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Tervetuloa Taloustorstaihin!
Sota Ukrainassa, vaikutukset kuntien talouteen, Minna Punakallio
Tunnelmat kehysriiheen, Sanna Lehtonen
Ajankohtaista verotuksesta, Pekka Montell
Kuka kokkaa tulevaisuuden sote-sopan? Tukipalveluiden järjestämisestä ja 
tuottamisesta studiossa keskustelemassa Olli Riikonen ja Arto Sulonen, 
linjoilla kommentoivat Eija Jansson, Kuhmo ja Mika Itänen, Seinäjoki
Talousraportoinnin tietosisällöt 2023, tärpit lausunnon antamiseen, 
Minnamaria Korhonen
Miten kunnat ovat sähköistäneet osto- ja myyntilaskutuksensa; kuntien 
vinkit ja keinot, Noora Salonen, Valtiokonttori ja Jari Vaine
Asiaa taloustavarasta –haastevideo
Näkemiin ja seuraava Taloustorstai!
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Ajankohtaista
Taloustorstai 24.3.2022

Minnamaria Korhonen @minnamariak



Kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä 
pelastustoimen nettokustannuskyselyn 
tulokset julki
• Valtiovarainministeriö on julkaissut 9.3.2022 Tilastokeskuksen keräämät tiedot 

kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannuksista 
tilinpäätösvuodelta 2021 ja talousarviovuodelta 2022.

• Hyvinvointialueille siirtyvät nettokustannukset ovat kyselyn perusteella vuonna 
2022 noin 600 miljoonaa euroa suuremmat kuin aiemmassa vuonna 2021 tehdyssä 
arviossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset ovat noin 20,7 miljardia 
ja pelastustoimen noin 500 miljoonaa euroa. Yhteensä hyvinvointialueille siirtyvät 
kustannukset ovat siis talousarviokyselyn mukaan noin 21,2 miljardia euroa.

• Kuntaliiton asiantuntijat ovat analysoineet kyselyn tuloksia 16.3. ilmestyneessä 
blogikirjoituksessaan sekä julkaisseet aiheesta lisämateriaalia. 
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https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2022/kunnista-hyvinvointialueille-siirtyvien-nettokustannusten-odotetaan-jatkavan


Nettokustannusten kehitys 2015-2022 
€/as
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Lähde: VM/Tilastokeskus Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannusarviot 2021-2022 (Päivitetty 16.3.2022)



Ajankohtaista automatisoidusta 
talousraportoinnista 

• Kevään aikana kuntatalouden tietopalvelussa on 9 raportoitavaa kokonaisuutta. Tiedot tulee 
raportoida asetettuihin määräaikoihin mennessä. 

• Raportoituja tietoja käytetään laajasti erilaisiin laskentatarkoituksiin, kuten kuntien ja 
hyvinvointialueiden rahoituksen sekä niin sanottujen kriisikuntakriteerien laskemiseen. 

• Mikäli tietojen toimittamisessa on ongelmia, tulee viipymättä olla yhteydessä osoitteeseen. 
kuntadata@valtiokonttori.fi.

• Raportointikokonaisuuden Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti 
(KKTPP) testausmahdollisuus on avoinna. Testaaminen ennen tuotannon käynnistymistä 1.4.2022 
on suositeltavaa. Testaaminen on tämänkin jälkeen mahdollista.

• Tiistaina 26.4.2022 klo 10-11.30 järjestetään vielä yksi maksuton AURA tutuksi- webinaari, joka 
käsittelee palveluluokkakohtaista raportointia ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmia. Myös FCG 
tarjoaa koulutusta automatisoidusta talousraportoinnista 31.3. sekä opetuksen 
kustannustiedonkeruusta 27.4.
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mailto:kuntadata@valtiokonttori.fi
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/kuntien-automatisoitu-talousraportointi-tilivuodelta-2021-keskiossa
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OPETUSHALLITUKSESSA
HAUSSA ESIMERKIKSI:

Innovatiiviset oppimisympäristöt 
- Esi- ja perusopetus
- Lukiokoulutus
- Varhaiskasvatus
HAKU PÄÄTTYY 14.4. 

Opetustuntikohtaisen valtionosuuspiiriin 
kuuluva taiteen perusopetus: 
kehittämisavustus haussa 28.4. asti.

Kansainvälistymisavustuksia haussa.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖSSÄ MM:

• Varhaiskasvatuslain tuen uudistus  30.3. asti
• Varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja 

johtamisen kehittämiseen 12.4. asti
• TPO ylimääräinen avustus 31.3. asti 
• Kulttuuritoimen avustuksia

KATSO LISÄÄ VALTIONAVUSTUSHAKUJA SIVISTYSPALVELUIHIN
https://okm.fi/avustukset
https://www.oph.fi/fi/rahoitus/haettavissa
https://aviavustukset.fi/

https://www.oph.fi/fi/avustukset/varhaiskasvatus-ja-yleissivistava-koulutus#anchor-avoinna-olevat-haut

https://okm.fi/avustukset
https://www.oph.fi/fi/rahoitus/haettavissa
https://aviavustukset.fi/




Sota Ukrainassa, vaikutukset 
kuntien talouteen
Taloustorstai 24.3.2022

@MinnaPunakallio

Kuva: Financial Times



Venäjän sotatoimien talousvaikutukset

• Talousvaikutuksista jo runsaasti 
vaikutusarvioita, analyysejä

• Kuntaliiton oman seurannan ohella 
Suomen Pankki, Etla, PTT, VM, OP 
Kuntarahoitus, OECD…

• Katsausten ohella median ja twitterin
uutisvirta erinomainen tietolähde

• Kaikkia vaikutusarvioita varjostaa 
epävarmuus kriisin kestosta ja sotatoimien 
jatkokehityksestä. 

