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________________________________________________________________________________ 

 

Kuntien taloudenpitoa koskee tasapainovelvoite. Kunnan taloudessa tulot ja menot täytyy olla 

pitkällä aikavälillä tasapainossa. Säännös kunnan talouden tasapainosta on kirjattu kuntalakiin. 

Kuntalain 65.3 § langettaa kunnille alijäämän kattamisvelvoitteen. Kunnan taloussuunnitelman 

tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Mikäli 

taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä 

erityisestä toimenpideohjelmasta.  

 

Alijäämän kattamisvelvollisuudesta johtuen kunnan talouden tasapainoa mitataan tuloslaskelman 

yli-/alijäämällä. Mittaustapa on ongelmallinen, koska tilikauden yli-/alijäämä ei anna oikeaa kuvaa 

kunnan talouden tasapainosta. Mittaustapa sisältää oletuksen siitä, että poistot kuvaavat 

investoinneista aiheutuneita kuluja. Näin ei monenkaan kunnan kohdalla asia ole, etenkään 

uusinvestointien kohdalla. Osittain ongelmallisen mittaustavan seurauksena syntynyt kuntien 

tulorahoituksen riittämättömyys on johtanut kuntien voimakkaaseen velkaantumiseen ja näin ollen 

epätasapainoiseen talouteen.  

 

Kunnat ovat luonteeltaan toimeksiantotalouksia. Ne järjestävät palveluita toimeksiantajilleen 

toimeksiantajan antamin varoin. Toimeksiantotalouden raha- ja reaaliprosessi ei yhtene samalla 

tavalla kuin ansaintatalouden vastaava. Toisin sanoen kunnan tulot ja menot eivät välttämättä liity 

toisiinsa. Kunnan toimeksiantotaloudellinen luonne aiheuttaa rajoituksia sen tilinpäätöksen 

tulkinnalle. Kunnan tilinpäätöksen perusteella ei voida päätellä mitään kunnan tehokkuudesta.  

 

Johtuen edellä kuvatusta kuntatalouden ns. poisto-ongelmasta ja kunnan toimeksiantotaloudellisesta 

luonteesta, voidaan hyvällä syyllä todeta, että kunnan talouden tasapainoisuuden mittaamisessa 

ollaan tekemisissä monitulkintaisen ongelman kanssa. Monitulkintaisuus on ylipäätään aina läsnä, 

kun työskennellään laskentatoimen informaation parissa. Laskentatoimen informaation tuottajat ja 

käyttäjät käsittelevät informaatiota omista tarkoitusperistään käsin. Lisäksi informaation 

hyväksikäyttäjät voivat preferoida eri asioita ja ristiriitaisesti keskenään.  

 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin hahmottamaan kunnan talouden tasapainoon liittyvän aihepiirin 

monitulkintaisuutta. Tutkimus on tapaustutkimus. Tapauskohteen, eli Tampereen kaupungin, 

johtavia viranhaltijoita ja yhtä luottamushenkilöä haastattelemalla koetettiin päästä käsiksi kunnan 

talouden tasapainon tulkintaan laskentatoimen informaation tuottajan ja käyttäjän näkökulmasta. 

Tapauskohde heijastikin aihealueen monitulkintaisuutta, mutta selkeästi esiin nousi ajatus siitä, että 

kunnan talouden tasapaino tarkoittaa resurssien, eli rahojen, riittävyyttä. Kunnan tulorahoituksen on 

riitettävä investointeihin, tosin kasvavassa kunnassa investoinnit voidaan alkuvaiheessa rahoittaa 

lainarahalla. Tasapainoon kuuluu myös resurssien oikeudenmukainen jakaminen.    
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1 JOHDANTO 

 

 

Kuntatalous on selkeästi heikentynyt viime vuosien aikana. Kunnat ovat velkaantuneet rajusti, 

koska niiden tulorahoituksen riittävyydessä on ongelmia. Kuntaliitto nimeää kuntataloudessa 

vallitsevan tilanteen tulorahoitusvajeeksi: kunnan vuosikate on pitkällä aikavälillä pienempi kuin 

poistonalaiset investoinnit. Kuntaliitto arvioi tätä alijäämää kertyneen kuntatalouteen vuodesta 

1997, jolloin kunnat siirtyivät liikekirjanpitoon, vuoteen 2009 mennessä noin 9 miljardia euroa. 

(Suomen Kuntaliitto 2011, 8). 

 

Kunnan tuloslaskelma ei ole täydellinen mittari kunnan talouden tasapainon mittaamiseksi. 

Ongelma on erityisesti siinä, että suunnitelman mukaiset poistot eivät vastaa kunnan todellista 

investointitasoa. Kirjanpidon poistojen tarkoitus on jakaa toteutunut hankintameno sen 

vaikutusajalleen, jotta voidaan myös kerätä hankintamenon kattamiseen tarvittava tulorahoitus. 

Kunnan tekemät korvausinvestoinnit ovat hankintahinnaltaan kuitenkin paljon suurempia kuin 

alkuperäiset investoinnit. Lisäksi korvausinvestointeihin ei välttämättä saada rahoitusavustusta. 

Ennen kunnat saivat valtionosuuksia investointeihinsa enemmän. Suunnitelman mukaiset poistot on 

laskettu rahoitusavustuksella vähennetystä hankintahinnasta. Esim. jos kunta on 1980-luvulla 

viimeksi rakentanut koulun ja se on poistettu jo kirjanpidosta, sitä odottaa mittava investointi 

tulevaisuudessa. Tämä investointitarve ei kuitenkaan näy kunnan tuloslaskelmassa. Siksi tällaisen 

kunnan kohdalla tuloslaskelmaa ei voi poistojen osalta pitää hyvänä mittarina kunnan talouden 

tasapainosta. 

 

Tuloslaskelman poisto-ongelmaa on pyritty ratkaisemaan vähän väliä kuntalain taloussäännösten 

uudistamisen yhteydessä. On puututtu lähinnä siihen poistojen alimittaisuutta aiheuttavaan tekijään, 

johon on mahdollista puuttua, eli poistettavien hyödykkeiden taloudellisen käyttöajan ja todellisen 
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käyttöajan eroavuuteen. Se on kuitenkin vain yksi osatekijä kokonaisongelmassa. Lisäksi 

rahoituslaskelman merkitystä on pyritty korostamaan.  

 

Edellä kuvatun kaltaiset laskentatoimen ongelmat reaalisen maailman kuvaamisessa tarjoavat 

otollisen tilaisuuden tarkastella laskentatoimen informaation tuottamista ja käyttöä hieman 

laajemmin katsottuna. Tosiasiassa laskentatoimeen liittyy monitahoista monitulkintaisuutta. Ei 

pelkästään laskentatoimen informaation käyttöön, vaan myös sen relevanttiuteen. Toteuttaako 

laskentainformaatio sille asetettua tehtävää? Suomalaisessa kunnallistaloudessa laskentatoimeen 

liittyvä monitulkintaisuus saa erityisen tärkeän roolin, koska kunnat noudattavat yritysten 

voitonjakokelpoisen tuloksen laskemiseen rakennetun liikekirjanpidon periaatteita. Kunnan 

tarkoitus ei ole kerätä ylijäämää, vaan sen tarkoitus on käyttää kuntalaisten varat mahdollisimman 

järkevästi ja tuottaa niillä mahdollisimman hyviä palveluja kunnan asukkaille. 

 

 

2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

2.1 Tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen tarkoitus on hahmottaa kunnan talouden tasapainoa ja tilinpäätösinformaation 

merkitystä sen ymmärtämisessä. Kunnan talouden tasapaino mielletään nykykäsityksen mukaan 

tilikauden yli- tai alijäämän kautta. Muitakin perusteita talouden tasapainon ymmärtämiseksi on 

nostettu mm. rahoituslaskelma. Kuntien tulorahoituksen riittävyys on vaakalaudalla. Olisi tärkeää, 

että tulorahoituksen riittävyydestä saadaan ainakin oikea kuva, jotta voidaan tehdä toimenpiteitä 

talouden tervehdyttämiseksi. Tutkimuksessa ajatusta kunnan talouden tasapainosta pyritään 

rakentamaan pitäen mielessä kunnan toimeksiantotaloudellinen luonne. Kuntalaiset ovat 

toimeksiantajia ja kunta järjestää palveluja heille toimeksiantajilta saamallaan rahoituksella.  
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Tutkimuksessa pyrin ymmärtämään miten monitulkintaisuuden läsnäolo liikekirjanpidon käytössä 

näkyy kunnan talouden tasapainon tulkitsemisessa. Monitulkintaisuutta ilmenee sekä 

laskentatoimen informaation tuottamisessa että sen hyväksikäytössä. Tämä tosiasia korostuu, kun 

tarkastelemme esim. kunnan talouden tasapainoa koskevaa lainsäädäntöä. Laskentatoimen 

informaatiota käytetään päätöksenteossa hyväksi. Pyrin tässä tutkimuksessa selvittämään, 

minkälaista informaatiota talouden tasapainosta luottamushenkilöt ja viranhaltijat arvostavat. 

Toisaalta tutkimuksen tavoite on selvittää ylipäätään, minkälaisena kunnan talouden tasapaino 

kunnissa mielletään.  

 

2.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tapauskohteena on Tampereen kaupunki 

ja pyrin saavuttamaan näkemyksen talouden tasapainoon liittyvästä arvioinnista ja päätöksenteosta 

kaupungissa. Näkemyksen saavuttamiseksi hankin riittävän määrän haastatteluaineistoa 

haastattelemalla kunnan valmistelu- ja suunnittelutyössä toimivia virkamiehiä. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Kohdetta pyritään tutkimaan 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että suositaan 

ihmistä tiedon keruun instrumenttina, kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti ja tapauksia 

käsitellään ainutlaatuisina. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161, 164.) 

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista se, että ”annetaan aineiston puhua”. Toisin sanoen 

aineiston analysointi on induktiivista: liikutaan yksityisestä yleiseen. Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa sen sijaan liikutaan yleisestä yksityiseen. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa päättely 

on deduktiivista: teoria pitää luoda ennen kuin sen oikeellisuutta voidaan testata. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa ei ole välttämättä ennalta selvää, mistä teoreettisesta viitekehyksestä käsin kohdetta 

tarkastellaan. Tutkimuksen tarkoitus on paljastaa odottamattomia seikkoja. Lähtökohtana ei ole 

hypoteesien testaaminen vaan aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu.  (Hirsjärvi 

ym. 2009, 164; Laine, Bamberg & Jokinen 2008, 29.) Tapaustutkimus lähestyy laadullisen 

tutkimuksen grounded theory -lähestymistapaa siinä, että tapaukset nähdään teoreettisen tiedon 

tuottajina. Grounded theory -lähestymistapa pyrkii etsimään säännönmukaisuuksia ja luomaan 

käsitteellisiä malleja aineistolähtöisesti ilman ennakkokäsityksiä. (Peltola 2008, 121.) 
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Kaikissa empiirisissä tutkimuksissa käsitellään periaatteessa tapauksia. Tilastollisessa 

otantatutkimuksessa tapaus on alkio, joka tulee mukaan otokseen satunnaisotannan kautta. 

Tilastollisessa tutkimuksessa tapauksia on siis paljon enemmän kuin tapaustutkimuksessa, jossa 

tapauksia on yleensä pieni joukko, usein vain yksi. Tilastollisen satunnaisotannan ansiot perustuvat 

sen avulla tehtäviin yleistyksiin. Otoksen perusteella tehtävät päätelmät alkioista projisoidaan koko 

populaatioon. Tapaustutkimuksen käyttökelpoisuus perustuu puolestaan siihen, että sen avulla 

tapauksesta voidaan esittää perusteellinen ja tarkkapiirteinen kuvaus. Lähtökohtana on kerätä 

mahdollisimman monipuolinen aineisto. (Laine ym. 2008, 9-10.) 

 

Tapaustutkimuksen yleistäminen on luonteeltaan analyyttistä yleistämistä. Se on Yinin (2009, 38) 

mukaan vaihtoehto tilastolliselle yleistämiselle. Analyyttinen yleistäminen muistuttaa laboratorio-

olosuhteissa tehtävän kokeellisen tutkimuksen avulla tapahtuvaa yleistämistä. Analyyttisessä 

yleistämisessä teoria on tärkeässä osassa. Se toimii kiinnekohtana, johon tapaustutkimuksen 

tuloksia voidaan vertailla. Mikäli tapaustutkimuksen tulokset tukevat teoriaa, sen paikkansapitävyys 

vahvistuu. Yin (2009, 54) jatkaa tapaustutkimuksen vertaamista kokeelliseen laboratoriotestaukseen 

ja toteaa, että jos tapauksia on useita, tapaukset pitäisi valita niin, että ne ovat oletettavasti 

samankaltaisia tai niin, että niiden oletetaan olevan toistensa vastakohtia. Silloin, tulosten ollessa 

odotettuja, teorian paikkansapitävyys vahvistuu, mutta jos tulokset ovat ristiriitaisia teorian kanssa, 

teorian lähtökohtia täytyy joko muuttaa tai testata uudelleen eri tapauksilla. (Ks. myös Laine ym. 

2008, 28-30.) 

 

Tapaustutkimus soveltuu parhaiten ilmiöiden kuvailuun (Hirsjärvi ym. 2009, 135). Yksi 

tapaustutkimuksen tärkeimmistä kysymyksistä on: mitä voimme oppia tapauksesta? 

Tapaustutkimus on omiaan vastaamaan ilmiöihin liittyviin kysymyksiin miten ja miksi. (Laine ym. 

2008, 10.) Yin (2009, 47-50) jakaa yksittäiseen tapaukseen perustuvat tapaustutkimukset viiteen 

kategoriaan sen mukaan, minkälaiseksi tapausta voidaan luonnehtia: kriittinen, ainutlaatuinen, 

tyypillinen, paljastava tai pitkittäisotokseen perustuva. Tapaukset on jaettu sen mukaan, miten ne 

käyttäytyvät suhteessa teoriaan. Tapaukset voivat, täyttäessään teorian sallimat teorian testaukseen 

tarvittavat olosuhteet, joko vahvistaa, haastaa tai laajentaa teoriaa. Yksittäiseen tapaukseen 
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perustuvan tapaustutkimuksen vaarana on se, että myöhemmin osoittautuu, että se ei ollutkaan 

sellainen tapaus kuin sen ajateltiin olevan.  

 

Tapaustutkimuksessa ilmiöiden erityisyys on erityisessä asemassa. Siksi tapaustutkimuksen 

tiedonintressiä voidaan pitää idiografisena eli ainutlaatuisuutta tutkivana. Sen vastakohta on 

nomoteettinen tiedonintressi, joka tähtää lainalaisuuksien löytämiseen. Puhtaan idiografinen ote voi 

kuitenkin johtaa umpikujaan. Tapaustutkimuksen tarkoitus ei ole siksi pelkästään kuvailla kohteen 

erityispiirteitä. Muuten ymmärrys tapauksesta jäisi ohueksi. Tapaustutkimuksen haasteena on löytää 

tapoja, joilla voidaan hyödyntää tapauksen erityispiirteiden tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena 

voikin olla tehdä yleistyksiä juuri ainutlaatuisuuden perusteella. Silloin pyritään löytämään 

vuoropuhelu ilmiön ainutlaatuisten ominaisuuksien ja niiden taustalla olevien asiayhteyksien välillä. 

Tapausta voidaan esimerkiksi jäsentää vertailemalla erilaisia tapauksia keskenään. (Peltola 2008, 

112.) 

 

3 KUNNAN TILINPÄÄTÖS 

 

 

3.1 Kunnan tasekirja 

 

Kunnan kirjanpidossa noudatetaan kuntalakia (365/1995) ja soveltuvin osin kirjanpitolakia 

(1336/1997). Kuntalaki on kirjanpitolakiin nähden erityisasemassa. Siltä osin kuin kuntalain ja 

kirjanpitolain säännökset poikkeavat toisistaan noudatetaan kuntalakia. (KPL 8:5 §; 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 6.) Lisäksi kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa 

ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 68-70 §:n soveltamisesta (KuntaL 67 §). Kunnan 

tilikausi on kalenterivuosi ja tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun 

loppuun mennessä. Tilintarkastuksen jälkeen tilinpäätös pitää hyväksyä kunnanvaltuustossa 

kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, 

rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 

toimintakertomus. (KuntaL 68 §.) 
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Kunnan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, 

taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta (KuntaL 68 §). Tilinpäätöksen laadinnassa tulee noudattaa 

yleisiä tilinpäätösperiaatteita. Ne ovat oletus toiminnan jatkuvuudesta, johdonmukaisuus 

menettelytavoissa tilikaudesta toiseen, sisältöpainotteisuus, varovaisuuden periaate, 

tasejatkuvuuden periaate ja suoriteperusteisuus. (KPL 3:3 §.)  Kunnan tilinpäätöksen allekirjoittaa 

kunnanhallitus ja kunnanjohtaja (KuntaL 68 §).  

 

3.1.1 Toimintakertomus 

 

Toimintakertomuksessa pitää antaa tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä 

tiedoista (KPL 3:1 §). Toimintakertomuksessa on myös annettava selvitys valtuuston asettamien 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta kunnassa ja kuntakonsernissa (KuntaL 

68 §). Kuntalain muutoksella 425/2012 toimintakertomuksen vaatimuksiin lisättiin 

kunnanhallituksen velvollisuus raportoida toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä velvollisuus esittää arvio 

todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Arvio tulevasta kehityksestä laaditaan jo tilikaudelta 2013, 

mutta selvitys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä uuden säännöksen mukaisena 

vasta tilikaudelta 2014 (HE 24/2012). Aiemmin kunnanhallituksen piti tehdä näiden asioiden osalta 

selkoa toimintakertomuksessa ainoastaan sisäisen valvonnan järjestämisestä. (KuntaL 69 §.) 

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa lisäksi tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 

ja selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan 

taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi, mikäli 

kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää (KuntaL 69 §). Toimintakertomuksessa raportoidaan 

olennaisimmista tapahtumista kunnan toiminnassa ja taloudessa. Kirjanpitolautakunnan 

kuntajaoston yleisohjeen antaman mallin mukaan tätä tarkoitusta palvellakseen 

toimintakertomuksessa voisi olla seuraavia alakappaleita: kunnanjohtajan tai pormestarin katsaus, 

kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset, yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys, 

olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa, kunnan henkilöstö, arvio merkittävimmistä 
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riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista sekä 

ympäristötekijät (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 15-18).  

 

3.1.2 Tuloslaskelma 

 

Tuloslaskelma kuvaa tuloksen muodostumista. Tuloslaskelman, yhtä lailla kuin taseen ja 

rahoituslaskelmankin, kustakin erästä on esitettävä vertailutieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta. 

