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Luonnos hallituksen esitykseksi kuntien taloustietojen tuottamista ja
raportointia koskevaksi lainsäädännöksi
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi
kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi.
Esitys sisältää ehdotukset lainsäädännön muutoksista, jotka ovat edellytyksenä kuntien
ja kuntayhtymien talousseurannan ja raportoinnin automatisoidun mallin toteuttamiselle.
Malli perustuu Kuntatieto-ohjelman yhteydessä tehtyyn valmisteluun. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia, valtiokonttorista annettua lakia sekä
kuntien taloustietojen tuottamista ja toimittamista koskevaa erityislainsäädäntöä.
Lausunnolla oleva hallituksen esitys perustuu kesällä 2018 lausuttavana olleeseen
maakuntien ja kuntien taloustietojen raportointia koskevaan luonnokseen hallituksen
esitykseksi (VM048:00/2017, VM/1353/03.01.00/2018). Verrattuna edelliseen
lausuntokierrokseen, esityksestä on poistettu maakuntia koskeva sääntely, muutettu
säädöstasoa ja täsmennetty suhdetta tietosuojaan.

Tausta
Kuntalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset taloustietojen raportoinnista. Kunnat
velvoitettaisiin toimittamaan erikseen säädetyt taloustietonsa suoraan taloushallinnon
tietojärjestelmistään valtiokonttorin ylläpitämään valtakunnalliseen tietovarantoon. Kuntalain
säännökset velvoittaisivat kuntia taloustietojen tuottamiseen ja raportointiin
yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa. Tietojen tuottamisen ja raportoinnin tekninen
muoto ja tietomääritykset perustuisivat tietoja toimittavien kuntien, sekä muiden tietoja
käyttävien viranomaisten yhteistyöhön.
Kuntalakiin ehdotetaan säädettäväksi asetuksenantovaltuus, jonka perusteella
valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa kuntia velvoittavasti tarkempia säännöksiä
kirjanpito- ja tilinpäätöstietojen sekä palvelukohtaisten kustannustietojen tuottamisesta ja
toimittamisesta yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa.
Kunnan tietojen tuottamista ja raportointia koskevaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalojen lainsäädäntöä muutettaisiin siten, että siinä
otetaan huomioon ehdotettu taloustietojen raportointimalli.
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Valtiokonttorin tehtävästä ylläpitää kuntien taloustietovarantoa säädettäisiin valtiokonttorista
annetussa laissa.
Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu Julkisen hallinnon talousseurannan ja -raportoinnin
sääntelyn kehittämisryhmän (ns. taloustietolakiryhmä) esitysten pohjalta sekä
valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden yhteistyönä.
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi viimeistään lokakuussa
2019. Lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2020 alustaja niitä sovellettaisiin vuoden
2021 taloustiedoista alkaen.

Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on varmistaa, että kuntien valtionohjaukseen sekä kuntien omaan
käyttöön talouden seurannassa ja ohjauksessa saadaan luotettavaa, ajantasaista ja
vertailukelpoista tietoa. Lisäksi tavoitteena on yksinkertaistaa kuntien taloustiedon
tuottamisen ja raportoinnin menettelytapoja ja vähentää kunnille raportoinnista aiheutuvia
kustannuksia.
Uusi toimintamalli korvaisi vaiheittain vuotta 2021 koskevista tiedoista alkaen
Tilastokeskuksen tilastolain nojalla tekemän kuntien ja kuntayhtymien taloustietoja koskevan
tiedonkeruun ja sisältäisi laajennusten jälkeen jatkossa myös muun säännöllisesti kerättävän
taloustiedon. Tarkoituksena on, että samojen tietojen päällekkäisestä keräämisestä
luovutaan, ja manuaalisen lomakepohjaisen tiedonkeruun sijasta siirrytään automaattiseen
taloustiedon koneelliseen raportointiin yhteisesti hyödynnettävässä muodossa suoraan
kuntien tietojärjestelmistä.

Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi
kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi. Myös muut
kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Luonnos hallituksen esitykseksi ja siihen liittyvät asetusluonnokset ovat saatavilla myös
valtioneuvoston Hankeikkunassa osoitteessa https://vm.fi/hanke?tunnus=VM040:00/2019 .

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 6.9.2019.

Valmistelijat
Lisätietoja antavat (sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi(a)vm.fi):
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 Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö, p. 02955 30266
 Neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen, valtiovarainministeriö, p. 02955 30564
 Neuvotteleva virkamies Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö, p. 02955 30466
 Erityisasiantuntija Denis Galkin, valtiovarainministeriö, p. 02955 300040

Linkit
https://vm.fi/hanke?tunnus=VM040:00/2019 - Säädöshanke valtioneuvoston hankeikkunassa
/Projektet i statsrådets webbtjänst för projektinformation

Liitteet:
HE_Taloustietolaki 27.6.2019.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi liitteineen
De viktigaste förslagen, lagförslag, förordningar.docx - SV De viktigaste förslagen, lagförslag
och bilagor.