• BKT pienentyy, inflaatio ja tuottajahinnat 
nousevat

• Finanssipolitiikka muuttuu
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Sota HIDASTAA Suomen talouskasvua. 

• Taloussuhteiden katkaisu Venäjään, pakotteet, vetäytyminen Venäjältä
• Suuri vaikutus Venäjän talouteen. 
• Venäjään suuntautuneella viennillä Suomessa myös muuta Eurooppaa suurempi 

merkitys (vaikutusarviot noin 1-1,6 prosenttia BKT:sta). Mm. metalli ja metsäteollisuus. 
Palveluviennissä suurimmat vaikutukset matkailu- ja kuljetuspalveluilla.

• Venäjän tuonnin väheneminen: raakaöljy. Isompia ongelmia aiheuttaa kuitenkin 
malmien, metallien, puun ja lannoiteraaka-aineiden tuonnin vähentyminen

• Näiden toimintojen arvonlisä pienenee, kun vientikysyntä pienenee ja 
välituotteiden hinnat kallistuvat

• Kotimainen kulutus vähenee, kun kuluttajien ostovoima pienenee, tulot 
pienentyvät. Kuluttajien vastuullisuus. 

• Investoinnit vähenevät epävarmuuden ja maariskin vuoksi (Venäjä, Suomi?)

10 Lähde: Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos 22.3.2022



Inflaatio kiihtyy selvästi. Riskit yhä 
ylöspäin.
• Inflaatio, erityisesti energia, kiihtyi 

voimakkaasti jo 2021 aikana. Myös 
teollisuuden raaka-aineiden hinnat 
nousivat voimakkaasti vuoden 2021 
lopussa. Inflaation kiihtymistä aiheutti 
erityisesti koronakriisistä palautuminen.

• Venäjän sodan myötä inflaationäkymät 
muuttuivat. Vauhti kiihtyy.

• Energian ja raaka-aineiden hinnat, sekä 
tuotanto- ja kuljetusongelmat 
kasvattavat hintapaineita

• Ruuan hinnan kallistuminen edessä 

11 Lähde: Suomen Pankki 11.3.2022



BKT:n kasvuennusteet laskeneet 2022

• Laskelma 1: Energian ja raaka-
aineiden hinnat nousevat, kysyntä 
Suomen vientituotteille vähenee, 
epävarmuus lisääntyy lyhyellä 
tähtäimellä, Venäjän kauppa ja 
liiketoiminta suuntautuvat uusille 
markkinoille

• Laskelma 2: Samat sokit kuin 
laskelmassa 1, mutta suuremmat, 
kriisi pitkittyy, tuotannolle tärkeiden 
raaka-aineiden ja tarvikkeiden 
saatavuus heikkenee ja 
tuotantoketjujen pullonkaulat 
pahenevat

12 Suomen Pankki 11.3.2022
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Kansantalouden ennusteet vuodelle 2022

Laitos

Julkaisu- BKT,
Inflaatio,

Työttö- Ansiotaso-
ajankohta muutos myys- indeksin

% %aste, % muutos, %

joulukuu 2,6 2,47,1 2,4Suomen Pankki**

2021/2022

VM joulukuu 3,0 6,7 2,63,0

22.3.2022/Mpunakallio
* Ennustetta on päivitetty vain osittain Venäjän hyökkäyksen jälkeen ** Suomen Pankki julkaisi maalikuussa kaksi vaihtoehtoista BKT-skenaariota

Handelsbanken tammikuu 3,0 6,7 2,8 2,6

Nordea tammikuu 3,0 6,7 2,6 2,7

ETLA maaliskuu 2,1 6,8 2,7 3,3

Labore syyskuu 3,5 5,7 1,8 1,2

Euroopan komissio helmikuu 3,0 6,9 .. ..

OECD joulukuu 2,9 6,6 .. ..

Kuntarahoitus* maaliskuu 2,6 6,9 .. 3,7

Danske Bank joulukuu 2,8 6,9 2,7 2,3

Hypo tammikuu 3,0 7,0 3,0 2,5

OP maaliskuu 2,0 6,9 3,0 4,4

PTT maaliskuu 0,5 6,6 3,5 5,0



Inflaatioriski on 
otettava vakavasti. 
Budjettien
määrärahoihin on 
varattava
lisärahoitusta.



Kuntatalousvaikutukset



Vaikutuksissa
kunnittaista, 
alueellista, 
kuntakoko-
ryhmittäistä
vaihtelua. 
Sodasta ei
kukaan hyödy. 