(KPL 3:1 §.) Kunnan tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus 

palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Kunnan tuloslaskelmassa toiminnan 

tuotot ja kulut ryhmitellään tuotto- ja kululajeittain. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2011a, 5.)  

 

Kunnan tuloslaskelmasta saadaan neljä välitulosta. Ne ovat toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos 

ja tilikauden ylijäämä (alijäämä). (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2011a, 21-22.) Vuosikatteen 

yläpuolella ovat erät, jotka kuvaavat kunnan säännöllisestä juoksevasta toiminnasta aiheutuneita 

menoja ja tuloja. Tulolaskelma vuosikatteeseen asti kuvaa siis, miten kunnan säännöllisen 

toiminnan tuotot ja kulut ovat tasapainossa. Vuosikatteen jälkeen tulevat poistot ja satunnaiset erät. 

(Sinervo 2011, 122.) 

 

3.1.3 Tase 

 

Tase kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa (KPL 3:1 §). Tase-erät esitetään kutakuinkin 

likvidisyysjärjestyksessä niin, että ensin esitetään ne erät, jotka ovat epälikvideimmät. Vastaavaa -

puolella ne ovat pysyvät vastaavat eli kunnan tuotannontekijät. Sen jälkeen tulee likvidimpiä eriä 

kuten vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit ja rahat, toisin sanoen vaihto-omaisuus. 

Vastattavaa -puoli noudattaa samaa järjestystä. Ensin esitetään oma pääoma, joka yleensä on 

pitkäaikaisesti ja jatkuvasti kunnan käytössä. Viimeisenä vastattavaa -puolella esitetään vieras 

pääoma, joka on vähemmän aikaa yrityksen käytössä. (Leppiniemi & Leppiniemi 2012.)  
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Kunnan taseessa on vastaavaa -puolella erä, jota yrityksen tilinpäätöksissä ei ole. Toimeksiantojen 

varoissa esitetään toimeksianto- ja välitystehtäviin saadut varat. Niiden käytöstä kunta ei voi 

vapaasti itse päättää. (Leppänen 2001, 123.) Toimeksiantojen varat esitetään pysyvien vastaavien ja 

vaihtuvien vastaavien välissä. Tase-eriä ei saa vähentää tai ”kuitata” toisistaan. Esimerkiksi, milloin 

kirjanpitovelvollisella on saaminen siltä, jolle hän itse on velkaa, on saaminen ja velka ilmoitettava 

erikseen. (KPL 1:10.2 §, Leppänen 2001, 123.) 

 

3.1.4 Rahoituslaskelma 

 

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen on sisällytettävä tilinpäätökseensä rahoituslaskelma, 

mikäli kirjanpitovelvollinen on julkinen osakeyhtiö tai mikäli kirjanpitovelvollinen on yksityinen 

osakeyhtiö tai osuuskunta ja sekä päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella vähintään kaksi 

seuraavista rajoista on ylittynyt: 1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 7 300 000 euroa, 2) taseen 

loppusumma 3 650 000 tai 3) palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. (KPL 3:1 §.) 

Rahoituslaskelma kuuluu kunnan tilinpäätöslaskelmiin (KuntaL 68 §). Se otettiin varsinaiseksi 

tilinpäätöslaskelmaksi kuntalain muutoksella (578/2006) (ks. luku 4.1.1).  

 

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on 

ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan 

rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien 

muuttamiseen. Rahoituslaskelmaa ei johdeta kirjanpidosta kahdenkertaisin viennein tuloslaskelman 

ja taseen tapaan, vaan se laaditaan erillislaskelmana. Rahoituslaskelma laaditaan kuitenkin 

suoriteperusteisesti. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2006, 4-5.) Tämä tarkoittaa mm. sitä, että 

myös myyntisaamisten ja ostovelkojen syntyminen vaikuttaa rahoituslaskelmaan (Leppänen 2001, 

136). 
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3.2 Kunnan tilinpäätöksestä laskettavat tunnusluvut 

 

Kuntien tilinpäätöksistä lasketaan tunnuslukuja yhtä lailla kuin yritystenkin tilinpäätöksistä. 

Lähtökohtana on kuntien välinen vertailtavuus ja vertailtavuus ajassa yksittäisen kunnan kohdalla. 

Joskus esitetään väitteitä, että esim. kuntien kannattavuutta voidaan mitata tuloksen avulla aivan 

yhtä hyvin kuin yritystenkin kannattavuutta (Lauslahti 2003, 179). Kuntien tilinpäätöksistä voidaan 

näennäisesti tehdä samanlaista tilinpäätösanalyysia kuin yritystenkin tilinpäätöksistä. 

Tilinpäätösanalyysi on tilinpäätöksestä saatavien tietojen summaamista yksittäisiksi luvuiksi. 

Tilinpäätösanalyysi jaetaan suoriteperusteiseen, kassavirtaperusteiseen ja markkinaperusteiseen 

tilinpäätösanalyysiin. Se, mitä käytetään, riippuu tavoiteltavasta informaatiosta. Tavallisimmat 

kiinnostuksen alueet, mitä tilinpäätösanalyysit käsittelevät, ovat kannattavuus, vakavaraisuus, 

maksuvalmius ja toiminnan tehokkuus. (Kallunki, Kytönen & Martikainen 2002, 14.) Kannattavuus 

on näistä ehkä keskeisin alue tiivistäessään tunnuslukuja liittyen tarkasteltavan yksikön 

arvonlisäykseen. Yksinkertaistaen kannattavuus tarkoittaa tuotannontekijöiden ja suoritteiden 

arvojen erotusta. Koska kyse on tilinpäätösanalyysista, erotus lasketaan periaattein, jotka on 

johdettu voimassa olevasta kirjanpitolainsäädännöstä. Maksuvalmius ja vakavaraisuus puolestaan 

liittyvät yrityksen tai kunnan rahoitukseen. Maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta voidaan eritellä 

katsomalla maksuvalmiuden keskittyvän rahoituksen analysointiin lyhyellä aikavälillä ja 

vakavaraisuuden pitkällä aikavälillä. Yleisesti maksuvalmius tarkoittaa rahojen riittävyyttä 

päivittäin ja vakavaraisuus yrityksen tai kunnan rahoitusrakenteen terveyttä viitaten vieraan 

pääoman siedettävään osuuteen koko pääomasta. (Meklin 1999, 11.)  

 

Seuraavissa alakappaleissa esittelen tunnusluvut, jotka kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee 

esitettävän kunnan tilinpäätöksessä (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a). Tunnusluvut 

tiivistävät tilinpäätöstä yksittäisiksi luvuiksi, joten niiden käyttökelpoisuuden selvittäminen kunnan 

talouden tasapainon mittarina on omiaan kertomaan tuloslaskelman ja muiden tilinpäätöslaskelmien 

relevanttiutta kunnan talouden tasapainon kannalta. Siksi olen tutkimuksen empiirisessä osan 

haastatteluissa ottanut esille myös tunnusluvut. Edelleen näistä syistä ne on myös syytä esittää tässä 

kohdin tutkimusraporttia.  
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3.2.1 Tuloslaskelman tunnusluvut 

 

Kunnan tuloslaskelmasta lasketaan seuraavat suhdeluvut: toimintatuotot/toimintakulut ja 

vuosikate/poistot. Lisäksi lasketaan asukaskohtainen vuosikatteen määrä. Tunnusluvun 

toimintatuotot prosenttia toimintakuluista laskukaava on seuraava:  

1) Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / 

(Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön) 

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista kuvaa kunnan keräämän maksurahoituksen osuutta 

toimintakuluista. Loput toimintakulujen kattamiseksi kerättävät tulot ovat verotuloja ja 

valtionosuuksia. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 22.) 

 

Vuosikate on olennainen erä kunnan tuloslaskelmassa. Vuosikate osoittaa, paljonko 

tulorahoituksesta jää käytettäväksi investointeihin, lainanlyhennyksiin tai sijoituksiin. Vuosikatteen 

yläpuolella ovat siis erät, jotka aiheutuvat kunnan ns. jokapäiväisen toiminnan pyörittämisestä. 

Vuosikatteen alapuolella tuloslaskelmassa ovat poistot, satunnaiset erät ja tilinpäätössiirrot. 

Perinteisesti ajatellaan, että vuosikatteen tulee riittää poistoihin. Siksi tuloslaskelmasta lasketaan 

tunnusluku vuosikate prosenttia poistoista. Sen kaava on seuraava: 

2) Vuosikate prosenttia poistoista = 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset 

Vuosikate prosenttia poistoista on kuitenkin pätevä luku vasta silloin, kun poistot ja 

arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Näin ei yleensä ole 

(ks. luku 4.1). Tulorahoituksen sanotaan olevan ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot, ja 

alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot. Lisäksi lasketaan vielä vuosikatteen määrä asukasta 

kohden. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 22.) 

 

3.2.2 Taseen tunnusluvut 

 

Kunnan taseesta laskettavat tunnusluvut ovat omavaraisuusaste, suhteellinen velkaantuneisuus, 

lainakanta, kertynyt ylijäämä (alijäämä) ja lainasaamiset sekä lainojen ja kertyneen ylijäämän 

(alijäämän) asukaskohtaiset luvut. Omavaraisuusasteen laskukaava on seuraava: 
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3) Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset 

varaukset) / (Koko pääoma – saadut ennakot)  

Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa pääasiassa kunnan 

kykyä suoriutua sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Hyvä omavaraisuusasteen taso on 70 %. Alle 

50 %:n taso merkitsee jo merkittävän suurta velkarasitetta. Nykyisin, kuntien järjestäessä 

palvelujaan paljon muillakin tavoin kuin vain omana toimintana, omavaraisuusastetta kannattaa 

tarkastella konsernitasolla. Kuntakonsernin velka on yleensä suurempi kuin kunnan erillistaseen 

velka. (Leppänen 2011, 158.) 

 

Suhteellinen velkaantuneisuus lasketaan seuraavalla tavalla: 

4) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / 

Käyttötulot 

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan 

pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloiksi lasketaan toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet.  

Mitä pienemmän arvon suhteellinen velkaantuneisuus saa, sitä paremmin kunnan on mahdollista 

selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksen avulla. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 

228.) Valtioneuvoston asetuksessa (205/2011), joka määrittelee kunnan talouden tunnuslukujen 

raja-arvot ryhdyttäessä arvioimaan kunnan mahdollista kriisikuntaisuutta kunnan peruspalvelujen 

valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 63 a §:n mukaisen arviointimenettelyn johdosta, 

suhteellisen velkaantuneisuuden ylärajaksi annetaan 50 %. Maan keskiarvo vuoden 2011 

tilinpäätösten tiedoilla oli 45,4 % (Suomen Kuntaliitto 2012a). Suhteellinen velkaantuneisuus on 

siinä mielessä huono tunnusluku kuntien väliseen vertailuun, että se ei tee eroa kuntien erilaisten 

tulopohjien välillä. Kunnilla on erilainen tulopohja suhteessa verotuloihin ja valtionosuuksiin. 

Suhteellisen velkaantuneisuuden lukua voidaan parantaa korottamalla verotuloprosenttia. Samoin 

kunnalla voi olla hyvä arvo suhteellisen velkaantuneisuuden tunnuslukuna johtuen suurista 

valtionosuuksista, mitä se saa. Ei kuitenkaan voida sanoa, että kunta, jossa suhteellinen 

velkaantuneisuusprosentti on korkeammasta valtionosuustasosta johtuen parempi kuin toisessa 

kunnassa, pystyisi paremmin vastaamaan veloistaan. Suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku 

on siten käyttökelpoinen lähinnä vain yhtä kuntaa ja sen kehitystä arvioitaessa. (von Martens 1999, 

10.)  
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Kunnan taseesta lasketaan omavaraisuusasteen ja suhteellisen velkaantuneisuuden lisäksi 

lainakanta. Sen kaava on seuraava: 

5) Lainakanta = Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut 

velat) 

Kunnan lainakanta tarkoittaa siis korollista vierasta pääomaa. Lainakanta asukasta kohden saadaan 

jakamalla lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.  

 

Kertynyt yli- tai alijäämä saadaan lisäämällä taseen erään edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 

tilikauden ylijäämä (alijäämä). Lainasaamiset puolestaan tarkoittavat pysyviin vastaaviin merkittyjä 

antolainoja, joten ne saadaan suoraan pysyvien vastaavien sijoitukset -kohdasta. 

(Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 29.) Kuntien välinen vertailu myös lainakannan 

perusteella on jonkin verran ongelmallista, koska kunnat hoitavat tehtävänsä eri lailla. Kunta voi 

hoitaa tehtävänsä joko omassa organisaatiossaan, kuntayhtymien toimesta tai omistamansa yhtiön 

toimesta. Kuntayhtymän tai konserniyhtiön lainakanta ei näy kunnan taseessa. Jotta kuntia voitaisiin 

vertailla lainakannan perusteella, olisi katsottava kuntien konsernitaseita. (von Martens 1999, 20.) 

 

Lisäksi kunnat soveltavat erilaisia rahoitusstrategioita. Investointien rahoittamisessa kunnalla on 

pääoman lähteiden kannalta kolme vaihtoehtoa: 

a) kunta voi rahoittaa investointinsa lainalla ja maksaa lainat takaisin tulorahoituksellaan 

jälkikäteen tai 

b) kunta voi tulorahoituksella kerätä varoja investointeja varten etukäteen tai 

c) kunta myy pysyviä vastaavia ja rahoittaa siten investointinsa 

Kunnan valitsema rahoitusstrategia vaikuttaa suoraan lainamäärään ja myös siihen miten suuri 

vuosikatteen tulisi olla kunnassa. (von Martens 1999, 20.) 

 

3.2.3 Rahoituslaskelman tunnusluvut 
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Rahoituslaskelma tiivistetään prosenteissa ilmaistaviin tunnuslukuihin investointien 

tulorahoituksesta ja pääomamenojen tulorahoituksesta, lainanhoitokatteeseen ja kassan riittävyyteen 

päivinä. Investointien tulorahoitus -tunnusluku lasketaan seuraavalla kaavalla: 

6) Investointien tulorahoitus, % = 100 * Vuosikate / Investointien 

omahankintameno 

Kaavassa investointien omahankintameno tarkoittaa rahoituslaskelman erää investointimenot 

vähennettynä rahoitusosuuksilla investointeihin. Tunnusluku kertoo kuinka suuri osa investointien 

omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Loppuosan investoinnin omahankintamenosta 

kunta on rahoittanut pysyvien vastaavien myynnillä, lainarahalla tai rahavarojen määrää 

vähentämällä. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 25.) 

 

Pääomamenojen tulorahoitus -tunnusluku kertoo vuosikatteen prosenttiosuuden investointien 

omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. 

Tunnusluvun kaava on seuraava: 

7) Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * Vuosikate / (Investointien 

omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) 

Myös tämän tunnusluvun kaavat tulevat rahoituslaskelmasta. Lainanlyhennykset tarkoittavat 

rahoituslaskelman erää pitkäaikaisten lainojen vähennys. Lainojen hoidosta on omakin tunnusluku. 

Sen kaava on seuraava: 

8) Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + 

Lainanlyhennykset) 

Tunnusluku ottaa huomioon lainanhoidon kokonaisuudessaan sisältäen myös korkokulut. 

Korkokulut saadaan tuloslaskelmasta. Lainanhoitokate kertoo siis nimenomaan kunnan 

tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Mikäli kunnan 

lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi 

tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla lainakanta 31.12. 

kahdeksalla. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluku on 1 tai suurempi. Jos 

tunnusluvun arvo jää alle yhden, joudutaan ottamaan lisää lainaa, myymään pysyviä vastaavia tai 

vähentämään rahavaroja. Lainanhoitokatteen arvon olisi hyvä olla yli kahden. Silloin kunnan 

lainanhoitokyvyn katsotaan olevan hyvä. Tyydyttävän kunnan lainanhoitokyvyn katsotaan olevan, 
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mikäli lainanhoitokate saa arvon väliltä 1-2 ja heikon, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. 

(Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 25.) 

 

Kassan riittävyys kuvaa kunnan maksuvalmiutta lyhyellä aikavälillä. Kassan riittävyys ilmaisee, 

monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroilla tarkoitetaan 

rahoitusarvopapereita sekä rahoja ja pankkisaamisia. Kassasta maksut puolestaan tarkoittavat 

seuraavia eriä: 

Tuloslaskelmasta: 

- Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön 

- Korkokulut 

- Muut rahoituskulut 

Rahoituslaskelmasta: 

- Investointimenot 

- Antolainojen lisäys 

- Pitkäaikaisten lainojen vähennys 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys tarkoittaa käytännössä lyhennyksiä. Kassan riittävyys voidaan 

esittää yhtenä arvona tai sitten kuukausittaisena lukusarjana tai graafisesti. Kuukausittaiseksi 

arvoksi voidaan ottaa joko kuukauden päiväkohtainen keskisaldo tai sitten valitaan jokin 

määräpäivä, joka edustaa sitä kuukautta. Kassasta maksut ovat kuukauden kassasta maksut ja 

päiväkerroin 30 päivää. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 26.) 

 

4 KUNNAN TALOUDEN TASAPAINO JA 

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIO 
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4.1 Tilinpäätösinformaation merkitys kunnan talouden tasapainon 

tulkitsemisessa 

 

4.1.1 Tilinpäätöslaskelmat talouden tasapainon kuvaajina 

 

Kunnan talouden tasapainoa arvioidaan tilinpäätösinformaation perusteella. Kyseinen tulkinta on 

johdettu kunnan talouden tasapainottamisesta koskevasta lainsäädännöstä. Tilikauden yli-/alijäämä 

kunnan talouden tasapainon mittarina korostaa etenkin tuloslaskelmaa talouden tasapainon 

mittarina. Alijäämän kattamisvelvollisuuden uudelleen muotoilu vuonna 2006 nosti rinnalle 

rahoituslaskelman. Se otettiin mukaan varsinaisiin tilinpäätöslaskelmiin toimintakertomuksen, 

tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetietojen sekä talousarvion toteutumisvertailun lisäksi (KuntaL 

68.2 §). Aiemmin kuntalaissa ei ollut ollenkaan mainintaa rahoituslaskelmasta. Se kuului 

kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden perusteella kunnan tilinpäätöksen liitetietoihin 

(Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1999, 4). Vuonna 2006 kunnan tilinpäätöstä säätelevä kuntalain 

68 §:n toinen momentti kirjoitettiin uudelleen. Lain valmistelutöissä uskotaan, että 

rahoituslaskelman nimenomainen maininta korostaisi sen merkitystä kunnan talouden tasapainon 

arvioimisessa taseen ja tuloslaskelman lisäksi (HE 8/2006).  

 

Vuonna 2006 kunnan tilinpäätöksen sisältöä sääntelevään 68 §:ään lisättiin kokonaan uusi 

momentti. Kuntalain 68.3 § kuului lisäyksen jälkeen näin: 

”Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava 

liitetiedoissa.” 

