksesta tilikauden 
tuottojen ja kulujen 
muodostumiseen ja taloudelliseen 
asemaan selostus liitetietojen lisäksi 
vuoden 2023 toimintakertomuksessa 
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Lausunto 129: Lausunto 
hyvinvointialueiden aloittavan 

taseen laatimisesta 1.1.2023



Hyvinvointialueiden aloittava tase
• Hyvinvointialueelle siirtyvät omaisuus- ja pääomaerät kirjataan alkusaldojen 

muutoksina tilinavaukseen päiväykselle 1.1.2023. 

• Sairaanhoitopiireistä ja erityishuoltopiireistä siirtyvät hyvinvointialueelle kaikki 
taseen erät kirjanpitoarvoista ja ne merkitään asianomaisiin taseen eriin
• Siirto hyvinvointialueelle ei itsessään edellytä muutosta pysyvien vastaavien 

hyödykkeiden poistosuunnitelmiin, uusissa hankinnoissa noudatetaan hyvinvointialueen 
omaa poistosuunnitelmaa

• Mahdolliset arvonkorotukset peruutetaan sairaanhoitopiirin tai erityishuoltopiirin oman 
pääoman arvonkorotusrahastoa vastaan, kunnista ja muista kuntayhtymistä siirtyvä 
omaisuus kirjataan taseeseen ilman mahdollista arvonkorotusta

• Shp:n ja ehp:n investointivaraukset ja poistoerot voidaan siirtää toimintaa jatkavan 
hyvinvointialueen taseeseen, jos niiden perusteet ovat edelleen olemassa

• Kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvä irtain omaisuus merkitään pysyviin vastaaviin 

• Uudenmaan hyvinvointialueille kirjataan omaisuudeksi myös osuus HUS-
yhtymästä kuntien kirjanpitoarvojen mukaisesta määrästä

• Kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvä lomapalkkavelka merkitään siirtovelkoihin
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Oma pääoma
• Sairaanhoitopiirien peruspääoma ja osuus erityishuoltopiirien peruspääomasta 

muodostavat hyvinvointialueen peruspääoman pohjan
• Peruspääoman lisäykseksi kirjataan kunnista ja muista kuntayhtymistä siirtyvien 

omaisuuserien määrä
• peruspääomasta vähennetään siirtyvä lomapalkkavelka
• Uudenmaan hyvinvointialueilla peruspääomaa lisää myös osuus HUS-yhtymästä

• peruspääoma voi muodostua negatiiviseksi 
• Tässä tilanteessa hyvinvointialueen peruspääoman määrää on perusteltua vahvistaa 

ylijäämästä tai ylijäämään rinnastettavista omista rahastoista, vapaaehtoisista 
varauksista tai poistoerosta.

• omaan pääomaan sisältyvä sijoitusrahasto siirretään hyvinvointialueen 
peruspääomaan 

• Omaan pääomaan sisältyvä arvonkorotusrahasto puretaan pysyvien vastaavien 
arvonkorotuksia vastaan
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Kuntayhtymät, joiden jäsenkunnat 
sijaitsevat eri hyvinvointialueilla
• Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymien jäsenkunnat voivat sijaita 

eri hyvinvointialueilla

• Vaihtoehto 1:
• Jos yksittäinen kunta sijaitsee toisella hyvinvointialueella voidaan siirtyvät omaisuus- ja 

velkaerät sekä niiden erotusta kuvaava peruspääoma kirjata ensin sille 
hyvinvointialueelle, jolle pääosa jäsenkunnista kuuluu. 

• Mahdolliset toiselle hyvinvointialueelle siirtyvät omaisuus- ja velkaerät kirjataan 
aloittavassa taseessa tase-erien vähennyksiksi niiden kirjanpitoarvosta ja siirroilla 
oikaistaan hyvinvointialueen peruspääomaa. 

• Vastaanottava hyvinvointialue kirjaa siirtyvät omaisuus- ja velkaerät avaavassa taseessa 
kirjanpitoarvoilla tase-erien lisäykseksi ja oikaisee siirroilla peruspääomaa. 

• Vaihtoehto 2:
• Sama lopputulos muodostuu silloin, jos sairaanhoitopiirin tai erityishuoltopiirin tase-

erät alun perin jaetaan kahden tai useamman hyvinvointialueen kesken. 
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Kiitos ja 
hyvää kesää!
Sari Korento
0500-476747
sari.korento@kuntaliitto.fi
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Ajankohtaista verotuksesta
Taloustorstai 16.6.2022

Pekka Montell, @MontellPekka



Veroennustekehikot päivitetään elokuun 
loppupuolella

• Huhtikuun veroennusteeseen ei ole 
päivitystarvetta alkukesän aikana, 
ennakkoverot ovat kehittyneet arvion 
mukaisesti.