Ensimmäisenä tulevat menopaineet. 
Etulinjassa valtiontalous  
• Ensimmäiseksi vaikutukset näkyvät menopaineina valtiontaloudessa: 

puolustustoimintaan, turvallisuuteen, varautumiseen ja maahanmuuttoon liittyvät 
lisämäärärahatarpeet.

• Kuntayhtiöissä tulosvaikutuksia jo lyhyellä aikavälillä: energia, satamat

17 Taloustorstai 24.3.2022



Kuntatalouden menopaineet heräävät, 
mutta selkeämmin vasta 2023 eteenpäin
Myös kuntiin kustannusvaikutuksia, mm.

• kuntien huoltovarmuuteen, häiriöihin ja hybridivaikuttamiseen liittyvästä 
varautumistoiminnasta

• ukrainalaisten palveluiden, kuten terveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen tai 
opetuksen, järjestämisestä normaalien kustannusvastuiden ja korvausten kautta, 
huom. kiireellisyys. Vaikutukset riippuvat maahan tulevien henkilöiden 
lukumäärästä ja heidän maahantulostatuksestaan, palvelujen järjestämisen 
tavasta. 

• Tilapäisen suojelun direktiivi mahdollistaa töihin pääsyn heti: kuntien 
työllisyyskokeilut. 

• Tuotantopanosten hintojen nousu alkaa näkyä hinnankorotuksina kesän korvilla. 
Hankintoihin liittyvät sopimuskaudet hillitsevät hintojen nousua alussa.

18 Taloustorstai 24.3.2022



Kuntien ja koko julkisen sektorin 
kustannusten kasvu nousee ennustetusta 
tasosta pidemmällä aikavälillä
• Pphi-ennuste talvella 2021: +2,9 % (2022), sen jälkeen noin +2,5 % 

• Kuntien järjestämien palveluiden kustannukset kasvavat aiempaa nopeammin
• polttoaineiden hinnat, energia
• elintarvikkeiden ja ruuan hinta. 

• hintojen nousupaineet erityisen voimakkaat, sillä hintataso oli matalalla koronakuopan jälkeen. 
Heikot sääolosuhteet, lannoitteet, energiakustannukset.

• palkat

• Kunnille aiheutuu työttömyyden hoidosta lisäkustannuksia niin sosiaaliturvan kuin 
työttömien palveluiden muodossa. 

• Korkotason nousu. Kuntakonserneissa oli vuoden 2020 lopussa reilut 41 miljardia 
euroa lainaa.

19 Taloustorstai 24.3.2022



Sota heikentää verotulopohjan kasvua, 
verokertymiin vaikuttaa kuitenkin moni 
tekijä
• Talouskasvu hidastuu, mutta toistaiseksi sodan seurauksena Suomen 

kansantalouden ei ennakoida painuvan taantumaan. 
• Samaan aikaan koronasta elpyminen ja kulutuksen piristyminen 
• Sotatoimet käynnistävät myös uudenlaista investointitarvetta ja uudelleenrakentamista

• Verovaikutukset näkyvät ensin yhteisöverotuloissa ja sen jälkeen kunnallisverossa
• Vielä julkisen talouden ennusteita ei ole reivattu alaspäin

• Eri ennustelaitokset arvioivat julkisen talouden näkymän pysyttelevän ennallaan. 
Sen sijaan varoitetaan kevyestä finanssipolitiikasta ja julkisten menojen 
kasvattamisesta ennakoimattomasti.

20 Taloustorstai 24.3.2022



“Kuntatalous ei ole 
talousvaikutusten 
osalta 
samanlaisessa 
etulinjassa kuin 
koronassa.”



www.kuntaliitto.fi

Minna Punakallio
Pääekonomisti
Puh. (09) 771 2095
Minna.Punakallio@kuntaliitto.fi 

www.kuntaliitto.fi

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/
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/


Tunnelmat kehysriiheen
Taloustorstai 24.3.2022

Sanna Lehtonen  @SKlehtonen









”Maailma on muuttunut 
epävarmaksi. Talouden painuminen 
kohti taantumaa on mahdollista. 
Riskinä on valtion velanhoidon 

kulujen kasvu korkojen noustessa 
jollain aikavälillä. 

Suomen julkisen talouden on 
edelleen suunnattava kohti 
velkasuhteen taittamista ja 

pidemmällä aikavälillä 
menojen ja tulojen tasapainoa.”

Annika Saarikko 16.3.2022



” Venäjän hyökkäyksen aiheuttamiin 
lyhyen aikavälin menotarpeisiin
otetaan kantaa jo tämän vuoden 
toisessa lisätalousarviossa, joka 

annetaan eduskunnalle 
näillä näkymin toukokuussa. 

Huhtikuun alussa kehysriihessä
teemana on pidempi aikaväli: 

tulevien vuosien vahva kasvu ja 
kestävä julkinen talous kaikissa 

olosuhteissa. Entistä paremmin on 
kyettävä yhdistämään kriisinhoito

sekä talouden rakenteiden 
uudistaminen sekä 

kasvupotentiaalin vahvistaminen.” 