Lainsäätäjä halusi korostaa erityisesti sitä, että tilinpäätöksessä tilikauden tuloksen tulee antaa oikea 

kuva tulorahoituksen riittävyydestä. Hallituksen esityksessä vaadittiin, että säännöksen perusteella 

kunnan tulisi esittää tilinpäätöksessä liitetieto suunnitelman mukaisten poistojen ja keskimääräisten 

korvausinvestointien vastaavuudesta, jos niiden määrät poikkeavat olennaisesti toisistaan. 

Hallituksen esityksessä määriteltiin keskimääräisen korvausinvestointitason tarkoittavan 

tilinpäätösvuotta edeltävän vuoden, tilinpäätösvuoden ja voimassaolevaan taloussuunnitelmaan 

otettujen poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärää. (HE 8/2006.) Käytännössä 
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uuden momentin tultua voimaan velvoite tämän liitetiedon antamisesta sisällytettiin 

kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen 

liitetiedoista (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009b, 20).  

 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen 

liitetiedoista täsmennetään liitetietoa suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten 

investointien vastaavuudesta. Yleisohjeen mukaan liitetieto on esitettävä, jos erien määrät 

poikkeavat olennaisesti toisistaan. Olennaisena poikkeamana voidaan pitää 10 %:n tai sitä 

suurempaa erotusta. Poistonalaisten investointien tarkennetaan yleisohjeessa tarkoittavan muiden 

pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintaa kuin maa- ja vesialueiden ja sijoitusten. Yleisohjeessa 

mainitaan lisäksi poikkeuksellisia menettelytapoja selvityksen antamiseen. Jos vertailussa 

mainittaviin vuosiin sisältyy määrältään poikkeuksellisia eriä, voidaan tällainen poikkeuksellinen 

tekijä huomioida laskelmassa. Lisäksi jos hyväksytty investointisuunnitelmakausi on 

taloussuunnitelmaa pidempi, voidaan keskimäärä laskea taloussuunnitelmaa useamman vuoden 

perusteella. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009b, 20).  

 

Kuntalain muutos (578/2006) toi muutoksen myös toimintakertomuksen sisältöön. 

Toimintakertomusta säätelevä kuntalain 69 § sai kaksi uutta momenttia. Toisessa momentissa 

vaaditaan toimintakertomuksessa tehtävän selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta 

tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä 

talouden tasapainottamiseksi, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Selonteko jakautuu 

kahteen osaan. Tilikauden tasapainotusta koskeva selonteko sisältää selvityksen tilinpäätösvuonna 

voimassa olleen taloussuunnitelman toteutumisesta. Jos kunnalla oli päättyneellä tilikaudella 

voimassa oleva toimenpideohjelma kertyneen alijäämän kattamisesta, kunnanhallituksen on tehtävä 

selkoa myös tähän ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutuksesta. Lisäksi kunnanhallituksen 

on tehtävä selkoa, onko kuluvana vuonna voimassaoleva toimenpideohjelma riittävä. Käytännössä 

selonteon antaminen tulee yleensä kyseeseen, jos tilikauden alijäämä on olennaisesti suurempi kuin 

se oli taloussuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa hyväksyttäessä edellisenä syksynä. (HE 8/2006.) 

Selonteon antaminen toimintakertomuksessa selkeyttää kunnanhallituksen roolia vastuunkantajana 

talouden tasapainottamisessa.  
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Kuntalakia muotoiltiin jälleen uudelleen tänä vuonna taloussäännösten osalta. 1.7.2012 astuivat 

voimaan uudet säännökset, jotka tarkentavat kunnan talouden tasapainotulkintaa. Kuntalain 68 

§:ään lisättiin rahoitus -sana lisäämään rahoituslaskelman merkitystä. Nyt kunnan tilinpäätöksen on 

annettava oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja 

rahoituksesta. Lainsäätäjän tavoite on korostaa rahoituslaskelman asemaa ja merkitystä 

tilinpäätöksessä ja sen antamaa informaatiota kunnan rahoituksesta eli varojen hankinnasta ja 

käytöstä sekä talouden tasapainon tasapainosta. Lisäksi kuntalakiin lisättiin velvollisuus esittää 

toimintakertomuksessa arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Arvion uskotaan parantavan 

tilinpäätösinformaatiota sekä asettavan vastuulliset viranhaltijat ja päätöksentekijät arvioimaan 

näköpiirissä olevaa tulevaa kehitystä. Myös kunnallisen liikelaitoksen tulee antaa vastaavat arviot 

todennäköisestä tulevasta kehityksestä omassa toimintakertomuksessaan. (HE 24/2012.) 

 

Vuoden 2012 uudistuksilla pyritään lisäämään kuntien taloudenhoidon vakautta ja ennustettavuutta. 

Tarkoitus on lisätä tilinpäätösinformaation totuudenmukaisuutta ja auttaa päätöksentekijää saamaan 

oikea kuva kunnan taloudesta.   Kuntalain muutos pyrkii vastaamaan kritiikkiin, jota on esitetty 

tuloslaskelman käyttökelpoisuuteen kunnan talouden tasapainon kuvaajana. Hallituksen esityksessä 

on nostettu esille ns. poisto-ongelma (ks. luku 5.2.5). Vastaukseksi ongelmaan lainsäätäjä tarjoaa 

huomion kiinnittämistä rahoituslaskelmaan tuloslaskelman sijaan ja arvion todennäköisestä 

tulevasta kehityksestä esittämistä. Arviossa tulevasta kehityksestä olisi hallituksen esityksen 

mukaan syytä nostaa esille mm. mahdolliset talouden tasapainotus- tai säästötarpeet, 

tulorahoituksen ja sen riittävyyden kehittyminen, investointisuunnitelmaan perustuvat tulevat 

investoinnit, investointien rahoitus ja rahoitusmahdollisuudet tulo- ja pääomarahoituksella, 

suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus, tulorahoitusjäämä, 

velkaantumiskehitys ja muut sellaiset tekijät, jotka ovat tulevaisuuden toiminnan suunnittelun 

kannalta merkityksellisiä. (HE 24/2012.) Säännös tulevan todennäköisen kehityksen arvion 

esittämisestä kirjattiin kuntalain 69 §:ään, jossa säädellään toimintakertomuksen sisällöstä (KuntaL 

69 §). Säännös jäljittelee kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 6 momentin mukaista säännöstä, jossa 

velvoitetaan esittämään toimintakertomuksessa arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä (HE 

24/2012). 

 

4.1.2 Kriisikunnan tunnusmerkit talouden tasapainon kuvaajina 
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Valtiovarainministeriön kunnan talous-työryhmä, joka on laatinut ehdotukset kuntalain 

taloussäännösten uudistamiseksi, toteaa, että kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 

(1704/2009) 63 a §:n mukainen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien 

arviointimenettely toimii käytännössä eräänlaisena kunnan talouden tasapainotusta koskevan 

sääntelyn tehosteena (Valtiovarainministeriö 2012, 33). Arviointimenettelyn konkretisoi 

valtioneuvoston asetus (205/2011), jossa määritellään arvioinnissa käytettävät tunnusluvut ja niiden 

raja-arvot. Peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 63 a §:n tarkoittamat raja-

arvot alittuvat, jos kunnan kahden viimeisen tilinpäätöksen perusteella täyttyvät kaikki seuraavat 

edellytykset: 

1) kunnan vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n 

mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen; 

2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien 

kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti; 

3) asukasta kohti laskettu kunnan lainamäärä ylittää kaikkien kuntien keskimääräisen 

lainamäärän vähintään 50 prosentilla; 

4) kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää; 

5) kunnan omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia, sekä 

6) kunnan suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia. 

Lisäksi arviointimenettelyn käynnistää jo pelkästään korkea kertynyt alijäämä 

(Valtiovarainministeriö 2012, 34). Valtioneuvoston asetuksessa (205/2011) kunnalla katsotaan 

olevan korkea kertynyt alijäämä, jos kunnan tilinpäätöksen mukainen taseen kertynyt alijäämä 

asukasta kohti oli viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä 

tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa.  

 

 

4.2 Alijäämän kattamisvelvoite 

 

4.2.1 Alijäämän kattamisvelvollisuus lainsäädännössä 
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Kunnan talouden tasapainon käsitettä paljolti määräävä tekijä on kunnan alijäämän 

kattamisvelvollisuus. Se on astunut voimaan 2001 vuoden alusta lailla kuntalain muuttamisesta 

(353/2000). Vuonna 2001 voimaan astunut alijäämän kattamisvelvollisuus velvoitti kunnat 

päättämään talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä toimenpiteistä, joilla edellisen 

vuoden taseen osoittama alijäämä tai talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä 

katetaan suunnittelukaudella. Kunnan alijäämän kattamisvelvollisuus sisällytettiin kuntalain 65 

§:ään. Sen ensimmäiseen momenttiin sisällytettiin määrittely suunnittelukaudesta ja toiseen 

momenttiin tuli varsinainen velvoite alijäämän kattamisesta suunnittelukaudella. Velvoite rajoittui 

nimenomaan toimenpiteiden hyväksymiseen. Sen tarkemmin alijäämän kattamiseen ei puututtu 

vuonna 2001. Lain pykälän mukainen suunnittelukausi puolestaan löytyi sanamuodosta: ”kolmeksi 

tai useammaksi vuodeksi”. 

 

Hallituksen esityksessä 157/1999 luetellaan syitä, miksi tarvittiin erityinen alijäämän 

kattamisvelvollisuus. Ennemminkin kunnan taloudelta on toki vaadittu tulojen ja menojen 

tasapainoa, mutta nyt haluttiin kunnan talouden tasapainolle löytää kunnan ulkoisen kirjanpidon 

tuottama arviointiperuste, jonka mukaan voitaisiin tehdä tarvittavat ratkaisut kunnan talouden 

tasapainottamiseksi. Kaivattiin siis tietynlaista konkreettisuutta. Aiemmin kuntalaissa oli vaatimus 

kunnan tehtävien hoidon turvaamisesta. Se vaati riittäviä taloudellisia resursseja. Lisäksi 

kunnanhallituksen oli tehtävä esitys kuluvan vuoden talousarvion muuttamiseksi tai valmisteilla 

olevan talousarvion ja -suunnitelman perusteiden tiukentamiseksi, jos tilikauden tulos oli 

olennaisesti huonompi kuin mitä tilinpäätösvuotta seuraavan vuoden talousarviota ja -suunnitelmaa 

hyväksyttäessä arvioitiin. (HE 157/1999.) 

 

Alijäämän kattamisvelvollisuus pysyi vuoden 2001 mallissa noin viisi vuotta, kunnes se muotoiltiin 

uudelleen lailla kuntalain muuttamisesta (578/2006). Elokuun alussa 2006 voimaan tulleella lailla 

alijäämän kattamisvelvollisuutta tarkennettiin niin, että nyt edellytetään selvää toimenpideohjelmaa, 

mikäli huomataan, että alijäämää ei saada katettua suunnittelukaudella. Lisäksi kunnan 

taloussuunnitelman tasapainoa tarkastellaan nyt enintään neljän vuoden pituisena 

suunnittelukautena. Vaatimus toimenpideohjelmasta koskee kuntaa, jolla on kattamatonta alijäämää 

taseessa erityisen suuri määrä ja joka ei saa taseen alijäämää katettua taloussuunnitelmassa (Harjula 

& Prättälä 2007, 503). Tase puolestaan arvioidaan alijäämäiseksi silloin, kun viimeksi hyväksytyn 
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tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion yli- ja alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on 

negatiivinen. Yhteenlaskettavia eriä arviota tehtäessä on siis kolme (Harjula & Prättälä 2007, 503): 

1) edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen edellisen tilikausien yli-/alijäämä 

2) edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen tilikauden yli-/alijäämä 

3) kuluvan talousarviovuoden tilikauden yli- tai alijäämä.  

 

Vuonna 2006 kuntalain 69 §:ään, joka käsittelee kunnan tilinpäätöksen toimintakertomusta, lisättiin 

toinen momentti, jossa vaaditaan toimintakertomuksessa tehtävän selkoa talouden tasapainotuksen 

toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman 

riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Jotta vältettäisiin samojen asioiden uudelleen käsittely 

taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen yhteydessä, lain esitöissä täsmennetään, että käytännössä 

kunnanhallituksen tarvitsisi antaa selonteko, jos tilikauden alijäämä on arvioitua olennaisesti 

suurempi (HE 8/2006).  

 

Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtäviä käsittelevään kuntalain 71 §:ään lisättiin 3. momentti, jonka 

mukaan tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida myös talouden tasapainotuksen toteutumista 

tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä, jos 

kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Hallituksen esityksen mukaan tarkastuslautakunnan on 

arvioitava taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden lisäksi sen realistisuutta. 

Hallituksen esityksessä tarkennetaan lisäksi, että tarkastuslautakunnan on puututtava talouden 

tasapainotukseen, jos kunnan talous on alijäämäinen ja kysymys voi olla taloussuunnitelman 

alijäämäisyydestä taikka taseeseen kertyneestä alijäämästä. Tilintarkastajan tehtävä on tarkastaa, 

onko kunnanhallitus tehnyt valtuustolle riittävän ja realistisen esityksen toimenpiteistä alijäämän 

kattamiseksi. (HE 8/2006.) 

  

4.2.2 Toimenpiteet alijäämän kattamiseksi 

 

Mitä toimenpiteitä ohjeistukset sitten sallivat alijäämän kattamiseksi? Tämä on olennainen 

kysymys, kun halutaan ymmärtää tilinpäätösinformaation merkitystä kunnan talouden tasapainon 

tulkitsemisessa. Hallituksen esityksessä (157/1999) esitetään, että yleensä tilinpäätökseen kertynyt 
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alijäämä katetaan tulevien vuosien ylijäämillä ja todetaan, että talouden 

tasapainottamistoimenpiteinä tulisivat tällöin kysymykseen esimerkiksi menojen karsinta, tulojen 

korotukset, myyntivoittoa tuottavan käyttöomaisuuden myynti tai rahoitustuottoa tuottavien 

pitkäaikaisten sijoitusten realisointi siten, että kokonaisvaikutus olisi alijäämää vähentävä. 

Esityksessä ehdotetaan kuitenkin, että jos kunnan omavaraisuusaste sen sallii, voidaan kertynyttä 

alijäämää kuitenkin myös kattaa edellisinä vuosina kertyneellä taseen muulla vapaalla pääomalla ja 

poikkeustapauksissa peruspääomalla. Alijäämän kattaminen peruspääomaa alentamalla kerrotaan 

olevan mahdollista poikkeustapauksissa. Perusteltua se voi esityksen mukaan olla silloin, kun 

todetaan, että kunnan avaava tase siirryttäessä liikekirjanpitoon 1998 osoitti tarpeettoman suurta 

peruspääomaa verrattuna esimerkiksi taseen loppusummaan. Tällainen tilanne oli mahdollinen, jos 

kunta oli tehnyt juuri ennen kirjanpitojärjestelmän muutosta omilla varoillaan markkamääräisesti 

suuret investoinnit.  

 

Kuntaliiton kuntataloustiedotteessa 6/2000 selvennetään toimenpiteitä, joilla taseen tai 

taloussuunnitelman osoittama alijäämä voidaan kattaa. Ensinnäkin kumotaan ehdotus alijäämän 

kattamisesta vapaasta omasta pääomasta, koska sellaista ei kunnallistaloudessa tunneta. Sen sijaan 

käytetään oikeaa kunnan tasekaavan nimitystä muut omat rahastot. Alijäämän kattaminen rahaston 

pääomasta on Kuntaliiton mukaan mahdollista, jos pääoman alentaminen on luonteeltaan pysyvä ja 

se tapahtuu vain erityisestä syystä. Sen sijaan liittymismaksurahaston ja arvonkorotusrahaston 

alentaminen alijäämän kattamiseksi suljetaan heti alkuunsa pois laskuista, koska niiden pääoman 

käyttötarkoitus on sidottu. (Suomen Kuntaliitto 2000, 16-17.) 

 

Alijäämän kattamista peruspääomasta Kuntaliitto (2000, 17) täsmentää nimeämällä kaksi tilannetta, 

jolloin se on mahdollista. Tilanteet ovat käyttöomaisuuden pysyvä luovuttaminen ja 

korvausinvestointien tason jääminen pysyvästi käyttöomaisuuden poistoja pienemmäksi. 

Käyttöomaisuuden pysyvällä luovuttamisella tarkoitetaan käyttöomaisuuden myyntiä, 

vastikkeetonta luovutusta tai omaisuuden tuhoutumista siten, ettei luovutuksesta seuraa uuden 

käyttöomaisuuden hankintaa. Yleensä peruspääoman alentamiseen oikeuttavat luovutukset koskevat 

maa-alueiden ja rakennusten sekä osakkeiden ja osuuksien luovutuksia. Kuntaliitto huomauttaa 

vielä, että luovutuksen seurauksena pysyvien vastaavien määrän on supistuttava olennaisesti 

pienemmäksi kuin peruspääoman, liittymismaksu- ja arvonkorotusrahastojen sekä pitkäaikaisen 

vieraan pääoman yhteismäärän ennen kuin peruspääoman alentamiseen on syytä ryhtyä.  
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Kuntaliiton (2000, 18) mukaan alijäämän kattaminen peruspääomasta tulee kysymykseen silloin, 

kun korvausinvestointien taso jää pysyvästi käyttöomaisuuden poistoja pienemmäksi. Tällainen 

tilanne voi syntyä, kun kunta on lähimenneisyydessä toteuttanut suuria investointihankkeita ja 

toisaalta laajennus- tai uusinvestointihankkeita ei lähitulevaisuudessa ole. Näin ollen poistoja 

vastaavaa korvausinvestointien tulorahoitustarvetta ei ole. Kuntaliitto ohjeistaa peruspääomaa 

vähennettävän määrällä, joka vastaa keskimääräisten poistojen ja korvausinvestointien erotusta 

suunnittelukaudella. Kuntaliitto muistuttaa kuitenkin vaihtoehtoisesta menettelytavasta, joka on 

käyttämättömien tai vajaakäyttöisten tuotantovälineiden poistosuunnitelman keventäminen. Kaiken 

kaikkiaan Kuntaliitto toteaa, että alijäämän kattaminen peruspääomasta saattaa johtaa virheellisen 

kuvan antamiseen kunnan taloudellisesta asemasta ja saattaa siirtää todellisiin ja välttämättömiin 

tasapainottamistoimenpiteisiin ryhtymistä.  