• Tulevassa veroennusteessa 
huomioidaan muun muassa:
• VM:n kesäkuun talousennuste joka 

julkaistaan 17.6.
• Kesä- ja heinäkuun verotilitykset.
• Verovuoden 2021 ennakkotiedot jotka 

julkaistaan viikolla 32.
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Verovuoden 2021 jäännösverot yhteensä 
(APOT) jopa 0,5 miljardia euroa isommat 

verrattuna verovuoteen 2020. 

Nostaa syksyn verotilitysten tasoa tältä 
osin. 



Huomioitavaa kesän verotilityksissä

• Heinäkuu: verovuoden 2021 jako-
osuusoikaisu, kuntien kannalta noin    
370 miljoonaa euroa negatiivinen.
• Viime vuoteen verrattuna selvästi 

alhaisemmat tilitykset odotettavissa.
• Veronpalautukset myös hieman 

korkeammat viime vuoteen verrattuna.
• Maksettava kunnallisvero 2021 

kuitenkin huhtikuun ennusteen 
mukainen → kalenterivuoden 
kertymäarvio ei tältä osin muuttuisi 
merkittävästi.

• Elokuu: veronpalautukset vastaavasti 
verrattain pienemmät ja kertymät tältä 
osin paremmat kuin viime vuonna.
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Kaivosveron arviomuistio lausunnoilla

• Kaivosveron toteuttamista arvioivan 
työryhmän arviomuistio valmistui 8.6.2022

• Lausuntokierros käynnissä ➔ 5.8.2022

• Lausuntopalvelu

• Muistiolla arvioitu veron 
toteuttamisvaihtoehtoja:
• Määrärojalti
• Arvorojalti
• Voittovero
• Renttivero
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Tukiperheelle maksettujen suoritusten 
ilmoittaminen tulorekisteriin
• Vuodesta 2021 lähtien tukiperheelle maksetut palkkiot ja 

kulukorvaukset ilmoitetaan kuten perhehoitajalle maksetut 
korvaukset

• Tulorekisteri-ohje, luku 5.7: : Tukiperheelle maksettu palkkio 
ja erikseen maksetut matkakustannusten korvaukset 
ilmoitetaan tulolajilla Perhehoitajan palkkio (328). 
Tukiperheelle maksettu kulukorvaus ilmoitetaan tulolajilla 
Perhehoitajan kustannusten korvaus (327). 

• Maksajalla on velvollisuus korjata virheellisesti ilmoittamansa 
tiedot. Tulotietojärjestelmästä annetun lain 4 §:n 3 momentin 
mukaan: "Suorituksen maksajat vastaavat tulorekisteriin 
talletettavaksi antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä 
tietojen oikaisemisesta ilman aiheetonta viivytystä."
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Kiinteistöverouudistuksen 
lausuntokierros saatu päätökseen

• Lausuntoja annettiin noin 90 kpl

• Lausuntopalaute varsin kielteistä

• Kritiikissä HE-luonnosta kohtaan 
korostui puutteelliset vaikutusarviot

• Kuntien veroprosenttipäätökset

• Jarrusääntö

• HE tarkoitus antaa elokuun lopussa
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Kaupunkien, kuntien, kuntayhtymien ja 
hyvinvointialueiden yksittäiset asiakirjapyynnöt

Nykytila

▪ Vuosittain Verohallinnosta pyydetään 

n. 30 000 henkilön salassa pidettävät 

verotustiedot (yleensä esitäytetty 

veroilmoitus ja verotuspäätös) mm. 

asiakasmaksupäätösten perusteeksi.

▪ Lähes kaikki pyynnöt tulevat tällä hetkellä 

postitse tai faksilla ja vastaukset 

lähetetään pääosin postitse.

▪ Postin kulussa (lähetys ja 

vastaus), tietopyyntöjen sisäisissä 

siirroissa ja käsittelyssä järjestelmän 

ulkopuolella menee paljon aika.

▪ Osa kaupungeista on ottanut käyttöön 

Verohallinnon Tietopalvelun sähköisen 

kyselyjärjestelmän. Tämä on muillekin 

mahdollista tälläkin hetkellä.