Annika Saarikko 16.3.2022



Vaikutus 
kuntien tuloihin

+340
milj. euroa 

vuonna 2023
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Vertaa: Sote-HE: 124-434 milj. €



Kriisien keskellä kunnat odottavat kehysriihen 
päätöksiltä vakautta ja toimintaedellytysten 
turvaamista

• Venäjän sotatoimet Ukrainassa: suorat ja välilliset vaikutukset kuntatalouteen

• Kuntatalous selvisi koronavuosista 2020 ja 2021, mutta rakenteellinen alijäämäisyys 
olemassa

• Koronan aiheuttama hoito- ja palveluvelka; sote, mutta myös lasten ja nuorten palvelut; 
erilliskysymyksiä, mm. julkinen liikenne

• Sote-uudistuksen toteutuminen 2023 ja TE-palvelujen siirto kunnille 2024; 
talousvaikutusten oikea arviointi ja muutoskustannusten korvaaminen

• Kuntien taloudelliset paineet: pula osaavasta työvoimasta, väestökehitys, vaimeasti kertyvä 
tulopohja, lisääntyvät palvelutarpeet sekä infraan liittyvät korjaus- ja investointipaineet

• Palkkaratkaisulla iso merkitys menokehitykseen

• Valtion kuntapolitiikka; valtion rooli suhdannevaihtelujen tasaajana

• Kuntatalouden kestävyys, puskurit ja muutoskyvykkyys; kasvun tukeminen
33



Ota seurantaan Twitterissä: @SKlehtonen



www.kuntaliitto.fi

Sanna Lehtonen
Kuntatalousasioiden johtaja
Elinvoima ja talous -yksikkö
Suomen Kuntaliitto ry
Toinen linja 14, 00530 Helsinki
+358 9 771 2079, +358 50 575 9090
Twitter: @SKlehtonen
Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi
www.kuntaliitto.fi 

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/


Ajankohtaista verotuksesta
Taloustorstai 24.3.2022

Pekka Montell, @MontellPekka



Seuraava kehikkopäivitys 04/2022

• Tulokehitystilaston vaikutukset
• Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista julkaistu Veronsaajien palveluiden 

sivulla 2.2.2022 > linkki excel-tiedostoon Verohallinnon tilastotietokannassa 
• Tammikuun kehikkopäivityksessä vaikutuksia ei huomioituna kuntakohtaisesti 

tai koko maan tasolla
• Vaikutukset kertymiin
• Kuluvan vuoden tilitykset > vaikutus jäännösverojen ja veronpalautuksen 

suhteeseen
• Jako-osuuden oikaisu ja maksuunpanotilitys
• Tulokehitys merkittävästi parempi kuin VM:n joulukuun ennusteessa

• Vaikutus 2021 ennusteeseen
• Vaikutus vuoden 2022 kasvupohjaan
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Seuraava kehikkopäivitys 04/2022

• Valtiovarainministeriön veroennusteen päivitys koko maan osalta
• Ukrainan sodan vaikutukset ennusteeseen työllisyyden ja 

palkkasumman kehityksen osalta on otettu huomioon VM:n 
kuntatalousohjelman veroennusteessa

• Vuoden 2022 verotuksen osalta esitettyjen ja päätettyjen 
veroperustemuutosten vaikutukset

• Muut vaikutukset ansiotuloverotukseen

• Kuntien tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023
• Siirtyvien sote-kustannusten odotetaan jatkavan tasaista kasvua 2022 
• Säädetty leikkausprosentti 13,26, kehikossa käytetty viimeisimmän 

rahoituslaskelman lukua 12,39
• Nousupaine on ilmeinen
• Vaikutukset kehikkoon 2023-2025

• Viimeisin väestökehitystilasto julkaistu 21.3.
38
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Ukrainan sodan vaikutukset yhteisöveron 
tilityksiin
• Vaikutukset verrattuna koronatilanteen vaikutuksiin vuonna 2020?

• Yhteisöveron maksuunpannuissa ennakoissa ei ole toistaiseksi näkynyt 
merkittävää muutosta

• Vaikutukset rajatummat kuin koronan osalta

• Ensimmäisenä koronakeväänä tehtiin nopeasti helpotus ennakoiden 
muutosmenettelyihin

• VM:n näkemys ilmenee kuntatalousohjelman yhteydessä julkaistavassa 
veroennusteessa

39



Kunnat, kuntayhtymät ja uudet hyvinvointialueet voivat jatkossa 
tehdä tietopyynnöt uudessa Verohallinnon sähköisessä 
asiointipalvelussa
• Kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät pyytävät vuosittain Verohallinnosta noin 30 000 henkilöasiakkaan verotustiedot 

mm. asiakasmaksujen määräämistä varten. 

• Nyt tietopyynnön voi tehdä sähköisesti Verohallinnon asiointipalvelun Hakemukset-osiossa. 

• Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisella pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Erillistä 

valtuutta ei tarvitse, jos asioi organisaation puolesta. 

• Valitse etusivulta Hakemukset-osiosta "Tietopyyntö verotusasiakirjoista" ja klikkaa "Teen tietopyynnön 

verotusasiakirjoista viranomaisena" tai muun organisaation edustajana

• Linkki: Verohallinnon asiointipalvelu

• https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/ilmoitus/

• Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista, tällöin voit tehdä tietopyynnön paperilomakkeella.