 

4.3 Kunnan talouden tasapainosäännösten taustat 

 

EMU pyrkii ohjaamaan jäsenvaltioita kohti EU:n tavoitteita. EMU toimii rahapolitiikan ja 

finanssipolitiikan alueella. Rahapolitiikka on ollut sille perinteisesti tärkeämpi toiminnan osa-alue, 

mutta aivan viime vuosina myös finanssipolitiikan osuutta on ruvettu korostamaan. EU:n julkisen 

talouden vakautta koskeva sääntely tarkoittaa primäärioikeuden osalta EU:n perustamissopimuksen 

(SEUT) 120-126 artikloja. Sekundäärioikeudessa julkisen talouden vakautta koskevat merkittävät 

säädökset ovat Neuvoston asetukset N:o 1466/97 ja 1467/97. Edellä mainitut asetukset tunnetaan 

paremmin vakaus- ja kasvusopimuksena. Ensinnä mainittu täydentää SEUT 121 artiklaa ja toinen 

SEUT 126 artiklaa.  

 

SEUT 120-126 artiklat muodostavat kaksi sääntely- ja valvontamekanismia. Ensimmäinen on 

talouspolitiikan yhteensovittaminen ja talouspolitiikan monenvälinen valvonta (SEUT 120-121 art.) 

ja toinen on budjettikuri (SEUT 122-126 art.). SEUT 121 artiklan 3. ja 4. kohta muodostavat 

talouspolitiikan yhteensovittamisen ja monenvälisen valvonnan ytimen. 3. kohta määrää jäsenvaltiot 

toimittamaan komissiolle tiedot toteuttamistaan tärkeistä talouspoliittisista toimenpiteistä sekä muut 

tarpeelliset tiedot tätä monenvälistä valvontaa varten (121.3 art.) ja 4. kohta oikeuttaa komission 
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antamaan varoituksen jäsenvaltiolle, jos sen talouspolitiikka ei ole laajojen suuntaviivojen mukaista 

tai se vaarantaa talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan. 4. kohta niin ikään antaa neuvostolle 

mahdollisuuden komission esityksestä antaa tarpeelliset suositukset jäsenvaltiolle. (121.4 art.) 

Vakaus- ja kasvusopimuksen asetuksella (EY) N:o 1466/97 säädettiin erityisistä vakausohjelmista, 

jotka jäsenvaltioiden tulee toimittaa unionin toimielimille edellä mainittua valvontaa varten. 

(Wacker 2009, 124.) 

 

Varsinaisen budjettikurin muodostavat SEUT 122-126 artiklat. Budjettikuri muodostuu neljästä 

pääteemasta: julkisen sektorin keskuspankkirahoituksen kielto (123 art.), sitä täydentävä 

etuoikeutetun rahoituksen kielto (124 art.), kielto yhteisöille tai jäsenvaltioille vastata muiden 

kansallisten julkisviranomaisten velvoitteista (125 art.) ja velvollisuus välttää liiallista 

julkistalouden alijäämää (126 art.). 126 artikla on budjettikurin ydintä. Edellä mainitun 121.4 

artiklan keinot kurin toteuttamiseen varoituksineen ja suosituksineen kalpenevat 126 artiklan 

keinovalikoiman rinnalla (Wacker 2009, 125-126). 126 artiklan keinovalikoima kovenee asteittain. 

Ensimmäiset keinot komission havaitessa liiallista alijäämää jäsenvaltiossa ovat edelleen kertomus 

(126.3 art.) ja suositus (126.7 art.), mutta huomattavaa on, että ellei jäsenvaltio noudata neuvoston 

(komission suosituksesta) suosituksia, neuvosto voi vaatia jäsenvaltiota määräajassa toteuttamaan 

sellaisia alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita neuvosto pitää tarpeellisena (126.9 art.). Lisäksi 

neuvosto voi tehostaa vaatimusten noudattamista määräämällä jäsenvaltiolle sanktioita (126.11 art.). 

Kyseisiä sanktioita ovat neuvoston määräämien lisätietojen julkistamispakko, vaatimus Euroopan 

investointipankille tarkistaa jäsenvaltioon soveltamaansa lainoituspolitiikkaa, vaatimus 

jäsenvaltiolle tehdä unionille koroton talletus ja sakko (126.11 art.). SEUT 126 artiklaa on 

täydennetty vakaus- ja kasvusopimukseen kuuluvalla neuvoston asetuksella N:o 1467/97. 

Asetuksella N:o 1467/97 tarkennettiin erityisesti menettelyitä, joilla pyritään estämään 

julkistalouden alijäämiä ja nopeuttamaan niiden korjaamista silloin, kun niitä esiintyy (Wacker 

2009, 135). SEUT 126 artiklassa tarkoitetut ”viitearvot”, joita jäsenvaltioissa seurataan, on 

määritelty perustamissopimukseen liitetyssä liiallisia alijäämiä koskevan pöytäkirjan N:o 20 1. 

artiklassa. Viitearvot ovat alijäämän osalta 3 % BKT:sta ja velan osalta 60 % BKT:sta. (Wacker 

2009, 136.) Viitearvot koskevat EMU:n ns. kolmanteen vaiheeseen osallistuvia valtioita eli niitä, 

joilla on käytössä euro -valuutta.  
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Kun jäsenvaltion julkisen talouden pysymistä viitearvojen sisällä arvioidaan, tarkastelu kohdistuu 

koko julkiseen sektoriin. Huomioon otetaan siis myös kuntasektori ja sen velkaantuminen. (Wacker 

2009, 157.) EU:n kaikista tuoreimmassa vakaussääntelyssä (ns. six pack -säädökset) on lisäksi 

säädetty komission ja sen tilastoviraston (Eurostat) oikeudesta suorittaa tarkastustoimia jäsenvaltion 

keskushallinnon ohella myös paikallishallintotasolla (Wacker 2012, 28). Oikeuskirjallisuudessa 

onkin esitetty, että kunnallistalouden alijäämän kattamisvelvollisuuden säätämisen taustalla on 

Suomen jäsenyys EU:n talous- ja rahaliitossa. Asiaa ei kuitenkaan tuotu esiin hallituksen 

esityksessä (HE 157/1999) kuntalain talouden tasapainosääntelystä. Arvo Myllymäki on tästä syystä 

kritisoinut lainsäätäjää. Hänen mukaan alijäämäinen kunnallistalous voi muodostua ongelmaksi 

talous- ja rahaliiton jäsenenä. (Myllymäki 2007, 391).  

 

Huomattavaa on, että yksittäinen kunta ei vastaa Suomen pysymisestä vakaus- ja kasvusopimuksen 

viitearvojen sisällä. Ensisijaisesti yhteydessä unionin toimielimiin näissä asioissa ovat ylimmät 

valtioelimet. Kuntien vuoro tässä järjestyksessä on sisäpoliittinen ja tulee vasta toisessa aallossa. 

(Myllymäki 2002, 15.) Edelleen jäsenvaltiokohtaisen vakausohjelman, joka täyttää SEUT 121 

artiklan mukaisen monenvälisen valvonnan tarpeita, toimittaa unionin toimielimille valtion 

keskushallinto: valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön vastuulla on kansallisen vakausohjelman 

ja sen tarkistusten laatiminen. Tässä vakausohjelmassa käydään kyllä läpi myös kuntasektorin 

taloutta, mutta sen laatimisesta vastaavat nimenomaan valtion viranomaiset. (Wacker 2009, 208.) 

Voidaan myös todeta, että kunnille ei ole lainsäädännössä asetettu samanlaisia velvoitteita kuin 

valtiolle. Kuntalain 65 § velvoittaa kyllä laatimaan tasapainoisen taloussuunnitelman, mutta kunnan 

taloudelle ei ole asetettu lainsäädännössä samanlaisia raja-arvoja kuin EMU asettaa valtiolle. 

(Lehtilä 2012, 38.) 

 

5 KUNNAN TALOUDEN TASAPAINO TEORIATAUSTAN 

VALOSSA 
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5.1 Monitulkintaisuus ja kunnan talouden tasapaino 

 

5.1.1 Kunnan talouden tasapaino monitulkintaisena ilmiönä 

 

Yleinen ajatus laskentatoimesta on, että sitä käytetään apuna päätöksenteossa. March (1987, 154) 

näkee kuitenkin kaksi hankaluutta, jotka liittyvät päätöksentekoon organisaatiossa. Toinen on 

rajoittunut rationaalisuus ja toinen intressien konfliktit. Rajoittunut rationaalisuus perustuu 

yksinkertaisuudessaan siihen tosiasiaan, että kaikkea ei voida tietää. Päätöksenteko perustuu 

epätäydelliseen informaatioon vaihtoehdoista ja niiden seurauksista. Lisäksi informaation 

kerääminen aiheuttaa kustannuksia, eivätkä hyödyt aina ylitä kustannuksia. Intressien konfliktit 

organisaatiossa puolestaan johtuvat siitä, että organisaatio on eri tavoitteita ajavista yksittäisistä 

henkilöistä ja ryhmistä muodostuva koalitio. Tämän seurauksena organisaatiossa oleva tieto ei ole 

harmitonta. Esimerkiksi laskentatoimi ja laskentatoimen standardit ovat Marchin mukaan 

vallankäytön vaikutusalaa. Tuon tässä kohdin esille päätöksenteon monitulkintaisuuden, vaikka 

tutkimukseni ei kohdistukaan varsinaisesti päätöksentekoon. Päätöksenteon monitulkintaisuus on 

kuitenkin tärkeä seikka, koska laskentatoimea käytetään apuna päätöksenteossa. Näin ollen 

päätöksentekoon liittyvä monitulkintaisuus liittyy myös laskennan ja kirjanpidon toteuttamiseen. 

 

March (1987, 155) vie pidemmälle ajatusta monitulkintaisuuden ilmenemisestä organisaatiossa. 

Marchin (1987, 155-160) mukaan monitulkintaisuutta ilmenee seuraavilla alueilla: preferenssit, 

relevanssi, itsekkyys ja merkitys (suom. Sinervo 2011, 78). Marchin käyttämät neljä kategoriaa 

olivat alun perin preferences, relevances, intelligence in complex economy ja meaning. Preferenssit 

ovat organisaatiossa usein hämäriä tai ristiriitaisia. Ne kehittyvät ajan kulumisen ja 

päätöksentekoprosessien seurauksena. Sekä yksittäisillä henkilöillä että organisaatioilla on koko 

ajan vaihtelevia preferenssejä. Molemmat ajavat keskenään ristiriidassa olevia asioita, mutta eivät 

silti pyri ratkaisemaan epäjohdonmukaisuutta. Usein ajatellaan, että preferenssit määräävät 

toimintaa, niin kuin usein tekevätkin, mutta kokemus toiminnasta ja toimien seuraukset vaikuttavat 

samaan aikaan preferensseihin. (March 1987, 156.) 
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Marchin (1987, 157) mukaan informaatiota kerätään ja käsitellään organisaatiossa suunnaten 

niukasti huomiota sen relevanttiuteen suhteessa tiettyihin päätöksiin. Organisaatiot ovat 

löyhäsidonnaisia (loosely coupled), jossa ongelmien ja ongelmien ratkaisujen yhteys on hämärä. Se, 

mikä on tai mikä ei ole relevanttia informaatiota, on epäselvää. Mikä taas toiselle on relevanttia, ei 

välttämättä ole toiselle ja se, mikä ennen oli relevanttia, ei olekaan nyt. (Sinervo 2011, 80.) 

Organisaation toimijat tekevät päätöksiä itsekkäästi omista intresseistään käsin. Esimerkiksi 

tuloslaskelma yritetään tehdä sellaiseksi, että se kertoo sanomaa, jota henkilö toivoo sen kertovan. 

Tuloslaskelman tulkitsijat puolestaan tulkitsevat tuloslaskelmaa omista intresseistään käsin. (March 

1987, 158.) Organisaatioissa kilpaillaan myös siitä kenen informaatiota käytetään ja kuka saa 

informaation käyttöönsä (Sinervo 2011, 82). Tiedon merkitykseen liittyy myös monitulkintaisuutta. 

Sama tieto voi merkitä eri osapuolille eri asiaa. (March 1987, 160-161.) 

 

Sinervo (2011, 78-83) on pohtinut liikekirjanpidon käyttöä päätöksenteon apuvälineenä käyttämällä 

Marchin luokittelemaa neljää kategoriaa. Liikekirjanpitoon liittyvä preferenssien monitulkintaisuus 

kuntien päätöksenteossa viittaa Sinervon (2011, 79-80) mukaan siihen, ettei tiedetä tulevien 

päätöksentekijöiden preferenssejä eikä nykyisten päätösten seurauksia. Preferenssien 

monitulkintaisuus johtuu ennen kaikkea siitä, että jotain asiaa preferoidaan enemmän tai vähemmän 

kuin aikaisemmin. Organisaatio voidaan nähdä kokoelmana ihmisten erilaisia mutta muuttuvia 

preferenssejä. Sinervo huomauttaa, että kuntaorganisaation dualistisuus, eli jakautuminen 

luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatioon, on omiaan lisäämään päätöksentekijöiden erilaisten 

ja ristiriitaisten preferenssien syntymistä. Preferenssien monitulkintaisuutta pohdittaessa mietitään 

ennen kaikkea sitä, minkälaista informaatiota arvostetaan. Tämä onkin tämän tutkimuksen ydintä. 

Ratkaiseeko päätöksenteossa eniten liikekirjanpidon tuottama informaatio vai jokin muu asia esim. 

omat käsitykset asioiden kulusta ja niiden oikeasta suunnasta? Entä mitä liikekirjanpidon 

informaatiota preferoidaan eniten? Tuloslaskelman viimeisintä riviä, eli yli- /alijäämää vai esim. 

vuosikatteen riittävyyttä nettoinvestointeihin?  

 

Relevanssin monitulkintaisuus kehottaa pohtimaan liittyvätkö ratkaisut ja toimenpiteet millään 

tavalla itse ongelmaan. Sinervo (2011, 80) käyttää esimerkkinä kuntien kirjanpitouudistusta. 

Ongelmana oli julkisen sektorin tehottomuus ja ratkaisu markkinasektorilta tuttu liikekirjanpito. 

Relevanssin monitulkintaisuus saa Sinervon myös pohtimaan, kerätäänkö organisaatiossa 

informaatiota eri tarkoituksiin kuin sitä käytetään. Sinervo (2011, 80) huomauttaa, että 
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liikekirjanpidon pitäisi tuottaa sellaista informaatiota, mikä antaisi tietoa kunnan toimintaa ja 

taloutta koskevaan päätöksentekoon.  

 

Itsekkyyden monitulkintaisuus liittyy tilanteisiin, joissa informaation epätasainen saatavuus 

aiheuttaa ongelmia. Näihin ongelmiin viitataan käsitteillä moral hazard ja adverse selection. 

Ensimmäinen käsite viittaa tilanteeseen, jossa joillakin päätöksentekijöillä on käytössään enemmän 

informaatiota päätösvaihtoehdoista, ja he käyttävät sitä itsekkäästi oman etunsa ajamiseen tietäen, 

että siitä koituu haittaa muille osapuolille. Muut osapuolet eivät välttämättä suostuisi 

päätösvaihtoehtoon, jos heillä olisi käytössään sama informaatio. Toinen käsite tarkoittaa myös 

informaation epäsuotuisaa tai haitallista valikoitumista. Itsekkyyden monitulkintaisuudessa on kyse 

myös informaation tuottamisen itsekkyydestä. Sinervo käyttää jälleen esimerkkinä kunnan 

tilinpäätöstä: viranhaltija esittelee sen omasta intressistään, kirjanpitäjä kokoaa omastaan ja 

tilintarkastaja tarkastaa omastaan. (Sinervo 2011, 81-82.)  

 

Merkitysten monitulkintaisuuden kanssa ollaan tekemisissä, kun kukin informaation käyttäjä tekee 

oman tulkintansa informaatiosta ja erilaisia tulkintoja on yhtä monta kuin tulkitsijoita. Voi olla, että 

organisaatiossa kerätään informaatiota, jotta voidaan esittää tapahtunut sopivassa valossa, eikä 

päätöksenteon tueksi. Sinervo kertoo käytännön esimerkin: liikekirjanpidon avulla kuntien toiminta 

voidaan esittää sopivassa valossa, esimerkiksi sopivan alijäämäisenä. Tällaista keskustelua käytiin 

Suomessa erityisesti silloin, kun kunnat siirtyivät käyttämään liikekirjanpitoa. (Sinervo 2011, 82-

83.) 

 

5.1.1 Kunnan talouden tasapainon neljä erilaista tulkintatyyppiä 

 

Sinervo (2011) käsitteli väitöskirjassaan kunnan talouden tasapainoa monitulkintaisena ongelmana. 

Hän keräsi haastatteluaineistoa ja havaitsi, että kunnan talouden tasapainon tulkintatyypit voidaan 

luokitella neljään eri tulkintatyyppiin. Tulkintatyypit nousivat esille aineistosta haastateltavien 

puheessa koskien kunnan talouden tasapainon ymmärrystä niistä lähtökohdista, joita haastateltava 

itse pitää tärkeänä. Tulkintatyypit ovat tuloslaskelmalähtöinen, resurssilähtöinen, tarvelähtöinen ja 

vastikelähtöinen. Sinervo korostaa, että yksittäiset toimijat eivät välttämättä täytä puhtaasti yhden 
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tulkintatyypin ominaispiirteitä, vaan he voivat täyttää useamman luokittelun tunnuspiirteitä. 

(Sinervo 2011, 202). 

 

Tuloslaskelmalähtöisessä tulkintatyypissä luotetaan tuloslaskelmaan kunnan talouden tasapainon 

kuvaajana. Merkittävää on, että tuloslaskelmalähtöisen tulkintatyypin toimijat pitävät 

tuloslaskelmaa myös hyvänä kunnan tehokkuuden mittarina. Tuloslaskelmalähtöisessä 

tulkintatyypissä ei huomioida kunnan kontekstuaalista tilannetta. Alijäämää ei sallita esimerkiksi 

muuttotappiokunnankaan kohdalla. Tuloslaskelmalähtöisen tulkintatyypin toimijat ovat usein ns. 

talousorientoituneita ihmisiä ja heidän mielestään vastuu kunnan talouden tasapainosta on 

pääasiassa talouspäälliköiden ja kunnanjohtajan vastuulla. Tuloslaskelmalähtöistä tulkintatyyppiä 

löytyy useimmiten supistuvan talouden kunnasta. (Sinervo 2011, 202-205.) 

 

Resurssilähtöisessä tulkintatyypissä on kyse rahojen riittävyydestä. Olennaista on kuitenkin se, 

mihin rahojen tai resurssien pitäisi riittää. Resurssilähtöisessä tulkintatyypissä huomioidaan kunnan 

kontekstuaalinen tilanne ja tulkitaan kunnan talouden tasapainoa useamman vuoden ajanjaksolla. 