Jakelu:
Akaan kaupunki
Alajärven kaupunki
Alavieskan kunta
Alavuden kaupunki
Asikkalan kunta
Askolan kunta
Auran kunta
Enonkosken kunta
Enontekiön kunta
Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto
Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, eksote
Etelä-Pohjanmaan erityishuoltopiiri
Etelä-Pohjanmaan liitto
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Etelä-Savon maakuntaliitto
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote
Eurajoen kunta
Euran kunta
Evijärven kunta
Finanssiala ry
Forssan kaupunki
Haapajärven kaupunki
Haapaveden kaupunki
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Hailuodon kunta
Halsuan kunta
Haminan kaupunki
Hangon kaupunki - Hangö stad
Hankasalmen kunta
Harjavallan kaupunki
Hartolan kunta
Hattulan kunta
Hausjärven kunta
Heinolan kaupunki
Heinäveden kunta
Helsingin erityishuoltopiiri
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS
Hirvensalmen kunta
Hollolan kunta
Honkajoen kunta
Huittisten kaupunki
Humppilan kunta
Hyrynsalmen kunta
Hyvinkään kaupunki
Hämeen liitto
Hämeenkyrön kunta
Hämeenlinnan kaupunki
Iin kunta
Iisalmen kaupunki
Iitin kunta
Ikaalisten kaupunki
Ilmajoen kunta
Ilomantsin kunta
Imatran kaupunki
Inarin kunta
Ingå kommun - Inkoon kunta
Isojoen kunta
Isokyrön kunta
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Sosteri
Itä-Uudenmaan koulutuskuntaytymä
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki
Janakkalan kunta
Joensuun kaupunki
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, johtaja
Jokioisten kunta
Joroisten kunta
Joutsan kunta
Juankosken kaupunki
Julkishallinnon tarkastajat ry (aikaisemmin Kuntatarkastajat ry)
Juukan kunta
Juupajoen kunta
Juvan kunta
Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia
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Jämijärven kunta
Jämsän kaupunki
Järvenpään kaupunki
Järviseudun koulutuskuntayhtymä
Kaarinan kaupunki
Kaavin kunta
Kainuun liitto
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky
Kajaanin kaupunki
Kalajoen kaupunki
Kangasalan kunta
Kangasniemen kunta
Kankaanpään kaupunki
Kannonkosken kunta
Kannuksen kaupunki
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Karijoen kunta
Karkkilan kaupunki
Karstulan kunta
Karvian kunta
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad
Kauhajoen kaupunki
Kauhavan kaupunki
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad
Kaustisen kunta
Keiteleen kunta
Kemijärven kaupunki
Kemin kaupunki
Keminmaan kunta
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Kempeleen kunta
Keravan kaupunki
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelu ky, Soite
Keski-Suomen liitto
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Keski-uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Keuruun kaupunki
Kihniön kunta
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta
Kinnulan kunta
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun
Kiteen kaupunki
Kittilän kunta
Kiuruveden kaupunki
Kivijärven kunta
Kokemäen kaupunki
Kokkolan kaupunki - Karleby stad
Kolarin kunta
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Konneveden kunta
Kontiolahden kunta
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta
Korsnäs kommun
Kotkan kaupunki
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami
Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Kouvolan kaupunki
Kristinestad - Kristiinankaupunki
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta
Kuhmoisten kunta
Kuhmon kaupunki
Kuntarahoitus Oyj
Kuopion kaupunki
Kuortaneen kunta
Kurikan kaupunki
Kustavin kunta
Kuusamon kaupunki
Kvarnen Samkommun
Kymenlaakson liitto
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky Carea
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky, Carea
Kyyjärven kunta
Kårkulla samkommun
Kärkölän kunta
Kärsämäen kunta
Lahden kaupunki
Laihian kunta
Laitilan kaupunki
Lapin erityishuoltopiiri
Lapin liitto
Lapin sairaanhoitopiiri
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Lapinlahden kunta
Lappajärven kunta
Lappeenrannan kaupunki
Lapuan kaupunki
Larsmo kommun - Luodon kunta
Laukaan kunta
Lemin kunta
Lempäälän kunta
Leppävirran kunta
Lestijärven kunta
Liedon kunta
Lieksan kaupunki
Liikenne- ja viestintäministeriö
Limingan kunta
Liperin kunta
Lohjan kaupunki - Lojo stad
Loimaan kaupunki
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Lopen kunta
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Loviisan kaupunki - Lovisa stad
Luhangan kunta
Lumijoen kunta
Luumäen kunta
Luvian kunta
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia
Maa- ja metsätalousministeriö
Malax kommun - Maalahden kunta
Marttilan kunta
Maskun kunta
Merijärven kunta
Merikarvian kunta
Miehikkälän kunta
Mikkelin kaupunki
Muhoksen kunta
Multian kunta
Muonion kunta
Muuramen kunta
Mynämäen kunta
Myrskylän kunta - Mörskom kommun
Mäntsälän kunta
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Mäntyharjun kunta
Naantalin kaupunki