• Linkki: Lisätietoa ja ohjeita tietopyynnön tekemiseen paperilomakkeella 

• Verohallinto / Yhteystiedot ja asiointi / Lomakkeet / Viranomaisen tietopyyntö verotusasiakirjoista (3281)
40
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Kiinteistöverouudistus – asemakaavan 
ulkorajatiedot
• Osana kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta Maanmittauslaitos tulee 

muodostamaan uudet maapohjan hinta-alueet ja näille aluehinnat

• Aluehinnat on määritelty seitsemälle käyttötarkoitukselle:
• Asemakaavojen alueet (6 käyttötarkoitusta)

• AP, AK, AK, K, T, R
• Asemakaava-alueen ulkopuolinen alue (1 käyttötarkoitus)

• Haja-asutusalueet (HAJA)

• Asemakaavan rajat siis merkityksellisiä verotusarvojen kannalta, joidenkin kuntien 
osalta tieto päivittämättä

• Tarkastettava, että kiinteistörekisterissä olevan asemakaavoitetun alueen 
ulkorajatiedot vastaavat nykytilannetta.

• Puutteet lisättävä kiinteistötietojärjestelmään
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www.kuntaliitto.fi

Pekka Montell
pekka.montell@kuntaliitto.fi
0440 851738

https://twitter.com/kuntaliitto
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Talousraportoinnin 
tietosisällöt 2023, tärpit 
lausunnon antamiseen
Taloustorstai 24.3.2022

Minnamaria Korhonen @minnamariak



Lausuntokierros tietosisällöstä ja 
teknisistä kuvauksista tilikaudelle 2023

• Valtiovarainministeriön asetukset kunnan ja hyvinvointialueen 
taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja 
teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023 lausunnoilla 27.4.2022
saakka.

• Suora linkki kuntien lausuntopyyntöön.

• Suora linkki hyvinvointialueiden lausuntopyyntöön. 

• Tallenne lausuntopyyntöjä käsitelleestä AURA tutuksi –webinaarista.

23.3.2022Minnamaria Korhonen44

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=0d0e2c8b-69e2-4798-b524-39196647e8a3
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=98b0f060-6caf-48a7-bb86-8fff37551005
https://www.valtiokonttori.fi/tapahtuma/aura-tutuksi-kuntien-ja-hyvinvointialueiden-tilikautta-2023-koskeva-raportointi-seka-kevaan-2022-raportointikokonaisuudet/


Keskeisiä muutosehdotuksia (1)

• Yleishallinnon, tilavuokrauspalveluiden sekä tukipalveluiden perusperiaatteet 
säilyvät kuntien raportoinnissa muuttumattomina. 

• ! Hyvinvointialueilla periaatteena on kohdistaa kaikki em. palvelut (myös 
demokratiapalvelut) edelleen varsinaiseen toimintaan. !

• Investointien osalta ehdotetaan karkeampaa luokitusta kunnille ja 
hyvinvointialueille. Ehdotukset näet lataamalla taulukkomallit. 

• Kuntapuolelle kaksi uutta luokkaa hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeisiä 
tapahtumia varten:

• Pelastustoimen tulot ja menot tilikaudelta 2023 alkaen
• Sosiaali- ja terveystoimen tulot ja menot tilikaudelta 2023 alkaen

23.3.202245 Minnamaria Korhonen



Keskeisiä muutosehdotuksia (2)

• Sosiaali- ja terveydenhuollon (2-alkuiset) ja pelastustoimen (4-alkuiset) luokat 
”siirtyvät” hyvinvointialueille eräin poikkeuksin. 

• Erittelemättömät palveluluokat poistuvat ja raportointi tehdään varsinaisten 
palveluluokkien tasolla sekä kunnissa että hyvinvointialueilla. 

• Kunnat Huom! Ympäristöterveydenhuolto. 

• Kunta voi yhä järjestää työterveyshuoltoa omalle henkilökunnalle, joten 
työterveyshuollolle jää luokka myös kuntien luokitukseen. 

• Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalvelu siirtyvät hyvinvointialueille. 
Kuitenkin opetuksen ja koulutuksen järjestäjille jää yhteisöllinen oppilas- ja 
opiskelijahuolto ja yhteistyö sekä oppilashuollon suunnitelman toteuttamisvastuu. 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sekä kuntien että hyvinvointialueiden 
tehtävä, joten asiantuntijapalveluihin ja tukee jää ”sisarluokat” molemmille. 

• Kuntouttava työtoiminta siirtyy hyvinvointialueille. 
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Keskeisiä muutosehdotuksia (3)

• Uusi ehdotettava palveluluokka Kulttuurifestivaalit ja -tapahtumat TAI
vaihtoehtoisesti niitä koskevien tietojen raportointi kokonaisuudessa KKYTT. 

• Uusi ehdotettava palveluluokka Harrastamisen Suomen malli. 

• Ympäristösuojelun lupatehtävät ja ympäristönsuojelun valvontatehtävät erotetaan 
omiksi luokikseen sekä maaomaisuuden hallinta luokka jaetaan maaomaisuuden 
hallintaan ja maapolitiikkaan. 