Resurssilähtöisessä tulkintatyypissä huomioidaan tarpeiden muuttuminen. Kuntalaisten muuttuvat 

tarpeet tulee kyetä ennakoimaan. Resurssilähtöisessä tulkintatyypissä tehokkuus tarkoittaa 

resurssien käytön tehokkuutta. Tämän tulkintatyypin toimijat löytyvät todennäköisimmin 

supistuvan talouden kunnasta, mutta myös kasvavan talouden kunnasta. Sinervo tulkitsee asian 

näin, koska tulkintatyypissä korostuu erityisesti se, että toiminta tapahtuu talouden ehdoilla. 

Resurssilähtöisen tulkintatyypin toimijat kokevat, että vastuu kunnan talouden tasapainosta on 

kaikilla kunnan toimijoilla, jotka vastaavat resurssien käytöstä. (Sinervo 2011, 205-211.) 

 

Tarvelähtöisessä tulkintatyypissä painotetaan kunnan velvollisuuksista huolehtimista. Painopiste on 

nimenomaan lakisääteisten palvelujen tarjoamisessa. Palvelujen tarve määritellään siten kunnan 

ulkopuolelta. Palveluja ei myöskään aseteta arvojärjestykseen. Palvelut on tarjottava lisäksi niin, 

että kaikilla kuntalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada palvelut. Näistä syistä tarvelähtöistä 

tulkintatyyppiä voitaisiin kutsua myös oikeudenmukaisuuslähtöiseksi tulkintatyypiksi.  

Tulkintatyypin mukaan oikeudenmukaisuus ei saa olla kiinni taloudellisista resursseista. 

Tarvelähtöisessä tulkintatyypissä ei huomioida kunnan kontekstuaalista tilannetta, koska 

oikeudenmukaisuudesta ja palvelujen tarjonnan toimivuudesta ei voida tinkiä missään tilanteessa. 
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Tehokkuus tässä tulkintatyypissä tarkoittaa palvelujen tarjonnan ja kysynnän tasapainoa. 

Vaikuttavuus tehokkuuden osa-alueena nousee myös vahvana esiin. Tarvelähtöisen tulkintatyypin 

toimijat ovat useimmiten kasvavan talouden kunnasta. Sinervo tulkitsee, että tällöin kunnan 

taloudellinen tilanne sallii huomion keskittämisen oikeudenmukaisuuskysymyksiin. 

Tarvelähtöisessä tulkintatyypissä toimijat kokevat yllättäen, että vastuu talouden tasapainosta 

kuuluu kunnan taloudesta vastaaville henkilöille. Tämä on Sinervon mielestä yllättävää, koska olisi 

voinut olettaa, että tulkintatyypissä palvelujen järjestämisestä vastaavien koettaisiin olevan 

vastuussa talouden tasapainosta. Tästä johtuen Sinervo toteaa, että tulkintatyypissä kunnan talouden 

tasapaino ja talous ovat erillisiä ilmiöitä. (Sinervo 2011, 211-216.) 

 

Vastikelähtöisessä tulkintatyypissä on kyse siitä, mitä vastiketta kuntalaiset saavat maksamilleen 

veroille ja maksuille. Tässä tulkintatyypissä korostuu siis tehokkuus. Kunnan on saatava 

mahdollisimman paljon aikaan keräämillään varoilla. Vastikelähtöisessä tulkintatyypissä käsitys 

kunnan talouden tasapainosta on Sinervon mukaan abstrakti. Toimijoiden on vaikea määritellä mikä 

on riittävä vastike. (Sinervo 2011, 216-217.) 

 

Sinervo pyrki myös havaitsemaan, mikäli yksittäinen tulkintatyyppi ottaa jollain tavalla kantaa 

oikeudenmukaisuuteen kunnan talouden tasapainoa määrittävänä tekijänä. Kaikkein eniten 

oikeudenmukaisuusteemaa kantaa mukanaan tarvelähtöinen tulkintatyyppi. Tulkintatyypin 

toimijoiden mielestä oikeudenmukaisuus on sellaista, jonka kuuluu lisääntyä ajassa. Myös 

resurssilähtöisessä tulkintatyypissä kiinnitettiin huomiota oikeudenmukaisuuteen. Sen mukaisesti 

resurssien käytössä pitää ottaa huomioon kuntalaisten välinen oikeudenmukaisuus.  

Vastikelähtöisessä tulkintatyypissä sen sijaan oikeudenmukaisuus tarkoittaa kuntalaisen oikeutta 

saada vastiketta maksamilleen veroille ja maksuille. Tuloslaskelmalähtöisessä tulkintatyypissä 

oikeudenmukaisuuteen ei juurikaan kiinnitetä huomiota. (Sinervo 2011, 201-218.) 

 

5.2 Kunta toimeksiantotaloutena 

 

Määritelmä kunnasta toimeksiantotaloutena on tärkeä, kun pohditaan talouden tasapainon 

toteutumista kunnan taloudessa. Kuntatalous on asiallisen ja taloudellisen perustarkoituksen suhteen 
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toimeksiantotaloutta. Meklin et al. jakavat kuntatalouden perustarkoituksen asialliseen ja 

taloudelliseen. Kuntien asiallisena perustarkoituksena on järjestää kuntalaisilleen palveluja ja 

ylläpitää kansanvaltaista itsehallintoa. Taloudellinen perustarkoitus puolestaan on ehto, jolla 

asiallista perustarkoitusta toteutetaan tai ryhdytään toteuttamaan. Käytännössä edellä sanottu 

tarkoittaa sitä, että hankitaan tuloja sen verran, että tehtävät pystytään hoitamaan. Näin kuntatalous 

eroaa yritystaloudesta, jossa tarkoitus on hankkia tuloja mahdollisimman paljon. (Meklin, 

Oulasvirta & Kärki 2005, 174). 

 

Kunnan talouden tasapainoa määrittelevät paljolti oikeudenmukaisuuskysymykset. Perusajatus on, 

että palvelut rahoittavat ne, jotka palveluja käyttävät, eli kuntalaiset. Ajatusta täytyy kuitenkin viedä 

pidemmälle. Ensinnäkin, kunkin sukupolven kunnalle aiheuttamat tulot ja menot on oltava 

tasapainossa ja toiseksi, kantaväestön ja paikkakunnalle muuttavien tekemät uhraukset on oltava 

tasapainossa heidän saamiensa hyötyjen suhteessa. Sukupolvien välinen tasapaino voitaisiin 

äkkiseltään ajateltuna saavuttaa huolehtimalla vain siitä, että jokaisella tilikaudella kerätään 

riittävästi tuloja menojen kattamiseen. Silloinhan voitaisiin ajatella sukupolvien välisen 

oikeudenmukaisuuden toteutuvan: millään tilikaudella ei kerätä tuloja ylijäämäksi asti, jolloin ei 

synny tilannetta, että jokin sukupolvi hankkii kunnan tuleville sukupolville resursseja palvelujen 

järjestämiseen. Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden, abstraktina käsitteenä, 

operationalisoiminen tilikausien väliseksi oikeudenmukaisuudeksi ei ole kuitenkaan täysin 

ongelmatonta. Se edellyttää, että palvelutuotannon kustannukset vastaavat täysin kuntalaisten 

kokemia hyötyjä. Tämä puolestaan vaatii jo paljon kunnan laskentatoimelta ja budjetoinnilta. 

(Sinervo 2011, 156; Vinnari & Näsi 2008, 99).  

 

Kunnan investointien rahoitusstrategia voi olla siis kolmenlainen: joko etupainotteinen, 

jälkipainotteinen ja sekastrategia. Etupainotteinen tarkoittaa sitä, että kunta kokoaa investointiin 

tarvittavat rahat etukäteen. Tämä edellyttää ylijäämäisiä tilinpäätöksiä investointia edeltäviltä 

vuosilta. Jälkipainotteinen rahoitusstrategia tarkoittaa investoinnin kattamista kokonaan vieraalla 

pääomalla. Tässä tapauksessa kunta tarvitsee omaa rahaa ainoastaan lainojen lyhennyksiin ja 

korkokuluihin. Kolmas rahoitusstrategia on sekastrategia, joka tarkoittaa investoinnin rahoittamista 

sekä omalla että vieraalla pääomalla. Kolmas strategia lienee käytännössä yleisin. (Meklin ym. 

2005, 179) Kun ajatellaan oikeudenmukaisuutta, sitä, että palvelujen käyttäjät rahoittavat palvelut, 

kasvavassa kunnassa paras tapa investointien rahoittamiseen on jälkipainotteinen. Silloin 
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investoinnit saadaan polkaistua nopeasti käyntiin ja ne ovat hyödyttämässä jo paikkakunnalla 

asuvia. Riippuen investoidun hyödykkeen elinkaaresta sen rahoittamiseen osallistuvat myös 

paikkakunnalle myöhemmin muuttavat. Etupainotteinen rahoitusstrategia tulisi kyseeseen ehkä 

silloin, kun kuntaan ei muuttaisi yhtään ihmistä, eikä sieltä muuttaisi ketään pois. Nimittäin pois 

muuttaessakin kuntalainen menettäisi hyödyt, joiden rahoittamiseen on osallistunut.   

 

5.2.1 Oikeudenmukaisuus kuntataloudessa 

 

Kuntatalouden oikeudenmukaisuutta määriteltäessä tärkeä tekijä, johon edellä jo viitattiin, on 

muuttoliike. Muuttoliike aiheuttaa muutoksia periaatteeseen, jonka mukaan palvelujen käyttäjät 

myös osallistuvat palvelujen rahoittamiseen. Muuttoliike saattaa aiheuttaa tilanteen, jossa käyttäjä- 

ja rahoittajajoukko ei ole sama. Muuttoliike vaikuttaa suoraan kunnan talouteen. (Sinervo 2011, 

158-159). Kallio ym. (Kallio, Meklin, Siitonen & Martikainen 2001) ovat tutkineet muuttoliikkeen 

vaikutusta kunnan talouteen ja kehittäneet erilaisia malleja vaikutusten laskemiseen. Kallio ym. 

ovat jakaneet muuttoliikkeen aiheuttamat vaikutukset sen mukaan, aiheutuvatko ne muuttajista vai 

muuttokunnasta. Muuttajista aiheutuviin vaikutuksiin vaikuttaa millaisia muuttajat ovat. Ovatko he 

nuoria, vanhoja, mikä on heidän tulotaso, kuuluuko perheeseen lapsia. Lähtökohtaisesti 

lähtömuuttokunta on aina menettäjä: ne varat ja muut panokset, jotka kunta on sijoittanut 

poismuuttajan koulutukseen, menevät hukkaan. Tulomuuttokunta puolestaan saa merkittävän edun: 

se saa asukkaita, joiden koulutukseen ei ole tarvinnut uhrata euroja. Edellisistä tosiasioista Kallio 

ym. päättelevät, että perusopetuksen jälkeinen ja erityisesti ammatillinen koulutus ovat 

valtakunnallisia tehtäviä, josta aiheutuvat menot kuuluvat pikemminkin valtion kuin kuntien 

maksettavaksi. Muuttajan aiheuttamat menot ovat riippuvaisia jonkin verran muuttajien 

lukumäärästä (esim. asuntojen ja infrastruktuurin määrä), mutta ennen kaikkea muuttajien 

palvelutarpeesta (esim. tarvitseeko muuttaja koulupalveluja, terveyspalveluja tai sosiaalipalveluja). 

(Kallio ym. 2001, 50-51). 

 

Myös menovaikutuspuolella lähtömuuttokunta on pääasiallinen menettäjä. Lähtömuuttokuntaan jää 

tarpeetonta palvelukapasiteettia, joka aiheuttaa kustannuksia. Tulomuuttokuntakin saattaa tosin 

velkaantua, mikäli sen palvelukapasiteetti täyttyy ja sitä joudutaan laajentamaan. Oleellista 

kuitenkin on, että kunta varautuu muuttoliikkeeseen ja väestönkasvuun pitkällä aikavälillä 
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rakentamalla infrastruktuuria ja kaavoittamalla. Tässä tapauksessa muuttaja vain ottaa käyttöönsä 

valmiiksi rakennetun kapasiteetin, jolloin muuton kunnan talouteen aiheuttamat vaikutukset 

näyttävät muuttohetkellä pieniltä. (Kallio ym. 2001, 52-53).  

 

Kasvavan kunnan nettoinvestointitarve on suuri, joten se tarvitsee myös paljon tulorahoitusta, jotta 

se voi rahoittaa nettoinvestointinsa. Tällaisessa tilanteessa kunnan talouden tasapaino edellyttää 

huomattavan ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, jottei kunta velkaantuisi huolestuttavasti. Supistuvan 

kunnan investoinnit ovat puolestaan painopisteeltään korvausinvestointeja, joten tarvetta voi olla 

jopa palvelukapasiteetin supistamiseen. Tällaisessa tilanteessa kunnan talous voi olla tasapainossa, 

vaikka tilinpäätös olisikin alijääminen.  

 

Kantaväestön ja muuttajien välisen tasapainon lisäksi Meklin ym. (2005, 174-175) pitävät 

hyödyllisenä tarkastella oikeudenmukaisuutta myös valtuustojen ja sukupolvien välillä. 

Valtuustojen välinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että minkään valtuuston ei tulisi 

toimikautensa aikana tai lopuksi tehdä päätöksiä, jotka jäävät seuraavan valtuuston maksettaviksi. 

Sukupolvien välisellä oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan puolestaan sitä, että mikään sukupolvi ei 

saa kuluttaa tulevien sukupolvien varallisuutta. Ajatuksena on, että jokainen sukupolvi kustantaa 

omat palvelunsa, eikä siirrä niitä tulevien sukupolvien maksettavaksi. Vastaavasti sukupolvet eivät 

saa myöskään kuluttaa perintöä, jonka ne ovat edellisiltä sukupolvilta saaneet. (Näsi & Keurulainen 

1999, 23.) Palvelujen nykyiset käyttäjät ja veronmaksajat eivät saisi siirtää kunnan 

palvelutuotannon investointien rahoitusvastuuta lainanotolla kuitenkaan liian pitkälle 

tulevaisuuteen. Tulorahoituksesta pitäisi jäädä vuosittain merkittävä osuus myös investointien 

rahoitukseen. (Sisäasianministeriö 2005, 9.) 

 

5.2.2 Tehokkuus kuntataloudessa 

 

Tehokkuus toimeksiantotaloudessa ymmärretään vastiketta rahalle (value for money) -ajattelun 

kautta. Tähän ajatteluun liittyvä tuloksellisuuden käsite jaetaan suomalaisessa tutkimuksessa 

yleensä taloudellisuuteen, tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen (Vakkuri 2006, 31). Taloudellisuus 

tarkoittaa kustannusten ja suoritteiden suhdetta. Samoilla kustannuksilla pyritään tuottamaan 
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mahdollisimman paljon suoritteita. Tuottavuus puolestaan kuvaa panosten ja tuotosten suhdetta. 

Siinäkin tavoite on saada mahdollisimman paljon aikaan tuotoksia mahdollisimman pienellä 

panosmäärällä. Panokset tarkoittavat tuotannontekijöitä. Koska suurempi määrä tuotannontekijöitä 

yleensä tarkoittaa suurempaa määrää kustannuksia, voidaan todeta, että taloudellisuus ja tuottavuus 

tarkoittavat lähes samaa asiaa. Vaikuttavuus on näistä kolmesta vaikein hahmottaa. Meklin (2002, 

87-90) jäsentää vaikuttavuuden käsitettä kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin, vaikuttavuuden 

voidaan nähdä tarkoittavan yksinkertaisesti tavoitteiden saavuttamisen astetta. Toiseksi, 

vaikuttavuudella arvioidaan palvelujärjestelmän kykyä saada aikaan haluttuja vaikutuksia. Tässä 

määrittelyssä ei vielä ole kyse vaikutusten arvioinnista, vaan keskitytään järjestelmän kykyihin ja 

mahdollisuuksiin. Kolmas vaikuttavuuden määritelmä kohdistuu vaikutuksiin. Siinä määritelmässä 

vaikuttavuus ymmärretään jonkin uhrauksen tai toimenpiteen seuraukseksi. Tämä on Meklinin 

mielestä yleisin lähtökohta vaikuttavuuden määrittelylle. (Meklin 2002, 87-90.) 

 

Kunnan talouden tasapaino ei varsinaisesti ole riippuvainen kunnan toiminnan tehokkuudesta. 

Kunnalla voi nimittäin olla tuhlailevasta taloudenpidosta johtuvat ns. ylisuuret menot, mutta 

samanaikaisesti se voi kerätä ylisuuret tulot ja säilyttää talouden tasapainon. Vastaavasti kunta voi 

toimia hyvinkin tehokkaasti, mutta se ei vaan saa kerättyä riittävästi tuloja saavuttaakseen talouden 

tasapainon. 

 

Sinervon (2011, 149-150) mielestä tehokkuus kuitenkin liittyy kunnan talouden tasapainoon. 

Sinervo toteaa tehokkuuden olevan kunnan talouden tasapainon saavuttamisen ehto. Sinervo viittaa 

paretotehokkuuden optimaaliseen tilaan. Se tarkoittaa sitä, että tasapaino on saavutettu 

mahdollisimman optimaalisesti, jolloin kenenkään hyvinvointia ei voida enää parantaa muiden 

kärsimättä.  Sinervo puhuu toimeksiantotalouden tasapainon tehokkuudesta. Siinä on kyse 

kuntalaisen näkökulmasta. Kuntalaisen kannalta kunnan voidaan ajatella toimivan tehokkaasti, kun 

kunnan palvelujärjestelmään ei sisälly tehottomuutta. Toisin sanoen palvelujen kysyntä kohtaa 

tarjonnan, eikä ole palvelujen yli- tai alitarjontaa. Tehokas kunnan toiminta ja talous tarkoittaa siis 

ensisijaisesti sitä, että kuntalaiset saavat vastiketta maksamilleen veroille ja maksuille.  

 

5.2.3 Toimeksiantotalouden oikeutus 
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Toimeksiantotalouden on saatava jostain oikeutus. Sillä on oltava syy, miksi se on olemassa. 

Taloustieteessä julkisen vallan olemassaoloa perustellaan markkinoiden epäonnistumisella. Julkisen 

vallan tarkoituksena on paikata markkinatalouden puutteita. Julkisen vallan perusteet puuttua asiaan 

ovat tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden vaatimukset; julkinen valta pystyy hoitamaan jonkun 

tehtävän tehokkaammin, tai on oikeudenmukaista, että kaikki saavat jonkin tietyn palvelun (Sinervo 

2011, 132). 

 

Tuomala (2009, 19-20) jakaa markkinoiden epäonnistumisen syyt kolmeen luokkaan. Ensiksi, 

markkinat epäonnistuvat ulkoisvaikutusten ja julkishyödykkeiden vuoksi. Ulkoisvaikutusten takia 

markkinat epäonnistuvat siinä, että ulkoisvaikutuksista aiheutuneet kustannukset eivät näy 

markkinahinnoissa. Perinteinen esimerkki on saasteet. Vaikka tuotteen tuottaminen olisi kuinka 

saastuttanut luontoa, tuottaja ei ota saasteita huomioon markkinahinnassa, eikä kuluttaja vaadi 

saastuttamisen aiheuttamien kustannusten lisäämistä hintaan. Julkishyödykkeitä yksityiset 

markkinat tuottavat harvoin. Yksityisillä markkinoilla on ongelmallista tuottaa sopivaa määrää 

julkishyödykkeitä, koska niiden kuluttamisessa vallitsee ns. vapaamatkustajan ongelma. 

