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Luonnos hallituksen esitykseksi kuntien taloustietojen tuottamista ja
raportointia koskevaksi lainsäädännöksi
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Esitämme Ylä-Savon Kymppi yhteistyön nimissä seuraavan lausunnon:

Automaattiseen taloustiedon raportointiin siirtyminen on kannatettavaa. Huomioitava on, että
taloustiedon keruu ja raportointi kunnissa on monivaiheinen prosessi, johon osallistuu laaja joukko
tekijöitä. Toisin kuin hallituksen esityksessä on arvioitu, automaattiseen talousraportointiin
tarvittava henkilöstöresurssi ei tule vähenemään vaan erityisesti alkuvuosina kasvaa ja jatkossa
siirtyy ohjelmistojen hallinnointiin ja määrittelytyöhön sekä taloustiedon jatkuvaan
yksityiskohtaisempaan seurantaan. Näin ollen suunnitellut kuntien valtionosuusleikkaukset eivät ole
perusteltuja, eikä niitä tulisi toteuttaa. Lisäksi koska automaattinen talousraportointi koskee kaikkia
kuntia ja kuntayhtymiä tulisi myös valtionosuuksista leikattu digikannustinraha palauttaa
valtionosuuksiin. Nykyisellään avustuksen hakumenettely ja raportointi on työlästä ja monimutkaista
eikä se huomioi merkittäviä taloudellisia panostuksia järjestelmien päivityksiin ja tuleviin kasvaviin
ylläpitokustannuksiin. Lausunnossa mukana olevat kunnat ja kuntayhtymät eivät näe
talousraportoinnin kustannushyöty-yhteyttä hallituksen esityksessä viitattuun kustannussäästöön
tulorekisterin ja EU:n verkkolaskudirektiivin toimeenpanon kanssa.

Kuntien taloustietojen vertailtavuuteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Nykyiset
suositusluontoiset ohjeet ovat puutteellisia erityisesti vyörytysten ja sisäisten erien osalta eivätkä
ohjeistukset ole kuntia sitovia.

Taloustiedon keruun yhteyteen ei saisi yhdistää talousjärjestelmien ulkopuolista tiedonkeruuta
(esim. veroprosentit, tuntimäärät, avustusten saajien määrät). Em. tietojen ylläpitäminen ja
tuottaminen taloushallinnon järjestelmissä on haasteellista, aiheuttaa lisäkustannuksia ja vaatii
järjestelmiin erillisiä tiedonkeruun osioita.
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Opetustietojen (41-lomake) tiedonkeruuta tulisi yksinkertaistaa ja selkiyttää. Uusilla
toimintamalleilla (kuten palveluseteli) tuottavien palvelujen raportointia tulisi ohjeistuksessa
tarkentaa ja yhdenmukaistaa.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää erityisesti sosiaali- ja opetustiedon keruussa siihen, että samoja
tietoja ei kysytä useaan kertaan eri tiedonkerääjille.

Kuntatalouden tiedonkeruun pohjalta tuotettava tieto tulee olla siinä muodossa, että se on kuntien
helposti käytettävissä eikä tilastotietojen käyttö vaadi näiltä osin lisäinvestointeja järjestelmiin.

Ylä-Savon Kymppi yhteistyön eli Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien, Keiteleen, Lapinlahden,
Pieleveden, Sonkajärven, Vieremän kuntien sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän puolesta

Tarja Säisä
kirjanpitopäällikkö, Iisalmen kaupunki
projektipäällikkö, Ylä-Savon Kymppi KUTI-projekti

Säisä Tarja
Iisalmen kaupunki - Iisalmi, Kiuruvesi, Keitele, Lapinlahti, Pielavesi,
Sonkajärvi, Vieremä ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
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