• Työllisyyspalvelut ehdotetaan jaettavaksi lakisääteisiin ja ei-lakisääteisiin
palveluihin.

• Ilman huoltajaa olevien alaikäisten palvelut siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023 
alkaen, mikä aiheuttaa muutostarpeen kotoutumisen edistämisen ja 
maahanmuuton palveluluokkaan. 
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Keskeisiä muutosehdotuksia (4)

• Raportointikokonaisuudella KKYTT uusina tietoina: 

• Toimintatuotot seuraavista: Teatteri- tanssi- ja sirkuspalvelut 
(valtionosuusrahoitusta saavat laitokset), Musiikkipalvelut (valtionosuusrahoitusta 
saavat laitokset), Museopalvelut (valtionosuusrahoitusta saavat laitokset)

• Toimintakulut oppivelvollisuuden laajentumisen ohjaustehtävästä kunnilla, kun 
opiskelija/toiminta ei ole minkään koulutusmuodon piirissä.

• Käyttökustannukset ja käyttötuotot kulttuurifestivaaleista ja –tapahtumista 
(vaihtoehtoinen malli), ks. tarkemmin liite 6. 

23.3.202248 Minnamaria Korhonen

file:///C:/Users/KorhoMi/Downloads/Liite%206.%20Kulttuurifestivaalit%20ja%20-tapahtumat.pdf


Uusi raportointiesitys KKLMY eli eriytetyt 
laskelmat markkinoilla tapahtuvasta 
toiminnasta
• Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tietotarve kilpailulain 30 d § perusteella

• Taloustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä valmistelee lausunnolle 
lähtevät esitykset. 

• 23.6.2021 ko. ryhmän kokouksessa päätettiin hylätä raportointivaade vuodelle 2022: "KKV 
on teettänyt tietojen raportoinnista selvityksen aluehallintovirastolta, minkä tulokset 
halutaan saada tietoon ennen tiedonkeruun edistämistä osaksi automatisoitua 
raportointia.” (lainaus yhteistyöryhmän pöytäkirjasta)

• Kyselyn tuloksia ei ole vielä saatu, joten Kuntaliitto katsoo, ettei ko. 
raportointikokonaisuuden lisäämiseen ole perusteita. 
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Hyvinvointialueiden raportointi (1)

• Yleishuomiona tarkemmat tietosisällöt ja tiheämpi raportointisykli.

• Hallinto- ja tukipalveluiden luokat kohdistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen palveluluokille (netto tilinpäätöksessä 0 €)

• Yleishallintopalvelut + vaalit
• Tilojen vuokraus ja maaomaisuuden hallinta

• Yleiskatteisen rahoituksen ulkopuolisen toiminnan kattavat palveluluokat:
• Yleisen toimialan tehtävät 
• Markkinoilla tapahtuva toiminta

• Sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja yleiskatteisen rahoituksen 
ulkopuolisen toiminnan erottaminen myös muilla raportointikokonaisuuksilla. 
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Hyvinvointialueiden raportointi (2)

• Uusia / tarkempia luokkia mm.: 
• Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat.
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijapalvelut ja tuki.
• Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut ja psykologipalvelut omiksi luokikseen. 
• Pelastustoiminta ja muut pelastustoimen valmius. 

• Mm. Tilinpäätöstä täydentävissä tiedoissa tarkennuksia THL:n, STM:n ja VM:n 
tarpeisiin. 

• Mm. HHLMY-kokonaisuus, joka vastaa kuntien KKLMYä. 
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www.kuntaliitto.fi

Ollaan yhteydessä!
Minnamaria Korhonen
Erityisasiantuntija, kuntatalous
Twitter @minnamariak
Minnamaria.korhonen@kuntaliitto.fi
p. 050 513 4641

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/


Miten kunnat ovat sähköistäneet 
osto- ja myyntilaskutuksensa

Kuntien vinkit ja keinot

Noora Salonen | Yrityksen digitalous | 24.3.2022



Tausta

• Syksyllä 2021 selvitettiin kuntien verkkolasku-

prosentteja osto- ja myyntilaskutuksessa

• Tilanne verkkolaskujen käsittelyssä on 

keskimääräisesti hyvä, joskin vaihtelua on.

• Mediaani verkkolaskuprosentti ostolaskuissa:  80 %

• Mediaani verkkolaskuprosentti myyntilaskuissa: 24 %

• Johtopäätöksenä: jaetaan kuntien kokemuksia ja 

vinkkejä osto- ja myyntilaskutuksen 

sähköistämisestä

→Haastattelimme 10 kuntaa tammi-helmikuun 

vaihteessa

→Tulossa lisää viestintää ja tilaisuuksia 

5 %

77 %

18 %

Verkkolaskuprosentti ostolaskuissa.
199 kuntaa vastasi 309:stä

0 % - 50 % ; 10 kuntaa

51 % - 89 % ; 154 kuntaa

90 % tai yli ; 35 kuntaa



Miten kunnat ovat sähköistäneet ostolaskuprosessin?