Julkishyödykkeet ovat luonteeltaan sellaisia, joiden kuluttamista on vaikea kontrolloida. Tästä 

johtuen on mahdotonta kehittää keinoa, jolla julkishyödykkeestä hyötyvät osallistuisivat sen 

kustannuksiin vapaaehtoisesti todellisen maksuhalukkuutensa mukaan. Majakka on tyypillinen 

esimerkki julkishyödykkeestä. Sen uusista käyttäjistä, eli laivoista, ei koidu mitään uusia 

lisäkustannuksia eikä yksittäisen laivan majakan käyttö vähennä muiden saamaa palvelua.  

 

Toiseksi, markkinat epäonnistuvat kilpailun puutteen takia. Usein tästä on seurauksena monopoli. 

Monopoli tuhlaa aina resursseja, joten siinä mielessä markkinoiden voidaan katsoa epäonnistuvan. 

Kolmanneksi, markkinat epäonnistuvat informaatioon liittyvien ongelmien takia. On tilanteita, 

joissa informaation epätasainen jakautuminen aiheuttaa ongelmia. Esimerkiksi 

vakuutussopimuksissa kuluttajalla on huomattavasti enemmän tietoa vakuutettavan kohteen 

riskeistä kuin sopimuksen toisella osapuolella. (Tuomala 2009, 20). Kaksi epätäydellisen 

informaation aiheuttamaa tilannetta on eritelty tutkimuksessa. Moral Hazard -ilmiö kuvaa tilannetta, 

jossa yhden osapuolen näkökulmasta ei pysty havaitsemaan toisen osapuolen käyttäytymistä. 

Vakuutusesimerkkiin liitettynä se tarkoittaa vakuutuspetoksen kaltaista toimintaa. Vakuutuksen 

ottajalla ei ole henkilökohtaista kannustinta olla huolellinen, jos vakuutusturva on täydellinen. 

Käytännössä vakuutuksen antajat kuitenkin luokittelevat vakuutuksen ottajia eri ryhmiin ja 
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vakuutukset maksavat riskisempien ryhmien kohdalla enemmän. Adverse selection -ilmiö 

puolestaan tarkoittaa asiakaskunnan epäedullista valikoitumista. Vakuutusesimerkissä, olettaen, että 

vakuutuksen hinta perustuu keskimääräiseen riskiin, asiakkaaksi tulisi helpommin asiakkaita, joilla 

on korkeat riskiominaisuudet. Silloin he saisivat vakuutuksen halvemmalla kuin heidän todellinen 

riskinsä edellyttäisi. (Tuomala 2009, 49-50). 

 

Julkinen sektori pystyy paikkaamaan monella tapaa markkinoiden epäonnistumista. 

Ulkoisvaikutuksien aiheuttamia ongelmia julkinen sektori voi korjata sekä markkinaperusteisilla 

keinoilla että erilaisilla kielloilla ja rajoituksilla. Markkinaperusteisia keinoja ovat verot ja 

tukipalkkiot. Markkinoiden epäonnistumisen julkishyödykkeiden tarjonnassa on helppo korjata 

julkisen sektorin tuotannolla. Rahoitus siihen saadaan pakkokeinoin eli verotuksella. Tällä tavalla 

kaikki kansalaiset pakotetaan osallistumaan julkishyödykkeen tuotannon aiheuttamiin 

kustannuksiin. Kilpailun puuttumista julkinen sektori voi korjata säätämällä monopolin hinnoittelua 

tai toimimalla itse monopolin omistajana. Epätäydellisen informaation ongelmaa voidaan korjata 

niin ikään sääntelyllä, esimerkiksi säätämällä vakuutus pakolliseksi. (Tuomala 2009, 19-21, 50). 

 

Julkisen sektorin, ja näin ollen toimeksiantotalouden, olemassaolo perustellaan taloustieteessä 

ennen kaikkea tehokkuussyistä, mutta taloustieteessä on esitetty myös vaatimuksia 

oikeudenmukaisuudesta. Taloustieteiden oikeudenmukaisuusteorioita on useita, mutta yleisin niistä 

on utilitarismi. Utilitaristien mielestä poliittiset instituutiot ovat oikeutettuja, koska ne edistävät 

yhteiskunnan kokonaishyvää. Taloustieteen termein ne maksimoivat yhteiskunnan hyötysummaa. 

Sen lisäksi utilitarismissa yhteiskunta koostuu yksilöistä etuineen, mieltymyksineen ja moraalisine 

uskomuksineen. Yhteiskuntaa ei utilitarismin mukaan tule tarkastella yksilön näkökulmasta, vaan 

sitä on tarkkailtava etäämmältä. (Tuomala 2009, 59). Nykyinen utilitarismi on 

preferenssiutilitarismia, jossa hyvinvoinnilla ymmärretään ihmisten preferenssien tyydytystä 

(Mäkinen 2004, 9). Oikeudenmukaisuustavoite taloustieteessä voidaan Sinervon mukaan ymmärtää 

väljästi pyrkimykseksi tulojen ja varallisuuden tasaiseen jakautumiseen (Sinervo 2011, 153). 

 

Mäkisen (2004, 4-5) mukaan mikrotaloustiede jaetaan positiiviseen ja normatiiviseen osaan. 

Normatiivista osaa kutsutaan Mäkisen mukaan tavallisesti hyvinvoinnin taloustieteeksi. 

Hyvinvoinnin taloustieteen tutkijoita kiinnostaa se, kuinka yhteiskunnalliset resurssit tulisi 



41 

 

kohdentaa tehokkaasti ja, kuinka hyödykkeet tulisi jakaa oikeudenmukaisesti yhteiskunnan jäsenten 

kesken. Tehokkuutta, jota taloustiede aina etsii, kutsutaan hyvinvoinnin taloustieteessä 

paretotehokkuudeksi. Sen mukaan resurssien kohdennus on tehokas, jos kenenkään hyvinvointia ei 

ole mahdollista parantaa heikentämättä toisen hyvinvointia.  

 

5.2.4 Kunnallistalouden raha- ja reaaliprosessi 

 

Johtuen toimeksiantotaloudellisesta luonteestaan kunnan talouden raha- ja reaaliprosessit eivät kulje 

käsi kädessä. Tilanne on toinen yrityksissä. Yrityksessä tulot ja menot syntyvät pääasiassa 

suoritteiden luovuttamisesta ja tuotannontekijöiden vastaanottamisesta. Näin ollen, yrityksen 

rahaprosessi on menojen ja tulojen osalta peilikuva yrityksen toimintaprosessista. Yrityksen 

toimintaprosessissa tuotannontekijöitä muunnetaan suoritteiksi. Rahaprosessissa tuotannontekijöistä 

koostuva reaalivirta vastaa yrityksen kassasta maksettua rahavirtaa ja vastaavasti 

suoritemarkkinoille suuntautuva reaalivirta vastaa yrityksen kassaan tullutta rahavirtaa. Yrityksen 

raha- ja reaaliprosessin vastaavuutta selventää kuvio 1. Tuotannontekijöitä ovat kaikki tarvittavat 

elementit, joita yritys tarvitsee suoritteen valmistamiseen kuten rakennuksia, koneita, raaka-aineita, 

tavaroita, työpanoksia tai ostopalveluja. Suoritteet ovat tavaroita tai palveluita. (Leppiniemi 2010.)  
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Kuvio 1. Tulojen, menojen ja toimintaprosessin yhteys markkinarahoitteisella sektorilla (Meklin 

1999, 13). 

 

Kunnan toiminnassa reaali- ja rahaprosessilla ei ole samanlaista yhteyttä kuin 

markkinarahoitteisella sektorilla. Kunnan tuloista suurin osa muodostuu veroista ja 

valtionosuuksista. Tällöin ne eivät liity suoritteisiin, joita kunta tuottaa. Lisäksi kunnan kaikki 

menot eivät aina johdu tuotannontekijöiden vastaanottamisesta, vaan osa menoista on tulonsiirtoja, 

joita kunta jakaa kuntalaisille. Näistä seikoista seuraa tosiasia, että kunnan rahaprosessin 

mittaaminen, eli tilinpäätös, ei mittaa kunnan toimintaprosessin tehokkuutta. Kunnan tilinpäätös voi 

näyttää tasapainoista tulosta, mutta samaan aikaan toimintaprosessi voi olla tehotonta ja palvelut 

huonoja. (Meklin 1999, 14.) Tästä huolimatta rahoituksen riittävyys on kuitenkin kunnan toiminnan 

elinehto (von Martens 1999, 7). 
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               (yli-/alijäämä) 

Kuvio 2. Tulojen, menojen ja toimintaprosessin yhteys verorahoitteisella sektorilla. (Meklin 1999, 

15). 

  

Kuntien tilinpäätöksiä vertailtaessa pitää siis ottaa huomioon, että sitä ei voi tulkita samalla tavalla 

kuin yrityksen tilinpäätöstä. Kunnan tilinpäätös ei kerro suoraan mitään kunnan kannattavuudesta. 

Vähintäänkin on katsottava, minkälaisella kunnallisveroprosentilla kunnan tulos on saavutettu. 

(Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 23.) 

 

5.2.5 Kunnan tuloslaskelman poisto-ongelma 

 

Keskeinen syy, miksi kunnan tuloslaskelma ei anna oikeaa kuvaa tasapainosta, ovat poistot. 

Liikekirjanpidon tuloslaskelman poistojen käsittely on tuloksenjaon ja verotuksen tarpeita 

palvelevaa. Yritykset voivat tehdä verotuksessa suunnitelman mukaiset poistot ylittäviä poistoja. 
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Poistomenettelyn avulla pysyvät vastaavat kirjataan kuluksi niiden vaikutusaikanaan. Sama 

tarkoitus on toki yrityksien ja kuntien kirjanpidossa, mutta kunnan kirjanpidossa vuosikatteen 

riittävyydestä poistoihin ei voida tehdä päätelmiä kunnan talouden tasapainosta. Tämä on ollut 

suositus (vrt. luku 3.2.1). Vuosikatteen vertaaminen poistoihin ei ole järkevää, koska poistot eivät 

vastaa kunnissa nettoinvestointitasoa. Poistot eivät vastaa nettoinvestointeja lähinnä seuraavista 

syistä: 

 Poistojen perustana on omahankintameno, josta on vähennetty kunnan saamat 

rahoitusosuudet. Viime vuosina nämä rahoitusosuudet ovat vähentyneet tai 

poistuneet kokonaan.  

 Korvaavat investoinnit ovat usein alkuperäisiä investointeja suurempia ja 

monipuolisempia. 

 Korvaavien investointien nimellisarvoiset hankintamenot ovat usein alkuperäisiä 

suurempia. 

 Käyttöomaisuuden kirjanpidollisen ja todellisen pitoajan välillä on eroa. 

 Käyttöomaisuutta on saatettu aliarvostaa aloittavissa taseissa.  

 Kaikilla kuntien korvausinvestointeja edellyttävillä investoinneilla ei ole lainkaan 

hankinta-arvoa. (Meklin & Sinervo 2012, 44.) 

 

Erityisen tärkeää on muistaa, että nettoinvestoinnit koostuvat sekä korvaus- että uusinvestoinneista. 

Kirjanpidon poistojen tarkoitus ei ole kuvata varautumista uusinvestointien rahoittamiseen. 

(Leppänen 2011, 154.) Koska poistot eivät edellä luetelluista syistä vastaa kunnan investointitasoa, 

kunnan tuloslaskelman osoittama talouden tasapaino ylijäämänä tai nollatuloksena ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että kunta pärjäisi omalla tulorahoituksella. Sen sijaan se joutuu ottamaan lainaa 

rahoittaakseen investointinsa ja näin ollen ei voida todeta, että tilikauden yli-/alijäämä osoittaisi 

kunnan talouden tasapainon.  

 

Tässä kohdin on jälleen vertailtava yritystä ja kuntaa tulosten laskijoina, jotta ymmärrämme koko 

kuvan. Liikekirjanpidon kontekstissa nimittäin tilikauden tulos yleensä todellakin tarkoittaa 

talouden tasapainoa. Voi olla, että yrityksessäkään eivät poistot vastaa investointitasoa, mutta se ei 

silti hämärrä kuvaa talouden tasapainosta. Yrityksen taloudellinen asema oman ja vieraan pääoman 

suhteineen elää omaa elämäänsä ja tuloksen laskenta omaansa. Suuri lainan määrä tarkoittaa 



45 

 

yrityksessä talouden tasapainon kannalta ainoastaan kuluja tuloslaskelman rahoituskuluissa. Jotta 

saamme oikean ymmärryksen liikekirjanpidon soveltuvuudesta kunnan talouden tasapainon 

kuvaamiseen, on ensin pohdittava miksi liikekirjanpidon tuloslaskelma ylipäätään laaditaan ja mitä 

tuloslaskelman osoittaman voiton tai ylijäämän perusteella tehdään. Yrityksessä tuloslaskelman 

tulos: 

1) osoittaa jakokelpoisen osuuden yrityksen toiminnan tuloksesta, 

2) on perusta, josta lasketaan verotuksen osuus, 

3) osoittaa paljonko voitonjaon ja verotuksen jälkeen jää tulorahoitusta yrityksen 

kehittämiseen, erityisesti investointeihin ja 

4) on signaali yrityksen sekä nykyisten että potentiaalisten omistajien 

käyttäytymiselle. (Meklin & Sinervo 2012, 42-43.) 

Huomattavaa on, että yrityksen tuloksen perusteella maksetaan aidosti rahaa yrityksen ulkopuolelle 

yrityksen menneisyyden onnistumisten perusteella. Tätä varten tuotot ja kulut on käsiteltävä 

todellisiin rahavirtoihin perustuen (esimerkiksi hankintameno-poisto).  (Meklin & Sinervo 2012, 

43.) 

 

Kunnan tuloksenlaskennan tarkoitus on sen sijaan erilainen. Kunta ei maksa tuloksestaan veroja 

eikä sen tuloslaskelma johda reaalisiin rahavirtoihin. Kunnan tuloslaskelman tarkoitus on selvittää 

miten tulorahoitus (toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot) on riittänyt 

juokseviin menoihin ja lisäksi toiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä aiheutuvien investointien 

tekemiseen. Tästä kunnan talouden tasapainossa on myös kyse. (Meklin & Sinervo 2012, 43.) 

 

Poistoihin liittyvä jouston mahdollisuus asettamalla taloudellinen pitoaika poistosuunnitelmassa 

pitemmäksi kuin pysyvän vastaavan todellinen käyttöaika ansaitsee tässä kohdin erityisen huomion 

(vrt. Sinervo 2011, 187). Valtiovarainministeriön kunnan talous -työryhmä, joka valmisteli 

kuntalain muutosta (325/2012) kuntalain taloutta koskevien säännösten osalta nosti ongelman myös 

esille. Työryhmä päätyi suosittelemaan poistoaikojen lyhentämistä ja tilinpäätösinformaation 

parantamista. Työryhmä viittasi erityisesti kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen 

suunnitelman mukaisista poistoista (kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2011b), jossa suositellaan 

käyttämään yleisohjeen liitteenä olevan poisto-ohjeen mukaisten poistoaikojen alarajojen 

käyttämistä (tasapoistossa poistoajan alaraja, jäännösarvopoistossa korkein poistoprosentti), ellei 
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pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityistä hyödykekohtaista syytä. (Valtiovarainministeriö 

2012, 39.) Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa suunnitelman mukaisista poistoista 

korostetaan nimenomaan, että poistoajat määritellään hyödykekohtaisesti. Hyödykekohtaisuus 

liittyy kirjanpidon ns. erillisarvostuksen periaatteeseen. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2011b, 

25.) 

 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden sitovuus on mitattu tuoreella oikeustapauksella 

(KHO: 2012:2).  

KHO 2012:2: Kaupunginvaltuusto oli muuttanut voimassa olevaa poistosuunnitelmaa 

pidentämällä poistoaikoja ja alentamalla menojäännöspoistojen prosentteja useiden pysyviin 

vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden osalta. Muutetun poistosuunnitelman mukaiset poistoajat 

ja menojäännöspoistojen poistoprosentit olivat sinänsä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 

antamassa yleisohjeessa kuvatuissa rajoissa. Yleisohjeen vaihteluvälit kuvastivat 

hyödykkeiden taloudellisten pitoaikojen eroavaisuuksia samankaltaistenkin hyödykkeiden 

kesken. Taloudellisten pitoaikojen ja niitä vastaavien poistojen tuli vastata tilinpäätökselle 

kuntalain 68 §:n 3 momentissa asetettua vaatimusta oikeiden ja riittävien tietojen antamisesta 

kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Poistosuunnitelman muuttaminen ei 

saanut johtaa siihen, että kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 

tilinpäätöksessä annettavan kuvan oikeellisuus heikkeni. Valtuuston päätöksen tueksi ei ollut 

esitetty riittävän yksilöityä teknis-taloudellista selvitystä kyseisten hyödykkeiden 

palvelutuotantokyvyn muuttumisesta. Kaupunginvaltuuston päätös tuli kumota.    

 

Riihimäen kaupunki oli pidentänyt joidenkin pysyvien vastaavien poistoaikoja 5 tai 10 vuodella ja 

alentanut eräiden kiinteiden rakenteiden ja laitteiden menojäännöspoistojen prosentteja 5 tai 10 

prosenttiyksiköllä. Poistojen pieneneminen merkitsi kaupungille 1,8 miljoonan euron säästöä 

vuoden 2009 tilinpäätökseen, josta muodostui poistosuunnitelman muuttamisenkin jälkeen 3,5 

miljoonaa euroa alijäämäinen. Tilintarkastaja, joka kuitenkin hyväksyi Riihimäen tilinpäätöksen 

2009, ja kirjanpitolautakunnan kuntajaosto ovat lausunnoissaan kiinnittäneet huomiota Riihimäen 

poistojen ja keskimääräisten poistonalaisten investointien omahankintamenojen määrän suureen 

eroavuuteen ja siihen, kuinka tämä eroavuus muuttuisi entisestään huonompaan suuntaan, mikäli 

poistojen määrää pienennetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto yhdistää poistosuunnitelman 

muuttamisen siihen, mikä sen vaikutus on kunnan toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan 

kirjanpito- ja kuntalain edellyttämän oikean ja riittävän kuvan antamisen tarkoituksessa. 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston mielestä poistojen määrän alentaminen poistoaikoja 

pidentämällä tai poistoprosentteja alentamalla ei paranna tilinpäätöslaskelmien antamaa kuvaa 

kaupungin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.  Poistosuunnitelman muuttaminen 
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vaatii yksilöidyt teknis-taloudelliset selvitykset hyödykekohtaisesti. Riihimäen tapauksessa ne juuri 

eivät olleet riittäviä ja sen takia KHO päätyi ratkaisuun, jonka mukaan valtuuston päätös ei ollut 

laillinen. (KHO 2012:2; Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2010, 6.) 

