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Luonnos hallituksen esitykseksi kuntien taloustietojen tuottamista ja
raportointia koskevaksi lainsäädännöksi
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen tiedonkeruun ajantasaistaminen,
tarkentaminen ja vertailukelpoisuus ovat välttämättömiä kehityskohteita. Toiminnan kehittämisessä
ja päätöksenteon tukena tarvitaan ehdottomasti nykyistä nopeampaa ja säännönmukaista
raportointia jonka kerääminen vaatii mahdollisimman vähän manuaalista käsittelyä.

Uudistuksen toimeenpano edellyttää kattavaa koulutusta ja perehdyttämistä
taloushallinnolle ja kaikille palvelualoille sen varmistamiseksi, että palvelusisällöt ja
toimintaprosessit ovat raportointivaateiden mukaiset. Onnistumisen edellytys on palvelujen
määrittely ja toimintayksiköiden perehdyttäminen tietovaateisiin niin että sieltä tieto siirtyy oikein
raportointijärjestelmiin. Palvelujen ja suoritteiden yhdenmukainen mittauskäytäntö on
varmistettava ohjeistamalla yksityiskohtaisesti mitä mitataan ja millä perustein.

Uudistuksen suunnittelussa ja toimeenpanossa on varmistettava riittävän laaja ja
saumaton yhteistyö eri viranomaisten välillä ja toisaalta eri tietovarantojen hyödyntäminen
tarpeellisten tietojen yhdistämiseksi.

Testaukset ennen käyttöönottoa on aloitettava hyvissä ajoin ja tiedon tuottamisesta
vastuussa olevien kuntien palvelualojen, taloushallinnon, palvelukeskusten ym. tulee olla
aukottoman tiedonvälityksen piirissä ja mukana jo suunnitteluvaiheessa.

Hankekustannukset on korvattava täysimääräisesti. Lähtökohtana pitää olla, että
uudistus koskee kaikkia. Olisi toivottavaa, että jokainen kunta ei tee uudistusta keskenään oman
ohjelmistotoimittajansa kanssa vaan koordinoidaan kehitystyö valtakunnallisesti ministeriöiden,
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ohjelmatoimittajien ja valittujen kuntien ja kuntayhtymien edustajien välillä ja on valmius riittävän
laajaan tekniseen uudistukseen todellisten parannusten aikaansaamiseksi.

Erityisesti integraatiot toiminnanohjausjärjestelmistä olisivat tarpeen eurojen ja
suoritteiden yhdistämiseksi. Nykyisillä raportointivälineillä ainakin pienten kuntien näkökulmasta on
vähäiset mahdollisuudet tehdä toimivia integraatioita toiminnanohjauksen ja taloushallinnon
järjestelmien välillä. Kokonaisuudistuksen lähtökohdaksi tulisi ottaa, että integraatiot jollakin
aikavälillä edellytetään kaikilta ja ohjelmistojen kehittämisessä on tämä huomioitava ja velvoitettava
ohjelmistotoimittajat toteuttamaan uudistuksen vaatimukset. Edullisin tapa toteuttaa uudistus on
koordinoida se keskitetysti ja rahoittaa se ministeriöiden toimesta.

Tässä yhteydessä tulee uudistaa koko tekninen alusta niin että automatisoitu
raportointijärjestelmä palvelee mahdollisimman monia eri tiedonkeruutarpeita pitkälle
tulevaisuuteen, huomioiden vaatimus myös esim. taloustiedon välittämisen kuntalaisille.

On todellinen tarve uudistaa raportoinnin tietosisältö ja automatisoida tiedonkeruu.
On syytä toteuttaa laaja kokonaisuudistus, jolle varataan riittävät resurssit, asiantuntijuus ja aika
sisällöllisesti laadukkaan uudistuksen aikaansaamiseksi. Pitkän aikavälin säästöjen aikaansaamiseksi
järjestelmäteknologian pitää kehittyä järjestelmäteknisesti kevyempään suuntaan. Tietosisältöä on
kehitettävä yksinkertaisemmaksi ja selkeämmäksi niin että tietosisällön hyödynnettävyys toiminnan
kehittämiseksi ja päätöksenteon tukena korostuu. Ehdoton edellytys on, että raportoinnin
tietosisältö varmistaa yhdenvertaisen ja oikean rahoituksenjaon valtion, kuntien ja kuntayhtymien
kesken. ”
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