Nakkilan kunta
Nivalan kaupunki
Nokian kaupunki
Nousiaisten kunta
Nurmeksen kaupunki
Nurmijärven kunta
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki
Närpes stad - Närpiön kaupunki
Oikeuskansleri
Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus
Optima samkommun
Orimattilan kaupunki
Oripään kunta
Oriveden kaupunki
Oulaisten kaupunki
Oulun kaupunki
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Outokummun kaupunki
Padajoen kunta
Paimion kaupunki
Paltamon kunta
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Pargas stad - Paraisten kaupunki
Parikkalan kunta
Parkanon kaupunki
Pedersöre kommun - Pedersören kunta
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Pelkosenniemen kunta
Pellon kunta
Perhon kunta
Pertunmaan kunta
Petäjäveden kunta
Pieksämäen kaupunki
Pielaveden kunta
Pihtiputaan kunta
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pirkkalan kunta
Pohjanmaan liitto
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä nyk. RIVERIA
Pohjois-Karjalan maakuntal.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Siun sote
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Savon liitto
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Polvijärven kunta
Pomarkun kunta
Porin kaupunki
Pornaisten kunta
Porvoon kaupunki - Borgå stad
Posion kunta
Pudasjärven kaupunki
Pukkilan kunta
Punkalaitumen kunta
Puolangan kunta
Puolustusministeriö
Puumalan kunta
Pyhtään kunta - Pyttis kommun
Pyhäjoen kunta
Pyhäjärven kaupunki
Pyhännän kunta
Pyhärannan kunta
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, PHHYKY
Päijät-Hämeen liitto
Pälkäneen kunta
Pöytyän kunta
Raahen kaupunki
Raahen koulutuskuntayhtymä
Raision kaupunki
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Rantasalmen kunta
Ranuan kunta
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Raseborg stad - Raaseporin kaupunki
Rauman kaupunki
Rautalammin kunta
Rautavaaran kunta
Rautjärven kunta
Reisjärven kunta
Riihimäen kaupunki
Ristijärven kunta
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Ruokolahden kunta
Ruoveden kunta
Ruskon kunta
Rääkkylän kunta
Saarijärven kaupunki
Sallan kunta
Salon kaupunki
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland
SASKY koulutuskuntayhtymä
Sastamalan kaupunki
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakuntaliitto
Sauvon kunta
Savitaipaleen kunta
Savon erityishuoltopiiri
Savon koulutuskuntayhtymä
Savonlinnan kaupunki
Savukosken kunta
Seinäjoen kaupunki
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Sievin kunta
Siikaisten kunta
Siikajoen kunta
Siikalatvan kunta
Siilinjärven kunta
Simon kunta
Sipoon kunta - Sibbo kommun
Sisäministeriö
Siuntion kunta - Sjundeå kommun
Sodankylän kunta
Soinin kunta
Someron kaupunki
Sonkajärven kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sotkamon kunta
Sulkavan kunta
Suomen kuntaliitto
Suomen Taloushallintoliitto ry
Suomen Tilintarkastajat ry
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Suomussalmen kunta
Suonenjoen kaupunki
Suupohjan koulutuskuntayhtymä
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Sysmän kunta
Säkylän kunta
Taipalsaaren kunta
Taivalkosken kunta
Taivassalon kunta
Tammelan kunta
Tampereen kaupunki
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tervolan kunta
Tervon kunta
Teuvan kunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Tilastokeskus
Tl. Kosken kunta
Tohmajärven kunta
Toholammin kunta
Toivakan kunta
Tornion kaupunki
Turun kaupunki - Åbo stad
Tuusniemen kunta
Tuusulan kunta
Tyrnävän kunta
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoasiainministeriö
Ulvilan kaupunki
Urjalan kunta
Utajärven kunta
Utsjoen kunta
Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri
Uudenmaan liitto
Uuraisten kunta
Uusikaupunki
Vaalan kunta
Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan sairaanhoitopiiri
Valkeakosken kaupunki
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Valtimon kunta
Valtiokonttori
Valtioneuvoston kanslia
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiovarainministeriö
Vantaan kaupunki - Vanda stad
Varkauden kaupunki
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri
Varsinais-Suomen liitto
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Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Vehmaan kunta
Vesannon kunta
Vesilahden kunta
Vetelin kunta
Vieremän kunta
Vihdin kunta
Viitasaaren kaupunki
Vimpelin kunta
Virolahden kunta
Virtain kaupunki
Väestörekisterikeskus
Vörå kommun - Vöyrin kunta
Ylitornion kunta
Ylivieskan kaupunki
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Ylöjärven kaupunki
Ympäristöministeriö
Ypäjän kunta
Ålands statistik- och utredningsbyrå
Ähtärin kaupunki
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
Äänekosken kaupunki
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Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Jokinen Minna-Marja

Heikkinen Jani
VM
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