
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvkuntalain muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2019

1368/2019

Laki
kuntalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuntalain (410/2015) 112 § ja 118 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat

laissa 175/2019, sekä
lisätään lakiin uusi 121 a § seuraavasti:

112 §

Kirjanpito

Kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäk-
si, mitä tässä laissa säädetään, kirjanpitolakia. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa
ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja tämän lain 113–116 §:n, 120 §:n 1 momentin 3 ja
4 kohdan sekä tämän pykälän 2 momentin nojalla annetun asetuksen soveltamisesta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kunnan tilinpäätök-
seen kuuluvasta taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja niiden liitteenä olevista
tiedoista sekä talousarvion toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta, konsernitilin-
päätöksestä ja sen liitetiedoista sekä osavuosikatsauksista. Lisäksi valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan antaa säännöksiä palvelukohtaisista taloustiedoista.

118 §

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 3 momentissa tarkoitettujen tunnuslukujen raja-arvot lasketaan vuosittain Val-

tiokonttorin ylläpitämiin konsernitilinpäätösten tietoihin ja kunnan vahvistamaan tulove-
roprosenttiin perustuen. Mainitun momentin 1 kohdassa tarkoitettu vuosikate lasketaan il-
man kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 30 §:ssä tarkoi-
tettua harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta. Lisäksi mainitun momentin 4 kohdas-
sa tarkoitettu konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla,
jossa konsernituloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa saatu summa
jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset lai-
nanlyhennykset saadaan jakamalla konsernitaseen lainamäärä kahdeksalla.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

121 a §

Kunnan toiminnan, talouden ja palvelutuotannon tietojen tuottaminen ja toimittaminen

Kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hal-
linnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten sekä 5 luvussa tarkoitettujen
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kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi.

Kunnan on salassapitosäännösten estämättä toimitettava 112 §:ssä tarkoitetut tilinpää-
tös-, osavuosikatsaus- ja kustannustiedot sekä muualla laissa tai lain nojalla säännöllisesti
toimitettavaksi edellytetyt taloustiedot Valtiokonttorille yhteentoimivuuden edellyttämäs-
sä muodossa. Kunta vastaa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuotettavista tiedoista sekä tietojen tuottami-
sen ja toimittamisen menettelytavoista ja ajankohdista.

Valtiovarainministeriö vastaa 2 momentissa tarkoitettujen taloustietojen yhteentoimi-
vuuden edellytyksenä olevan tarkemman tietosisällön ja teknisten kuvausten määrittelyä
varten tarvittavan yhteistyön järjestämisestä. Yhteistyöhön osallistuvat kuntien sekä nii-
den ministeriöiden ja muiden virastojen edustajat, joiden hallinnonalan lainsäädäntöön ja
tehtäviin kuuluu määritellä kuntien talouden seurannassa ja raportoinnissa käytettäviä kä-
sitteitä ja määrityksiä. Yhteistyöhön perustuen valtiovarainministeriön asetuksella anne-
taan vuosittain tarkemmat säännökset seuraavana tilikautena tietojen toimittamiseen so-
vellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista.

Kunnan toiminnan seurantaa, valvontaa ja ohjausta varten tuotettavista toimialakohtai-
sista muista tiedoista säädetään erikseen.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Sen 121 a §:n 2 ja 3 momenttia

sovelletaan ensimmäisen kerran vuotta 2021 koskeviin kuntien taloustietoihin.
Lain 118 §:n 4 momentissa tarkoitetut tunnuslukujen raja-arvot lasketaan vielä vuodel-

ta 2020 Tilastokeskuksen ylläpitämien konsernitilinpäätöstietojen perusteella.
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