 

Valtiovarainministeriön kunnan talous -työryhmä pohti myös erilaisia poistomenettelyjä 

perinteisten tasa- ja menojäännöspoistojen tilalle. Tarkastelun alla ryhmällä oli jälleenhankinta-

arvon mukainen poistomenettely ja erityisen poistokorjauserän käyttöönotto. Jälleenhankinta-arvon 

mukainen poistomenettely tarkoittaisi pysyvien vastaavien arvostamista käypään arvoon. Käypien 

arvojen käyttämistä ryhmä piti arveluttavana, koska nykyinen suomen kirjanpitolaki ei tue sitä, ja 

koska silloin jälleenhankinta-arvot perustuisivat arvioihin, ei toteutuneisiin menoihin. Lisäksi 

arvioihin perustuvat jälleenhankinta-arvot olisivat todennäköisesti hyvinkin erilaisia kuntien kesken 

ja se heikentäisi vertailtavuutta. Poistokorjauserän käyttöönotto olisi ongelmallista, koska se 

merkitsisi siirtymistä suunnitteluperusteiseen kulujen kirjaamiseen, mikä on kirjanpitolain vastaista. 

(Valtiovarainministeriö 2012, 38.) Meklin & Sinervokaan eivät innostu poistokorjauserästä. He 

pitävät poistokorjauserää johdon laskentatoimen alueena ja toteavat, että siinä ei ole kyse oikeista 

poistoista, vaan investointien rahoituslaskelmasta. Meklin & Sinervo ehdottavat, että kunnat 

lisäävät tilinpäätökseen oman laskelman kunnan talouden todellisesta tasapainosta. (Meklin & 

Sinervo 2012, 44.) 

 

Kuntaliitto julkaisi muistion poistosuunnitelman tarkistamisesta 18.6.2012. Muistiossa todetaan, 

että kunnissa on yleisesti käytössä liian pitkiä poistoaikoja tai liian pieniä poistoprosentteja. Tästä 

seurauksena pidetään poistojen riittämättömyyttä kattaa korvausinvestoinnit ja poistonalaisten 

investointien omahankintamenot. Lisäksi todetaan, että kunnat usein valitsevat ryhmäkohtaisesti 

kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista liitteen 

poistoajoista pisimmät tai poistoprosenteista pienimmät tarkemmin perustelematta hyödykkeiden tai 

hyödykeryhmien taloudellista pitoaikaa ja huomautetaan tämän olevan vastoin poistoyleisohjeen 

ohjeita ja suunnitelmapoistojen periaatteita. Kuntaliiton muistiossa kehotetaan tarkastelemaan 

kunnan poistoja suhteessa keskimääräisiin poistonalaisiin investointeihin. Se nostetaan jopa 

perusteeksi, joka saattaa aiheuttaa poistosuunnitelman muuttamisen kunnassa. Samalla kuitenkin 

todetaan, että poistojen ensisijaisena tarkoituksena ei ole kattaa vuosittain keskimääräiset 

poistonalaiset investointien omahankintamenot kokonaan. (Suomen Kuntaliitto 2012b.) Edellä 

mainitut seikat osoittavat, että kirjanpidon taloudellisen pitoajan, tai ainakin kuntien arvioiden 
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niistä, ja pysyvien vastaavien käyttöiän välillä on suurta eroa ja se on yksi keskeisistä asioista, mikä 

selittää poistojen ja nettoinvestointien vastaamattomuutta. Valtiovarainministeriön taloustyöryhmä 

ehdottaakin, että poistosuunnitelmat voitaisiin ottaa yhdeksi tilintarkastuksen painopistealueeksi 

(Valtiovarainministeriö 2012, 39). 

 

Kuntien tulorahoituksen riittämättömyydestä nettoinvestointeihin on seurannut ennen kaikkea 

kuntien velkaantuminen. Kuntien lainakanta on 2 ½ - kertaistunut viimeisen kymmenen vuoden 

aikana (Valtiovarainministeriö 2011, 66). Tällä hetkellä se on suuruudeltaan 11 miljardia 

(Tilastokeskus 2012). Valtion velka oli 30.6.2012 83,2 miljardia (Valtiokonttori 2012). 

Velkaantuminen on saanut eri tahot pohtimaan myös lainakaton mahdollisuutta.  

Valtiovarainministeriön taloustyöryhmä toteaa, että lainakaton määrittely lainsäädännössä olisi 

ongelmallista. Lainakattoa olisi helppo kiertää esimerkiksi tytäryhteisöjen kautta tai 

vuokrasopimuksin. Lisäksi kuntien investointitarpeet ja kyky huolehtia velasta vaihtelevat ajassa. 

(Valtiovarainministeriö 2012, 34.)  

 

Meklin & Sinervo (2012, 44) pitävät myös lainakattoa ongelmallisena. He korostavat kuntien 

erilaisuutta suhteessa lainanoton tarpeeseen. Suuri lainamäärä on perustellumpaa kasvavalle kuin 

supistuvalle kunnalle. Samoin lainmäärää on arvioitava sen mukaan, minkälaisia tehdyt investoinnit 

ovat (infrastruktuuri-investoinnit, tuloa tuottavat investoinnit, hyvinvointipalveluinvestoinnit). Liian 

alhainen lainakatto voisi aiheuttaa ongelmia kunnille, joille olisi perusteltua käyttää laajaa 

lainarahoitusta, mutta sitten taas liian korkealla lainakatolla ei olisi ohjaavaa vaikutusta ollenkaan. 

Lisäksi Meklinin ja Sinervon mukaan lainakatolla saattaisi olla haitallisia kannustinvaikutuksia: 

Lainamäärän kasvua voi estää ulkoistamalla, käyttämällä ostopalveluja tai yksityis- ja 

kumppanuusmalleja myös tilanteissa, joissa se ei ole taloudellisesti perusteltua.   

 

6 KUNTAKONSERNI JA TALOUDEN TASAPAINO 
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6.1 Kuntakonsernia koskeva sääntely 

 

Konsernitilinpäätöksen laatiminen tuli kunnille pakolliseksi vuonna 2007 kuntalain 

muutossäädöksellä 519/2007. Ensimmäisen kerran konsernitilinpäätös piti laatia tilikaudelta 2008. 

Konsernitilinpäätös pitää laatia, mikäli kunta muodostaa tytäryhteisöineen kuntakonsernin. 

Konsernitilinpäätös sisältää konsernituloslaskelman ja -taseen sekä konsernin rahoituslaskelman ja 

niiden liitetiedot. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos 

sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu 

liikevaihto on alle 200 000 euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on 

kuitenkin aina laadittava, jos samaisilla tilikausilla tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on 

ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. 

(Harjula & Prättälä 2007, 532). 

 

Kunnan konsernitarkastelussa käsitteellä tytäryhteisö tarkoitetaan yhteisöä, jossa kunnalla on 

kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitolaissa määräysvallalla tarkoitetaan 

tilannetta, jossa emoyhteisöllä on oikeus käyttää yli puolta kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai 

osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai oikeus nimittää tai erottaa enemmistä jäsenistä 

kohdeyrityksen hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on 

tämä sama oikeus. Kuntakonserniin kuuluvat myös yhteisöt, joissa kunnan tytäryhteisöt käyttävät 

määräysvaltaa. Esimerkiksi kunnan kokonaan omistaman energiaosakeyhtiön perustama ja 

omistama jakeluyhtiö kuuluu kuntakonserniin. Muista tytäryhteisöistä poiketen kunnat yhdistelevät 

kuntayhtymän konsernitilinpäätökseensä suhteellisina osuuksina. (Harjula & Prättälä 2007, 207-

208.) 

 

Ennen vuotta 2008 kuntien tuli laatia ainoastaan konsernitase liitteineen, mikäli niillä oli 

kirjanpitolain tarkoittamalla tavalla määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa. Kuntia koski 

myös kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositus laatia konsernituloslaskelma ja konsernin 

rahoituslaskelma, jos kunnan ja kuntakonserniin kuuluvien muiden yhteisöjen yhteenlaskettujen 

taseiden loppusumma oli olennaisesti suurempi kuin kunnan taseen loppusumma. Kunnat eivät 

kuitenkaan vapaaehtoista suositusta noudattaneet tilinpäätöskäytännössään. (Harjula & Prättälä 

2007, 533.) 
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Kuntalain muutoksella pyrittiin hallituksen esityksen mukaan siihen, että kunnalla olisi paremmat 

mahdollisuudet johtaa kuntakonsernia, ja jotta kunnan toiminnasta ja taloudesta saataisiin riittävä ja 

oikea kuva myös tilanteessa, jossa kuntapalveluja tuottavat enenevässä määrin kunnan 

perusorganisaation lisäksi kunnan määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt. (HE 263/2006.) 

 

6.2 Kuntakonsernin talouden tasapaino vs. kunnan talouden tasapaino 

 

Kunnan talouden tasapainoa koskeva sääntely koskee vain kuntaa, ei kuntakonsernia. Tämä on asia, 

jolla voi olla suurikin merkitys todellisen kunnan talouden tasapainon etsimisessä.  Liikelaitokset 

sisältyvät kunnan tilinpäätöslaskelmiin (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009a, 5). Tämä on 

hyvä talouden tasapainon arvioimisen kannalta, koska se antaa näin paremman kuvan kunnan 

kokonaistuloksesta. Talousarvion laadinnassa sen sijaan liikelaitokset näkyvät usein vain 

nettovaikutuksena tuloslaskelmaosassa (Meklin ym. 2005, 180). Tämä saattaa vaikeuttaa 

päätöksentekijän kunnan talouden kokonaisuuden hahmottamista (Leppänen 2011, 150).  

 

Ulkoisessa tilinpäätösraportoinnissakin konsernitilinpäätöksen välittämä kuva kunnan talouden 

tasapainosta saattaa erota pelkän kunnan erillistilinpäätöksen välittämästä kuvasta. Kunnan sisäiset 

liiketapahtumat saattavat nimittäin vaikuttaa kunnan yksittäisen vuoden tilinpäätökseen ja 

aiemmilta vuosilta kertyneisiin yli- tai alijäämiin. Leppänen mainitsee joitakin esimerkkejä. Kunta 

saattaa kirjata merkittävän luovutusvoiton tai -tappion antaessaan omaisuuttaan apporttina 

perustamalleen yhtiölle osakkeita vastaan. Luovutusvoitto tai -tappiota voi syntyä, koska omaisuus 

arvostetaan käypään arvoon. Luovutusvoitto tai -tappio syntyy näin käyvän arvon ja kirjanpitoarvon 

erotuksesta. Jos kunta on saanut tuloslaskelmaansa vaikkapa luovutusvoittoa, se voi olla keskeinen 

selittävä tekijä kunnan aikaisemmilta vuosilta kertyneille ylijäämille. (Leppänen 2011, 151.) 

 

Kunnan siirrettyä toimintoja eri oikeushenkilöille, esim. osakeyhtiölle, kuntayhtymälle, säätiölle, 

yhdistykselle tai osuuskunnalle, kulut näkyvät kunnan tuloslaskelmassa eri kohdassa kuin aiemmin. 

Toimintojaan eri oikeushenkilöille siirtäneen kunnan kulut esitetään tuloslaskelmassa palvelujen 

ostoina ennen vuosikatetta, kun taas kunnan, joka tuottaa pääasiassa palvelut omassa 
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organisaatiossa, oman toiminnan kulut jakautuvat vuosikatetta edeltäviin toimintamenoihin ja 

vuosikatteen jälkeen esitettäviin poistoihin. Tästä syystä kuntien erillistilinpäätösten vuosikatteiden 

vertailu ei aina ole järkevää. (Leppänen 2011, 157.) 

 

Merkittävä asia, mikä vaikuttaa jopa tuloksenlaskentaan, vertailtaessa konsernitilinpäätöstä ja 

kunnan erillistilinpäätöstä on edelleen keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-

osakeyhtiöiden poistojen käsittely. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön ei 

tarvitse kirjata kirjanpidossa poistoja suunnitelman mukaisina poistoina. Käytännössä ne kirjaavat 

poistoja sen mukaan, mikä kulloinkin on tuloksen muodostumisen kannalta järkevää. Kunnan sen 

sijaan on kirjattava poistot suunnitelman mukaan. Lisäksi kunnan konsernitilinpäätöksessä poistot 

oikaistaan kaikkien yhdisteltävien yhteisöjen osalta yhdenmukaisten laadintaperiaatteiden mukaan 

määritellyiksi. Tästä johtuen konsernin yli- tai alijäämä muuttuu, kun keskinäisen kiinteistöyhtiön 

tai asunto-osakeyhtiön poistot oikaistaan suunnitelman mukaisiksi. (Leppänen 2011, 152). Asia on 

merkittävä, sillä esim. vuonna 2004 yli puolet kuntien tytäryhteisöistä toimi asuntojen 

vuokraamiseen ja hallintaan kuuluvilla toimialoilla (HE 263/2006). Lisäksi kiinteistö- ja asunto-

osakeyhtiöiden pysyvät vastaavat, joista poistoja tehdään, ovat tavallisesti hyvinkin suuria 

summiltaan.  

  

7 CASE TAMPEREEN KAUPUNKI 

 

 

Tampere on yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kunnista. Se toimii ylipäätään vetovoimaisen 

Tampereen kaupunkiseudun veturina. Tampereen tilinpäätös on ollut vuodesta 2002 lähtien 

ylijäämäinen joka vuosi lukuun ottamatta vuosia 2009 ja 2011. Tampereella on tällä hetkellä 

taseessa edellisten tilikausien ylijäämiä 622,4 miljoonaa euroa. Edellisten tilikausien ylijäämät 

muodostavat eräänlaisen puskurin tulevaisuuden varalle. Sen varaan ei luonnollisestikaan voi 

kuitenkaan laskea antamalla operatiivisten tulojen ja menojen revetä miinuksen puolelle. Edellisten 

tilikausien ylijäämistä suuri osa koostuu yhtiöittämisen yhteydessä tapahtuneesta liiketoiminnan 

myymisestä kuten sähkölaitoksen osalta vuonna 2008. Tampereen asukaskohtainen lainamäärä on 

ollut nousussa vuodesta 2002 lähtien (ks. kuvio 3). Se on tyypillistä kasvavalle kaupungille.  
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Kuvio 3. Tampereen lainamäärän kehitys (Tampere 2012, 41). 

Tampereen kaupunkikonserniin kuuluu 49 yhteisöä. Konsernin tilikauden ylijäämä oli tilikaudella 

2011 9,9 miljoonaa euroa, kun kaupungin erillistilinpäätöksen alijäämä oli 13,8 miljoonaa euroa.  

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty myös 5 kuntayhtymää ja 12 osakkuusyhteisöä. 

Konsernitaseen lainamäärä asukasta kohden on 3 669 euroa, kun kaupungin erillistilinpäätös näyttää 

1 502 euroa asukasta kohden. Konserni teki siis ainakin viimeisimmällä tilikaudella parempaa 

tulosta kuin kaupunki yksinään. Lainaa konsernilla oli huomattavasti enemmän. Tilanne 

Tampereella kuitenkin vaihtelee. Toisinaan konserni tekee parempaa tulosta, toisinaan kaupunki.  

 

Tampereen poistot vuosina 2010-2014 ovat ainoastaan 55 % keskimääräisistä investoinneista.   

(Tampere 2012.) Taulukosta 1 nähdään, että Tampere on pärjännyt omalla tulorahoituksella joka 

vuosi vuodesta 2006 lähtien lukuun ottamatta vuosia 2009 ja 2011. Kassavirtoja paransi vuonna 

2008 sähkölaitoksen yhtiöittäminen, josta syntyi tulosvaikutteista satunnaista myyntivoittoa 143,1 

miljoonaa euroa. Myyntivoitto syntyi kuitenkin omaisuuden siirtämisestä omaan tytäryhtiöön, joten 

konsernitasolla ei tapahtunut tulosvaikutteisesti mitään. Vuosina 2009 ja 2011 kassavirta oli 

voimakkaasti negatiivista ja se näkyy lainarahoituksen lisäämisenä kuviossa 3. Tampere investoi 

paljon sen voimakkaan kasvun takia.  
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Kunta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Vuosikate 90 394 116 832 129 423 69 744 104 517 67 989 

Satunnaiset 

tuotot 

9 170 0 143 146 0 14 736 0 

Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 

Tulorahoituksen 

korjauserät 

-17 557 -20 778 -144 627 -13 681 -17 355 -24 285 

Investoinnit       

Investointimenot 117 920 121 835 208 960 134 227 155 866 129 864 

Rahoitusosuudet 

investointeihin 

1 143 2 641 1 360 2 485 5 425 3 550 

Pysyvien 

vastaavien 

myynti 

39 654 23 282 275 406 15 311 49 695 26 315 

Nettoinvestoinnit 77 123 95 912 -67 806 116 431 100 746 99 999 

Toiminnan ja 

investointien 

kassavirta 

4 884 142 195 748 -60 368 1 152 -56 295 

Taulukko 1. Tampereen rahoituslaskelmat 2006-2011 (Tilastokeskus 2012).  

 

Seuraavissa kappaleissa esittelen tutkimuksen empiirisen osan tuloksia. Tutkimuksen empiirinen 

osa koostuu Tampereen kaupungin viiden viranhaltijan ja yhden luottamushenkilön haastatteluista. 

Aivan lopussa teen päätelmiä haastatteluista ja tutkimuksen teoriaosan pohdinnoista ylipäätään. 

Haastattelut toteutettiin kahdenkeskisinä haastatteluina ja ne kestivät kukin noin tunnin. Haastattelut 

olivat muodoltaan puolistrukturoituja teemahaastatteluita ja haastattelurunko on liitteenä 1. 