Ostolaskuprosessin onnistunut kehittäminen:

• Verkkolaskun vaatiminen toimittajilta ja sitä tukevien sisäisten toimintamallien 
systemaattisuus

• Jalkatyö, eli toimittajien kontaktointi

• Verkkolasku-vaatimuksen lisääminen sopimuksiin ja esimerkiksi omille nettisivuille

• Oman organisaation sisäinen ohjeistus ja puuttuminen epäkohtiin 

• Tiukka linja

• Jotkut kunnat tukivat pieniä toimittajia tarjoamalla heille toimittajaportaalin

• Jatkuva kehittäminen (ohjeistuksen kehittäminen, automaattinen tiliöinti ja reititys, 
laskudatan laatu jne…)
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Kehityksen edellytys:

On tietoisuus, motivaatio ja tavoite verkkolaskujen osuuden kasvattamiseksi. Korkeat 

verkkolaskuprosentit olivat kunnilla, joissa sähköistymistä seurattiin aktiivisesti.



Miten kunnat ovat sähköistäneet myyntilaskuprosessin?

www.yrityksendigitalous.fi 56

Kehityksen edellytys:

On tietoisuus, motivaatio ja tavoite verkkolaskujen osuuden kasvattamiseksi. Korkeat 

verkkolaskuprosentit olivat kunnilla, joissa sähköistymistä seurattiin aktiivisesti

Myyntilaskutuksen onnistunut kehittäminen:

• Verkkolaskun suosiminen ja sitä tukevien sisäisten toimintamallien systemaattisuus

• Oman organisaation sisäinen ohjeistus ja puuttuminen epäkohtiin 

• Asiakkaiden ohjeistus ja heille suunnattu viestintä

• Asiakkaiden laskutustiedot kerätään systemaattisesti ja pidetään ajan tasalla.

• Kuluttajalaskutus on haaste. Tehokkaita keinoja ollut vaikea löytää.

• Eri toimialojen laskut on yhdistetty yhteen eLaskutustilaukseen

• Joissakin kunnissa kuntalaisten palveluita on siirretty verkkokauppaan

• Kampanjoita yms. on kokeiltu. Jotkut kunnat totesivat sen vaikutuksen pieneksi

• Jatkuva kehittäminen (robotiikka tukemaan asiakas- ja laskutietojen käsittelyä jne.)



Vinkkejä ja keinoja

”Ostolaskuista oli aikaisemmin noin 15 % paperilaskuja, eli kohtalaisen 

hyvä verkkolaskuprosentti oli silloinkin valtakunnallisesti vertailtuna. 

Lähdettiin manuaalityönä käymään sitä massaa läpi, ja katsottiin 

suurimmat toimittajat, jotka laskuttavat paperilla.

Yllättävän hyvä keino oli se, että kontaktoitiin toimittajia sähköpostilla 

ja ohjeistettiin sähköiseen laskutukseen.” Joensuu

”Järjestimme koulutuksia 10-12 hengen ryhmittäin, 

ja jokainen ryhmä koulutettiin sähköisen 

laskutusjärjestelmän käyttöön. Myös yhteinen ohje 

käytiin läpi. Koulutus oli todella perusteellinen. 

Lähettiin laajemmalla linjalla liikenteeseen, ja 

tulokset näkyi siinä.” Vaasa

”Palaute on ollut pääosin positiivista, mutta myös 

joitakin negatiivisia kommentteja olemme kuulleet. 

Kohtelemme kuitenkin kaikkia tasapuolisesti ja 

otamme vastaan vain verkkolaskuja. 

Toimittajaportaali on otettu käyttöön niille, jotka 

eivät verkkolaskuja pysty lähettämään.” Kalajoki



Tulossa aiheesta

• Miten laskudatasta saataisiin laadukkaampaa ja näin tehostettua 
laskujen käsittelyä ja automatisointia?

• Tieke järjestää webinaarin Eurooppa-normin mukaisista 
verkkolaskuista 12.4. Linkki tapahtumaan

• Millaisia ratkaisuja on myyntilaskutuksen sähköistämiseen?

• Tieke järjestää webinaarin kuluttajan kertaluonteisesta 
verkkolaskuttamisesta 21.4. Linkki tapahtumaan

• Kiinnostaako yhteinen ja avoin keskusteluhetki osto- ja 
myyntilaskutuksen sähköistämisestä?

• Kuntaliiton digitalisointiviikko 6.6-10.6.2022.: Linkki 
tapahtumaan

• Ja muuta
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Huom! Muista jakaa tietoa näistä 

myös oman organisaatiosi sisällä.

https://tapahtumat.tieke.fi/event/d1MDa
https://tapahtumat.tieke.fi/event/Ol58B
https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2022/kuntien-digitalisointiviikko-66-1062022-ja-kuntien-digitalisointipaiva-962022


Valtiokonttori

Noora Salonen

Asiantuntija

Noora.salonen@valtiokonttori.fi

rte@valtiokonttori.fi

https://www.yrityksendigitalous.fi/verkkolasku/

www.suomidigi.fi/ryhmat/yrityksen-digitalous
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mailto:Noora.salonen@valtiokonttori.fi
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Miten kunnat ovat 
sähköistäneet osto- ja 
myyntilaskutuksensa
Kommenttipuheenvuoro

Taloustorstai 24.3.2022
Jari Vaine



Sähköinen laskutus kunnissa

• Valtiokonttorin selvityksessä ilmi hyviä käytäntöjä, vinkkejä, myös kehitettävää
• Keskeisintä, että kunnissa kyetään vastaamaan verkkolaskulain vaatimuksiin 

• Julkinen sektori edelläkävijä - kokemukset tärkeitä esimerkkeinä ja kehittämiseen
• Eteneminen yhteisellä ymmärryksellä, hyödyttää kaikkia osapuolia (kuntia, yrityksiä, 

järjestelmätoimittajia…)
• Kitkakohtien (esim. verkkolaskulaki 4§?) tunnistaminen ja ratkaisut. Kuluttajalaskutus?