Tulevaa

▪ Jatkossa selvitetään tietopyynnöissä 

pyydettyjen tietojen ja vastausten 

lähettämisen automatisointia.

▪ API-rajapintaratkaisut (rajapintapalvelu 

reaaliaikaisiin ja tapauskohtaisiin 

käyttötilanteisiin).

Tavoitetila

▪ Vuoden 2022 alkupuolelta alkaen 

tietopyynnön on voinut tehdä 

Verohallinnon sähköisen asiointipalvelun 

kautta.

▪ Palveluun voi tunnistautua mm. 

varmennekortilla.

▪ Palvelun kautta lähetetyt tietopyynnöt 

saapuvat suoraan Verohallinnon 

järjestelmään. 

▪ Sisäiset siirrot jäävät pois.

▪ Postin kulussa kuluva aika jää pois.

▪ Toki edelleen jää mahdollisuus myös 

siirtyä käyttämään Verohallinnon 

Tietopalvelun 

sähköisiä kyselyjärjestelmiä.
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Hallinto-, henkilöstö- ja talousjohdon konferenssi

• 25.- 26.8. Helsinki

Laskentafoorumi 2022 (fcg.fi)

• 13.-14.10. Helsinki + striimaus

Kunta-alan Controller 2022 -koulutusohjelma (fcg.fi)

• 23.8. – 1.12.

http://www.fcg.fi/koulutus
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/12340
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/laskentafoorumi-2022-12426
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/kunta-alan-controller-2022-koulutusohjelma-100061


LUOTTAMUKSELLINEN

Tulossa 2022 - Webinaarit
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Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen: 
www.fcg.fi/koulutus
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Tietosuoja taloushallinnossa (fcg.fi)

• 24.8.

Whistleblowing-kanavan käyttöönotto kunta-alalla – näin pääset liikkeelle (fcg.fi)

• 6.9.

Kustannuslaskennan perusteet (fcg.fi)

• 20.9.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kunnassa ja kuntayhtymässä – kenen vastuulla 
ja miten edistää? (fcg.fi)

• 20.9.

Kunnan verotulot ja valtionosuudet (fcg.fi)

• 16.-17.11.

http://www.fcg.fi/koulutus
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/tietosuoja-taloushallinnossa-100225
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/whistleblowing-kanavan-kayttoonotto-kunta-alalla-nain-paaset-liikkeelle-100465
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/kustannuslaskennan-perusteet-100365
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/kustannuslaskennan-perusteet-100365
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/sisainen-valvonta-ja-riskienhallinta-kunnassa-ja-kuntayhtymassa-kenen-vastuulla
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/kunnan-verotulot-ja-valtionosuudet-100076


LUOTTAMUKSELLINEN

Tulossa 2022 - Webinaarit
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Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen: 
www.fcg.fi/koulutus
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❖Liikelaitosten tilinpäätöspäivä 

• 10.11.

❖Kunnallisen osakeyhtiön tilinpäätös 

• 11.11.

❖Ammatillisen koulutuksen tilinpäätöspäivä 

• 22.11.

❖Ammattikorkeakoulujen tilinpäätöspäivä

• 23.11.

❖Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätöspäivä 

• 29.11.

❖Kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöspäivä

• tammikuu 2023

http://www.fcg.fi/koulutus
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/liikelaitosten-tilinpaatospaiva-100155?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=talous-kesakirje
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/liikelaitosten-tilinpaatospaiva-100155?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=talous-kesakirje
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/kunnallisen-osakeyhtion-tilinpaatos-100154?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=talous-kesakirje
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/kunnallisen-osakeyhtion-tilinpaatos-100154?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=talous-kesakirje
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/ammatillisen-koulutuksen-tilinpaatospaiva-100157?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=talous-kesakirje
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/ammatillisen-koulutuksen-tilinpaatospaiva-100157?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=talous-kesakirje
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/ammattikorkeakoulujen-tilinpaatospaiva-100158?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=talous-kesakirje
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/ammattikorkeakoulujen-tilinpaatospaiva-100158?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=talous-kesakirje
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/sosiaali-ja-terveystoimen-tilinpaatospaiva-100159?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=talous-kesakirje
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/sosiaali-ja-terveystoimen-tilinpaatospaiva-100159?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=talous-kesakirje


Hyvän elämän tekijät



Seuraava
Taloustorstai

18.8.2022
klo 9.30
Tervetuloa!


