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Luonnos hallituksen esitykseksi kuntien taloustietojen tuottamista ja
raportointia koskevaksi lainsäädännöksi
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Nokian kaupunki lausuu asiasta seuraavaa:

Merkittävin määrä nykyisestä taloustilastotyöstä aiheutuu lukujen takana olevasta sisäisestä
laskennasta. Jatkossa tämä kaikki jouduttaisiin viemään kirjanpitoon neljä kertaa vuodessa, joka
aiheuttaa muistiotositteiden käsittely- ja hyväksyntäkierron myötä lisätyötä. Työmäärä ainakin
alkuun kasvaisi.

Tehtävä/palveluluokkien määrän kasvaminen: Tulevassa uudistuksessa uusia raportoitavia palveluita
on huomattavasti enemmän. Mitä enemmän on palveluita, sitä enemmän täytyy seurata eri
koodeilla eri asioita, mikä nostaa riskiä tiliöintivirheiden todennäköisyydestä ja siten myös tarve
muistiotositekorjauksille kasvaa.

Positiivisena asiana voidaan nähdä se, että ei tarvitse syöttää erillisiä tilastokeskuksen ilmoituksia
niin paljoa kuin ennen. On kuitenkin huomioitava, että ilmoituksen täyttäminen tilastokeskuksen
palvelussa on marginaalinen työ verrattuna siihen mitä ilmoitettavan aineistotiedon valmistelussa
menee aikaa. Lisäksi erillisen dokumentoinnin tarve vähentyy: Nykyään taloustilastoa laadittaessa
joudutaan dokumentoimaan mm. sisäisen laskennan asiat, joiden perusteella on poikettu
kirjanpidon esittämistä saldoista. Uudistuksen myötä on pakotettua, että lähetettävä aineisto
perustuu kirjanpitodataan. Tällöin ei tarvitse niin paljoa dokumentoida prosessin ilmoitusvaiheessa
erikseen.

Yhteenvetona työmäärän kehityksestä: On vaikea nähdä, että uudistuksen myötä työmäärä vähenisi.
Uudistuksen sisältämät neljä raportointia / vuosi on kolme raportointia enemmän kuin
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nykytilanteessa. Raportoinnin määrämuotoistuminen (tiukentunut aikataulu) aiheuttaa uuden
haasteen talouden seurantaan: valtiolle raportoitavan taloustiedon oikeellisuutta täytyy seurata
jatkuvasti, korjaukset täytyy tehdä vähintään kolmen kuukauden sykleissä ja kirjaukset tulee tehdä
muistiotositteittain. Edellä mainittu on merkittävä työlisäys verrattuna nykytilaan, jossa
taloustilastosta aiheutuva työ on projektiluontoista (tilaston laadintavaihe) ja huomioimista
tiliöintikoodien rakentamisessa (mm. kustannuspaikkarakennetta määritettäessä).

Esityksessä todetaan, että ”Ehdotuksen mukaisen toimintatavan hyötyjen mukaisesti kuntien
valtionosuuksista ehdotetaan leikattavaksi 150 000 euroa vuonna 2022, 300 000 euroa lisää vuonna
2023 ja 150 000 euroa lisää vuonna 2024. Leikkauksella realisoidaan tuottavuushyötyjen
toteutuminen kunnissa ja rahoitetaan uuden toimintamallin kustannuksia. Valtiokonttorin
tietovarannon kustannuksista tämä kattaa alle puolet.”

Aiemmin mainitun perustella ei voida yksiselitteisesti todeta, että muutoksella olisi alentavia
vaikutuksia kustannuksiin kuntien/kuntayhtymien taloushallinnon järjestämisessä. Näin ollen
uudistuksella ei tule olla negatiivista vaikutusta kuntien saamiin valtionosuuksiin. Kuntien prosessien
kehittämiseen ja automatisointiin tulee saada lisärahoitusta muutoksen alkuvaiheessa, jotta
raportoinnin hyödyt saadaan täysimääräisesti käyttöön mahdollisimman pian.
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