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Ärende: VN/13440/2019

Ändringar som föreslås i de informationsinnehåll och tekniska beskrivningar
som tillämpas på lämnandet av kommuners ekonomiska uppgifter och tekniska
beskrivningar som anges i finansministeriets förordning gällande
räkenskapsperioden 2022
Utlåtande av remissinstansen
Ni kan skriva ert allmänna utlåtande i textfältet nedan.
Kuntien olisi saatava kompensaatiota käyttöönottokustannuksiin. Tietojärjestelmätoimittajilla on
ollut haasteita toimittaa talousraportointiin tarvittavia toimintoja. Kunnissa toimintoja on eriytetty
useille ohjelmistotaloille, joista tiedot tuodaan liittymien kautta talousohjelmaan. Kaikkiin
ohjelmistoihin tehdyt muutokset ovat vaatineet sekä rahallisia panostuksia että
henkilöstöresursseja. Pienessä kunnassa talousarviot eivät anna paljon liikkuma-varaa ja
kustannusarvioiden laadinta on ollut haastavaa. Pienen kunnan on tuotettava tiedot samassa
laajuudessa kuin isojen kuntien.

Ändringar i tjänsteklassificeringen
Använd gärna ändringsförslagets nummer i bilaga 1.
Yleisellä tasolla voidaan todeta, että palveluluokitukseen liittyvät muutos-ehdotukset selkiyttävät
palveluluokkien käyttöä. Osa muutoksista tuottaa haasteita ja tietojärjestelmäkustannuksia ja tämän
vuoksi olisi toivottavaa mahdolliset tulevat muutokset tehdään harkiten ja pitkäjänteisinä.
Tarkennuksia palveluluokkaan sisällytettävistä eristä kaivataan säännöllisesti.

Koska sote-siirtolaskelmat tulevat perustumaan taloustiedoista kerättävään dataan, on toivottavaa,
että ero kuntiin jäävistä ja maakuntiin siirtyvistä tehtävistä on selkeästi kuvattu
palveluluokitustaulukossa.

Ändringar i informationsinnehållet i olika rapporteringshelheter
Använd gärna ändringsförslagets nummer i bilaga 1.
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Ändringar i tekniska specifikationer och krav
Använd gärna ändringsförslagets nummer i bilaga 1.
Lausuntopyyntö on lähetetty edelleen ohjelmistotoimittajalle, joka vastaa lausuntopyyntöön omalta
osaltaan.

Nya informationsbehov och rapporteringshelheter samt den utökning av andra
rapporteringshelheter som dessa medför
Använd gärna ändringsförslagets nummer i bilaga 1.
Kuntien olisi ehdotuksen mukaan raportoitava tilinpäätöksen liitetiedoissa esittämät eriytetyt
laskelmat markkinoilla tapahtuvasta taloudellisesta toi-minnasta Valtiokonttorille liikelaitoksen
tilinpäätöskaavalla.

Ennen kuin uusia raportointikokonaisuuksia lisätään, on varmistettava, että tietosisällöt ovat
olennaisia ja niiden käyttötarkoitus on selvillä. Tiedot kerä-tään ensimmäistä kertaa vuodelta 2020
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-viraston toimesta ja julkaistaan syksyllä 2020. Kerättävien
raportointikoko-naisuuksien on lisäksi oltava sellaisia, että ne pystytään tuottamaan auto-maattisesti
ja kohtuullisella vaivalla suoraan taloushallintojärjestelmistä. Pie-nessä kunnassa liiketoiminnat eivät
välttämättä ole eriytettynä pienien vo-lyymien vuoksi ja talousjärjestelmästä löytyvä tieto saadaan
kunnan tilinpää-töskaavoilla.

Jokainen uusi raportointikokonaisuus vaatii kunnilta sekä henkilöstöresursse-ja ja resursseja
tietojärjestelmäkustannuksiin. Jo nykysääntelyyn sisältyvät raportointikokonaisuudet ovat vaatineet
suuria panostuksia sekä kunnilta et-tä tietojärjestelmätoimittajilta. Useimpien
raportointikokonaisuuksien käyt-töönotto on vielä kesken ja näiden vaatimia henkilöstöresursseja ja
kustan-nuksia on vielä vaikea arvioida. Tämän vuoksi uusien raportointikokonai-suuksien lisäämistä
olisi lykättävä vuoteen 2023.
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