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Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön asetuksessa säädettäviin kunnan
taloustietojen toimittamiseen sovellettaviin tietosisältöihin ja teknisiin
kuvauksiin esitettävistä muutoksista koskien tilikautta 2022
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa yleisen lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Kuopion kaupunki pitää erittäin tärkeänä, että raportointivelvollisten kanssa käydään riittävän
ajoissa vuoropuhelu raportointiin tulevista muutoksista, määrittelyjä täydennetään ja päivitetään
saadun palautteen myötä sekä arvioidaan myös raportoinnin muutosten aiheuttamia työ- ja
järjestelmäkustannuksia. Vuoropuhelu on syytä ulottaa systemaattisesti kuntien- ja kuntayhtymien
taloushallinnon palvelukeskuksiin, jotka käytännössä teknisesti vastaavat raportoinnin sujumisesta ja
tekevät yhteistyössä järjestelmätoimittajien kanssa kaikki tekniset muutokset raportointisisältöjen
toteuttamiseksi.

Raportointivelvollisten kustannukset Kuntatiedon toteuttamisesta ovat olleet huomattavat jo tähän
asti, nyt on syytä pidättäytyä kustannusten kasvattamisesta ja ensin keskittyä tarkastelemaan
saavutettuja tuloksia. Vähintäänkin muutosten toteuttamisen arviointi olisi syytä tehdä huolella.
Mikäli muutoksia ja päivityksiä jatkossa tulee vuosittain, katoavat automatisoinnin hyödyt
muutosten toteuttamisen kustannuksiin.

Muutokset palveluluokitukseen
Käytättehän lausuessanne muutosesityksen numeroa liitteestä 1.
4804: palveluluokan sisältö vaatii täsmennystä. Nykymääritelmän mukaan ympäristövahinko on
sellainen vahinko tai haitta, jossa maahan, ilmaan tai veteen joutunut öljy, kemikaali tai muu
haitallinen aine aiheuttaa vaaraa ihmiselle, eläimille tai luonnolle likaamalla, turmelemalla tai
pilaamalla maaperää, vesiä, kasvillisuutta, eläimistöä, laitteita tai rakenteita. Palvelun lyhennelmä:
YVT (ympäristövahinkojen torjunta)
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Käytättehän lausuessanne muutosesityksen numeroa liitteestä 1.
Liite 1/78 KKYTT: Kulttuurifestivaalitapahtumiin liittyvät muutokset aiheuttavat muutoksia
kirjauskäytäntöihin ja laskentatunnisteiden päivittämistä. Ohjeistuk-sen tulee olla täsmällistä, jotta
kulttuurifestivaalitapahtumat määritellään samoin eri puolilla Suomea. Onko tarkoituksenmukaista,
että vähäisetkin tapahtumien euromäärät raportoidaan vai olisiko syytä asettaa euromääräinen raja.

Liite 1/67 TOTT: On huomattava, että 5-vuotiaiden esiopetuksen raportointi tulee perustumaan
laskennalliseen tietoon. Todellista kustannusta ei pystytä erittelemään tietyn ikäryhmän osalta.

Muutokset teknisiin määritteisiin ja pakollisuuksiin
Käytättehän lausuessanne muutosesityksen numeroa liitteestä 1.
-

Uudet tietotarpeet ja raportointikokonaisuut sekä niiden aiheuttamat
laajennukset muihin raportointikokonaisuuksiin
Käytättehän lausuessanne muutosesityksen numeroa liitteestä 1.
Kilpailulain 30 d §:n mukainen raportointi ja kirjanpidollinen eriyttäminen on ensimmäistä kertaa
toteutettu kuntien tilinpäätöksissä vuonna 2020. Raportoinnin toteuttaminen kunnissa on vaatinut
kohtuuttoman paljon työtä, koska riittävää ohjeistusta tai tulkinta-apua eriyttämisvaatimuksista ei
ole ollut käytettävissä. On hyvinkin mahdollista, että tulkintoja on tehty kirjavasti, toisessa kunnassa
toiminta on eriytetty ja toisessa on tulkittu, että ei toimita markkinoilla. Toimintojen
eriyttämisvaatimuksen euroraja on epäolennainen ja liikelaitoskaavalla raportointi vaatii
kirjanpitokäytäntöjen muuttamista ja uutta ohjeistamista, jälleen epäolennaisista toiminnoista,
kuten yksiköistä, joiden kirjanpito kulkee kaupungin palvelujen sisällä ja jotka raportoidaan
kuntakaavalla. Ennen kuin riittävä selvitys vuodelta 2020 toteutuneesta raportoinnista on tehty, ei
kuntien velvoitteita eriytettyjen tilinpäätösten raportoinnin suhteen pitäisi lisätä millään tavoin.
TOLT-raportoinnissa toimintojen yksilöinti tuo tähän vielä uuden byrokratian tason ja kasvattaa
epäolennaisen tiedonkeruun aiheuttamaa työmäärää.

Kaikkien uusien raportointikokonaisuuksien osalta tulisi olla varmistettu se, että raportoituja tietoja
hyödynnetään laajasti, jolloin raportointi katsotaan perustelluksi kuntatalouden raportointipalvelun
kautta. Talouden raportointiin ei tule yhdistää esim. kävijämäärätietojen ilmoittamista. Päällekkäisiä
raportointivelvoitteita ei tule luoda, vaan ensin varmistettava, että tietoja ei ole saatavilla tai kerätä
jo muilla tavoin muihin tilastointitarpeisiin.
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