Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Lausunto
15.06.2021

KKV/662/03.02/2021

Asia: VN/13440/2019

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
Valtiovarainministeriön asetuksessa säädettäviin kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettaviin
tietosisältöihin ja teknisiin kuvauksiin esitettävät muutokset koskien tilikautta 2022

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) lausuntoa otsikossa
mainituista muutosesityksistä valtiovarainministeriön asetukseen koskien tilikautta 2022. KKV esittää
lausuntonaan huomiot muutosesityksen kohdista 13 (TOLT-laajennus uudeksi raportointitauluksi
markkinoilla toimivien yksiköiden raporttien yksilöimiseksi) sekä 86 (Uusi raportointikokonaisuus
KILMY). Muista muutoskohdista KKV:lla ei ole lausuttavaa.

Timo Mattila
pääjohtajan sijainen,
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Muutokset palveluluokitukseen
Käytättehän lausuessanne muutosesityksen numeroa liitteestä 1.
-

Muutokset eri raportointikokonaisuuksien tietosisältöihin
Käytättehän lausuessanne muutosesityksen numeroa liitteestä 1.
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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.
KKV pitää muutosesityksen kohtia 13 ja 86 välttämättöminä muutoksina vastaamaan lainsäätäjän
tahtoa kilpailulain mukaisten eriyttämisvelvoitteiden huomioon ottamisesta kuntien taloustietojen
raportoinnissa. Hallituksen esitykseen eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja
raportointia koskevaksi lainsäädännöksi 60/2019 on kirjattu, että kilpailulain 30 d §:ssä tarkoitetut
tiedot ovat osa kuntien taloustietojen ja raportoinnin kokonaisuutta ja että raportointimalliin
sisältyvien tietosisältöjen osalta otetaan huomioon kilpailulain mukaiset eriyttämisvelvoitteet.

Kilpailulain 30 d §:n edellyttämät tilinpäätöksen liitetietona esitettävät tiedot on edellä mainitun
hallituksen esityksen (60/2019) perusteella sisällytettävä kuntalain 120 a §:ssä säädetyn kuntien
taloustietojen raportointivelvollisuuden piiriin. KKV esittää, että selvyyden vuoksi tämä
lainsäädännöllinen peruste kirjattaisiin muutosesityksen kohdan nro 86 muutostarpeen
perusteluihin.

KKV pitää KILMY-raportointikokonaisuuden esitettyä raportointiaikataulua (toukokuun loppuun
mennessä) tarkoituksenmukaisena. KKV:n näkemyksen mukaan kilpailulain 30 d §:n mukaisia tietoja
ei tulisi muutostarpeen perusteluissa käsitteellisesti kuitenkaan rinnastaa kuntien ja kuntayhtymien
kalenterivuotta koskeviin tilinpäätöstietoja täydentäviin muihin taloustietoihin, koska kilpailulain 30
d §:n edellyttämät liitetiedot ovat osa tilinpäätöstä ja muodostavat muutosesityksessä erillisen
raportointikokonaisuutensa.

KKV pitää tärkeänä, että kilpailulaista tulevia tietosisältöjä kuvatessa muutostarpeiden kuvauksissa ja
perusteluissa käytettäisiin kilpailulaissa esiintyviä termejä. KKV esittää, että termi ”markkinoilla”
korvattaisiin termillä ”kilpailutilanteessa markkinoilla” (muutostarpeen kuvaukset nrot 13 ja 86) ja
”eriytetyt laskelmat” termillä ”tuloslaskelmat” (muutostarpeen kuvaus nro 86). Lisäksi KKV esittää,
että muutosesityksen nro 86 muutostarpeen perusteluissa käytettäisiin muotoilun ”tilinpäätökseen
liitetyt eriytetyt laskelmat” sijaan muotoilua ”tilinpäätöksen liitetietona esitettävät kilpailulain 30 d
§:n mukaiset tuloslaskelmat”.

Asian aiemmassa valmisteluvaiheessa on esitetty näkemyksiä, joiden mukaan uusi
raportointikokonaisuus lisäisi merkittävästi hallinnollista taakkaa. KKV katsoo, että uusi KILMYraportointikokonaisuus sekä TOLT-laajennus lisäävät kuntien ja kuntayhtymien
raportointivelvoitteita vain vähäisessä määrin, koska lausuttavana olevissa muutosesityksissä on
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kyse sellaisten tilinpäätöstietojen raportoinnista, jotka ovat tulleet kilpailulain perusteella
laadittavaksi ensimmäisen kerran jo vuodelta 2020. Velvollisuudella raportoida tilinpäätökseen
sisältyviä liitetietoja Valtiokonttorin Kuntatalouden tietopalveluun ei ole vaikutusta kilpailulaissa
säädettyyn velvollisuuteen pitää kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvasta taloudellisesta
toiminnasta yksikkökohtaisesti erillistä kirjanpitoa. Kilpailulain 30 d §:n soveltuessa kunnan tai
kuntayhtymän toimintaan säädöksen edellyttämät tuloslaskelmat on joka tapauksessa laadittava ja
esitettävä tilinpäätöksessä. Hallinnollisen taakan lisäystä ei näin ollen voida pitää vähäistä
suurempana.

Jansson Tea
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