• Kuntien organisoitumisen, resurssien ja sidosryhmien erilaisuus
• Sisäistä vuoropuhelua tarvitaan, kunkin kunnan lähtökohdista
• Ympäristö muuttuu nopeasti -> tietojärjestelmävaikutusten koordinointi tarvittaessa

• Keskustelu ja kehittäminen jatkuu 
• Erilaisia tilaisuuksia (myös yhteisiä sidosryhmien kanssa) keväällä ja myöhemminkin
• Yrityksen digitalous/verkkolaskuasioita myös kuntien digitalisointiviikolla 
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Jari Vaine
050 562 7687
jari.vaine@kuntaliitto.fi

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/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot


TALOUSHALLINNON 
KOULUTUSTARJONTAA 2022

❖ Tapahtumat

❖ Koulutusohjelmat

❖Webinaarit

Tervetuloa mukaan!



LUOTTAMUKSELLINEN

Tulossa 2022 - Tapahtumat

✓ TIETOA

✓ TAITOA

✓ NÄKEMYSTÄ

Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen: 
www.fcg.fi/koulutus
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Talous- ja veroennustepäivät

• 26.- 27.4. Helsinki + striimaus

RAFO Rahoitus- ja johtamisfoorumi 2022 (fcg.fi)
• 7.6.- 8.6. Tampere

Hallinto-, henkilöstö- ja talousjohdon konferenssi

• 25.- 26.8. Helsinki

Laskentafoorumi 2022 (fcg.fi)

• 13.-14.10. Helsinki + striimaus

http://www.fcg.fi/koulutus
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/12340
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/laskentafoorumi-2022-12426


LUOTTAMUKSELLINEN

Tulossa 2022 - Koulutusohjelmat

✓ TIETOA

✓ TAITOA

✓ NÄKEMYSTÄ

Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen: 
www.fcg.fi/koulutus

65

Kunta-alan taloushallinnon perusteet -koulutusohjelma (fcg.fi)

• 20.4. - 15.6.

Kunta-alan Controller 2022 (fcg.fi)

• 23.8. – 1.12.
www.fcg.fi/koulutuswww.fcg.fi/koulutus

Kunta-alan laskentatoimen koulutusohjelma

• alkaa syksyllä

http://www.fcg.fi/koulutus
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/kunta-alan-controller-2022-100061
http://www.fcg.fi/koulutus


LUOTTAMUKSELLINEN

Tulossa 2022 - Webinaarit

✓ TIETOA

✓ TAITOA

✓ NÄKEMYSTÄ

Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen: 
www.fcg.fi/koulutus

66

Kiinteistöveroselvityksillä kasvua verotuottoihin

• 30.3.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta - kenen vastuulla ja miten edistää?

• 31.3.

Kuntien automatisoitu talousraportointi tilivuodelta 2021 - keskiössä 
tilinpäätöstä täydentävät tiedot (fcg.fi)

• 31.3.

FCG Talouden aamukahvit: Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen 
tulkinta

• 13.4.

Whistleblowing-kanavan käyttöönotto kunnissa ja kuntayhtiöissä – näin 
pääset liikkeelle (fcg.fi)

• 20.4. tai 12.5.

http://www.fcg.fi/koulutus
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/12508
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/12523
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/kuntien-automatisoitu-talousraportointi-tilivuodelta-2021-keskiossa
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/fcg-talouden-aamukahvit-kunnan-ja-kuntayhtyman-tilinpaatoksen-tulkinta-12512
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/whistleblowing-kanavan-kayttoonotto-kunnissa-ja-kuntayhtioissa-nain-paaset


LUOTTAMUKSELLINEN

Tulossa 2022 - Webinaarit

✓ TIETOA

✓ TAITOA

✓ NÄKEMYSTÄ

Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen: 
www.fcg.fi/koulutus

67

Automatisoitu talousraportointi - Tietoja opetuksen taloudesta ja 
toiminnasta -raportointikokonaisuus TOTT (fcg.fi)

• 27.4.

Kotikunta muuttuu - kuka maksaa sote-palvelut?

• 5.5.

Kirjanpitäjien neuvottelupäivä

• 18.5.

Arvonlisäverotuksen peruskurssi

• 19.5.

Investointien hallinnointi, talous ja valvonta

• 31.5. - 7.6.

http://www.fcg.fi/koulutus
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/12293
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/12514
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/12515
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/12517


Hyvän elämän tekijät



Taloustorstai-
ekstra 

Kuntatalous-
ohjelma

14.4. klo 9.30
Tervetuloa!