Haastatteluiden avulla pyrin saamaan esille toimijoiden näkemyksiä kaupungin talouden 

tasapainosta ja laskentatoimesta sen kuvaamisessa. 
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7.1 Tampereen kaupungin talouden tasapaino liikekirjanpidon näkökulmasta 

 

7.1.1 Tuloslaskelma talouden tasapainon kuvaajana 

 

Tapauskohteen haastateltavat henkilöt pitivät tuloslaskelman saamista tasapainoon yleisesti 

tärkeänä. Luottamusta tuloslaskelmaan tasapainon kuvaajana haastateltavien mielessä kuvaa 

seuraava lause: 

”Ainahan se kun tehdään alijäämäinen tulos niin niin tota kyllähän se aina niinku 

herättää sillä tavalla että mikä siellä meni pieleen” 

Toisaalta yksi jos toinenkin haastateltava totesi, ettei yhden tilikauden alijäämäisestä 

tilinpäätöksestä tarvitse olla vielä huolissaan. Yhden vastaajan sanoin: 

”Silloin jos on sellainen tilanne että et et yksi tai kaksikin vuotta voidaan tehdä 

reippaastikin alijäämäisiä tilinpäätöksiä jos se on näköpiirissä että se saadaan 

korjatuksi suunnittelukaudella niin silloin ei ole ongelma” 

Sekä kasvavan että supistuvan kunnan on vastaajien mielestä huolehdittava tulorahoituksen 

riittävyydestä eli tuloslaskelman tasapainosta. Toisaalta eräs haastateltava huomautti, että mikäli 

taseessa on riittävästi ylijäämää, kunnat eivät käytännössä kiinnitä huomiota tulokseen. Joka 

tapauksessa liikekirjanpidon, jota kunnat ovat vuodesta 1998 noudattaneet, ansioksi luetaan sen 

kiinnittyminen tuloksen laskentaan. Lisäksi tuloslaskelman hyväksi puoleksi laskettiin sen 

helppolukuisuus. Luottamushenkilöiden on helppo lukea tuotot ja kulut osoittavaa laskelmaa, joka 

on tuttu myös yritysmaailmasta.  

 

Eräs vastaaja koki, että tuloslaskelmaan liittyy relevanssien monitulkintaisuutta. Tässä tapauksessa 

sellaista, että päätöksentekijät tekevät tuloslaskelmasta sellaisen, että se kertoo heidän toivomaansa 

sanomaa: 

”Se on jotain muuta ku tää ylijäämä alijäämä niin sehän on pelimerkki joita nää 

talousmiehet voi väännellä ihan näkösekseen hei tietyissä rajoissa tietysti” 
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Kuitenkin, kun edettiin tarkastelemaan tuloslaskelman tunnuslukuja, paljastui, että harvalla on 

uskoa niiden kykyyn kertoa tietoa talouden tasapainosta. Erityisesti toimintakate koettiin 

tunnusluvuksi, jonka informaatioarvo talouden tasapainoa ajatellen on olematon: 

”Eihän toi toimintakate sehän on täysin kiinni kunnan koosta kuinka paljon se onko se 

vähän vai paljon miinuksella… jos sä vertaat seinäjoen ja tampereen toimintakatetta 

niin tampereen kate on taatusti enemmän miinuksella mutta se ei välttämättä tarkoita 

sitä että tampereen taloudellinen tilanne olis huonompi se on vain suhteessa sen 

kaupungin kokoon” 

 

Ensimmäiseksi hyödylliseksi kateluvuksi vastaajat ilmoittivat vuosikatteen. Sen merkitys vain 

näyttäytyi hieman eri asioita korostaen eri henkilöille, riippuen varmasti omasta toimenkuvasta. 

Vastaaja saattoi korostaa esimerkiksi rahojen riittävyyttä: 

”Niin mun mielestä vuosikate tuloslaskelman näistä riveistä niin mulle vuosikate on 

tärkeä ja informatiivinen se on niinku rahoituksellisestikin tärkee luku koska 

vuosikatehan itse asiassa kertoo paljonko öö… sen vuoden niinku operatiivinen 

kassavirta on” 

Osa vastaajista piti myös tilikauden tulosta tärkeänä, viitaten tosin varmasti nykyisen lainsäädännön 

vaatimusten täyttymiseen, eikä niinkään kunnan tosiasiallisen oman tulorahoituksen riittämiseen.  

”talouden tasapainon kannalta ehkä mä sanoisin sillä lailla että kyllä toi tilikauden 

tulos tietysti talouden tasapainon kannalta on relevantein täällä tuloslaskelmassa” 

Sama haastateltava ymmärsi kuitenkin tilikauden tuloksen olevan huono mittari kunnan 

tulorahoituksen riittävyydestä ja siten myös talouden tasapainon mittari. 

”Rahoituksellisesti myöskin se vuosikate per investoinnit niin se se tarkoittaa siis sitä 

että kun se on alle yks niin meillä on rahoituksellinen alijäämä”  

Tilikauden tuloksen saati tilikauden yli-/alijäämän relevanttius kunnan tulorahoituksen riittävyyden 

mittaamiseen oli myös muiden haastateltavien mielestä vähintäänkin kyseenalainen (ks. seuraava 

kappale 7.1.2). 
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7.1.2 Muiden tilinpäätöslaskelmien ja tunnuslukujen merkitys talouden tasapainon 

arvioimisessa 

 

Ylivoimaisesti järkevimmäksi tavaksi haastateltavat kokivat kunnan talouden tasapainon 

mittaamisen suhteessa resurssien riittävyyteen. Se tarkoittaa ennen kaikkea tulorahoituksen 

riittävyyttä sekä juokseviin menoihin että investointeihin. Käytännössä tämä johtaa talouden 

tasapainon tarkastelussa rahoituslaskelman korostumiseen. Eräs vastaaja erotti tuloslaskelman ja 

rahoituslaskelman tasapainon erilleen: 

”Mä nään niinkö talouden tasapainossa oikeestaan kaks ulottuvuutta meill on meillä 

on siis tuloslaskelmatasapaino ja meill on rahoituslaskelmatasapaino mitkä on eri 

asiat” 

Kysyttäessä pitääkö alijäämäisestä tuloslaskelmasta olla huolissaan, eräs vastaaja kiteytti hyvin 

ongelman, mikä on, kun kunnan talouden tasapainoa mitataan tuloslaskelmalla: 

”Ku meidän pitäis olla huolissaan siitä negatiivisesta rahoitusaseman muutoksesta että 

miten se oma tulorahoitus vuosikate riittää investointien kattamiseen ja miten se 

lainan muutoksen osalta ja mulla on tuossa oonkin sitä mieltä että meidän pitäisi 

tarkastella nykymallissa niin ensinnä kunnan rahoituslaskelmaa sitten tuloslaskelmaa 

eli käydä siitä rahoituksesta kiinni täällä toimintamenojen ja tulojen tasolla saadaan 

tämmönen vuosikate joka kattaa investoinneista tämän verran ja sitten otetaan uutta 

lainaa tai sitten lyhennetään vanhaa niin tota tämän verran” 

Kunnan tilinpäätöksen tunnusluvuista nousi siis esiin selkeästi investointien tulorahoitus -% eli 

vuosikate suhteessa investointien omahankintamenoihin (ks. kappale 3.2.3). Se on parempi mittari 

kunnan talouden tasapainon mittaamiseen haastateltavien mielestä kuin vuosikate per poistot. 

Vuosikatetta voidaan verrata poistoihin, mutta Tampereella on haastateltavien mukaan seuraava 

ongelma: 

”Esimerkiks tampereella meidän keskimääräset investoinnit versus keskimääräset 

poistot eli se mitä me tilinpäätöksessä joudutaan raportoimaan se ero niin meillä viime 

tilinpäätöksessä oli nelkytviis prosenttia eli siellä on niin iso käppi keskimäärästen 

investointien ja poistojen välillä jota tietysti selittää se että me tehdään huomattavan 
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paljon niin sanottuja laajennusinvestointeja eli että poistot kuinka hyvin poistot riittää 

kattamaan korvausinvestoinnit niin sitä pitäis enemmänki tarkastella ja sitten arvioida 

sitä laajennusinvestointien määrää siinä niinku tavallaan rinnalla ja nyt tavallaan ku 

ollaan kaupungin poistosuunnitelmaa päivittämässä niin ollaan tätä 

investointiluokittelua laajennus versus korvausinvestointi sillä lailla vakiinnuttamassa 

että sitä saatais niinku järjestelmästäkin paremmin ulos” 

Taseen lisäarvoon suhteessa talouden tasapainon arvioimiseen haastateltavat eivät juurikaan 

ottaneet kantaa. Yksi haastateltava piti tasetta hyödyllisenä talouden tasapainon kannalta, koska 

siitä näkyy kunnan pääomarakenne. Lisäksi asukaskohtaista lainaa haastateltavat pitivät 

hyödyllisenä tunnuslukuna. 

”Mutta kyllähän esimerkiks talouden tasapainon tarkastelussa niissä tunnusluvuissa 

mistä puhuttiin niin kyllähän tää asukaskohtainen lainamäärä on sellanen mitä niinku 

hyvin tarkkaan kanssa niinku katsotaan että mikä se on ja mikä se on paitsi siinä 

kaupungissa mutta myös niinku konsernissa että se kertoo tietysti sitten paljon” 

 

7.1.3 Konsernitilinpäätöksen suhde kunnan talouden tasapainoon 

 

Haastateltavien keskuudessa oli jokseenkin vaihtelevia mielipiteitä, pitäisikö kunnan talouden 

tasapainoa mitata konsernitilinpäätöksellä. Asiaan otettiin kantaa lähinnä sen perusteella nähtiinkö 

kunnan tuloksen paranevan vai huononevan, mikäli mukaan laskettaisiin tytäryhteisöt. Kaupungille 

itselle konsernitilinpäätöksestä koettiin haastateltavien keskuudessa suurin hyöty vertailtaessa sitä 

muiden isojen kaupunkien konsernitilinpäätöksiin. Konsernitilinpäätöksissä onkin ongelma, että ne 

näyttäytyvät kovin erilaisina suurissa ja pienissä kunnissa.  

”Se sopii näitten suurten kaupunkien osalta ja toisaalta niin mitään järkeä ei oo verrata 

kovin pientä muutaman tuhannen yksikköä ja sadan tuhannen tai kahensadantuhannen 

yksikköä koska tuota on on niin eri rakenne ja tehtävät ovat aivan aivan tuota toise… 

toisenlaisia ja tuota laaje laajempia monesti suurissa kaupungeissa ja on juuri erilaisia 

liikelaitoksia tai yhtiöitä mitä on eri tyyppiä mitä pienessä paikassa ei oo mitään 

järkeä olla liikennelaitosta tai sähkölaitosta tai sitten vesiyhtiötä tai tai tai sitten muita 

tän tyyppisiä”  
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Ylipäätänsä olisi järkevää ottaa huomioon, minkälainen konserni on, ennen kuin kunnat laitetaan 

sen perusteella samalle viivalle esimerkiksi talouden tasapainon arvioimisen tarkoitusperiä ajatellen.  

”Jos meillä ois vaikka meidän vesilaitos osakeyhtiö mitä se ei ole tällä hetkellä… jos 

meillä ois pelkästään tän tyyppisiä osakeyhtiöitä niin sillon itte asias ois ihan oikeen 

että se sama tasapainovaatimus koskis myös konsernia… mutta koska meillä on tällä 

hetkellä esimerkiksi kaks merkittävää osakeyhtiötä jotka toimii täysin avoimella 

niinkun vapailla markknoilla joilla ei oo mitään tekemistä kunnallisten palveluiden 

kanssa sähkölaitos ja särkänniemi niin nehän toimii… nehän on ihan normaaleita 

liiketoimintaa harjoittavia yhtiöitä joilla on ehdottomasti tavoitteena mahdollisimman 

hyvä tuotto osakkeenomistajalle ja siinä ei saa tyytyä missään nimessä mihinkään 

tasapainotilaan” 

Konsernitilinpäätöksissä hämää toisin sanoen se, että konserniin kuuluu sellaisiakin yhteisöjä, jotka 

toimivat lähtökohtaisesti liiketaloudellisin perustein eivätkä ainoastaan omakustannusperiaatteella. 

”Sen ongelma on sitten se että se tavallaan on… siitä on niinku palvelut irrotettu 

sinne… niitä hoidetaan sitten pienemmän kokonaisuuden sisällä” 

 

7.2 Tampereen kaupungin talouden tasapaino toimeksiantotalouden 

näkökulmasta 

 

7.2.1 Kunnan kontekstin vaikutus talouden tasapainon arviointiin 

 

Kunnan kontekstilla tarkoitan, onko kunta kasvava vai supistuva. Kunta voi kasvaa sekä 

muuttoliikkeen seurauksena että syntyvyyden kautta. Muuttoliike on merkittävä tekijä 

toimeksiantotaloudessa. Muuttoliike vaikuttaa kunnan talouteen. Muuttovoittokunnassa palvelujen 

rahoittamisen tulisi tapahtua jälkikäteen ja muuttotappiokunnassa puolestaan sillä hetkellä, kun 

palvelut käytetään. Jos muuttotappiokunnassa palvelut rahoitettaisiin jälkikäteen, ei kuntaan jäisi 

asukkaita lyhentämään velkaa. (Sinervo 2011, 158-159.) Eräs haastateltava kiinnitti huomiota 

kasvun laatuun eli minkälaisia asukkaita kuntaan muuttaa. Lähtökohtaisesti hän kuitenkin piti 

kasvavan kunnan tilannetta parempana kuin supistuvan. 
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”Kasvavan kunnan ongelmat on positiivisia ongelmia että jos meidän asukasluku 

pienenis niin sehän näkyis kaikissa mittareissa ja ja ja sit tässä tietystikki on niinku 

kasvaa voidaan monella tavalla että että väkiluku voi kasvaa mutta sitten tää niinku 

perustalous eli työpaikat ja tämmöset vähenee niin ja tulee eläkeläisiä työttömiä 

opiskelijoita jotka on aina vähän miinusmerkkisiä kuntataloudelle… ei kovin 

merkittävällä tavalla mutta kuitenkin se on se että tota tää työpaikkojen kasvu on se 

oikestaan kaikkein tärkein asia” 

Myös muut haastateltavat kokivat Tampereen tilanteen hyvänä siinä mielessä, että kasvu on 

lähestulkoon vakiintunut olotila. 

”Lähtökohtaisesti kuitenkin positiivisempi ongelma on silloin kun kunta on kasvava 

kuin että kuin jos se on tämmönen supistuva kunta” 

  

Kasvun nähtiin myös vaikuttavan kaupungin talouden tasapainon arvioimiseen. Mielipiteet 

kuitenkin hieman erosivat sen suhteen, voidaanko voimakkaasti kasvavan kaupungin kohdalla antaa 

jotenkin anteeksi talouden tasapainottomuutta. Pääasiassa kasvavan kaupungin kohdalla 

alijäämäisyyksiä hyväksyttiin jonkin verran. 

”Vuosikate per investoinnit niin se se tarkoittaa siis sitä että kun se on alle yksi niin 

meillä on rahoituksellinen alijäämä ja sillon se on niinkö mun mielestä johonkin 

asteeseen saakka hyväksyttävä tilanne kasvavissa kunnissa” 

”Eihän se voi muulla tavalla vaikuttaa kuin sen että molemmissa [kasvavassa ja 

supistuvassa] tavoitteena on pitää tavoitteena että talous on tasapainossa” 

Eräs haastateltava piti tuomittavana asiana sitä, että supistuva kaupunki ei vähennä tulojen 

keräämistä, vaikka palvelukapasiteettia on voitu keventää.  

”Mä usein katselen tarkalla silmällä niitä kaupunkeja jossa asukasmäärä on 

vähentymässä aatellaan nyt rauma jonka tunnen aika hyvin virrat tämmösiä että siis 

tunnusluvut näyttää hirveen hyvältä ja ja tota siellä ei tartte rakentaa päiväkoteja siellä 

ei ole koulujuttuja siellä on se vanhe… ikääntyvien väestönosuus varmaanki lisääntyy 

mutta mutta tota noin niin väki vähenee aktiivisuus vähenee kustannuksia supistetaan 

ja tunnusluvut pidetään hyvänä mutta siis se se tavallaan on vähä epäluotettava taikka 

siis lyhyt lyhytnäkönen” 
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7.2.2 Oikeudenmukaisuuden suhde kunnan talouden tasapainoon 

 

Oikeudenmukaisuusteema toimeksiantotaloudessa viittaa palvelujen tasapuoliseen tarjoamiseen 

kaikille kunnan asukkaille ja sukupolvien, sekä toisaalta kantaväestön ja muuttajien, väliseen 

oikeudenmukaisuuteen. Kantaväestön ja muuttajien välisen oikeudenmukaisuuden haastateltavat 

kokivat jotenkin abstraktiksi asiaksi, koska kasvu on Tampereella niin vakiintunutta.  

”Ei semmosta… ei näin suuressa kaupungissa kun tampere se ei oo mikään… tämähän 

on pysyvä olotila että tänne muutetaan ja ja tota meiän keski… viidenkymmenen 

vuoden keskiarvo öö… kasvuun on kakstuhatta asukasta joka on ihan siedettävä ja 

sopiva eikä tartte kattoa edes että ketä ne on” 

”Tota se haaste tulee siitä että öö… et tavallaan ku näitä palveluja sitte järjestetään 

niin kustannuksia sitten niistä aiheutuu ja sitten miten meidän maksutulot ja 

tulorahoitus ylipäänsä niinkun seuraa siinä mukana ja kunnallisverot verotulot siinä 

kaikkein niinku merkittävimpänä niin kyllä mä nään niinku hirveen haastavana sen 

tarkastelun että me lähdettäs niinkun niinku katsomaan että kun mä maksan tämän 

verran niin mitä mä sillä rahalla saan” 

Sen sijaan oikeudenmukaisuuden toteutuminen miellettiin alueiden väliseksi 

oikeudenmukaisuudeksi. Jokaisen kaupungin asukkaan olisi saatava saman tasoisia palveluja 

riippumatta siitä, missä hän asuu.  

”Esimerkiks kaupungissa kun katsotaan vaikka tampereen karttaa joka tuossa näkyy 

että onko niin että että riippumatta siitä asuksä täällä lännessä vai idässä pohjosessa 

tuolla teiskot sun muut tai etelässä niin kuinka oikeudenmukaista se on että miten sä 

saat niitä palveluja” 

Myös sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja sen toteutuminen oli monen haastateltavan 

mielestä vaikeasti mitattavissa. Asiaa pystyy tarkastelemaan yksittäisten hankkeiden kohdalla, 

mutta niissäkin ongelmia riittää mm. hankkeen rahoituksen takaisinmaksun laskemisessa ja siinä, 

ketkä takaisinmaksua ovat todellisesti olleet rahoittamassa. 

”Siis mä en tiedä kuinka päteviä nää laskelmat näistä näistä tavallaan tästä 

takasinmaksusta ja muusta koska me ei suoraan aina nähdä sitä että mitä nää on 
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kaupungin kannalta kunnan kannalta niin kuinka se tulo muodostuu ja missä ajassa ja 

missä muodossa” 

Ainoa asia, johon eräs haastateltava katsoi voitavan kiinnittyä, oli asukaskohtainen lainamäärä ja 

sen kehittyminen 

”Mutta eikö silloin pitäisi myöskin tarkastella sitä mikä on asukaskohtainen 

lainamäärä miten se on muuttunu… että tietysti täytyyhän siinä sitten ottaa niinku 

öö… inflaatio ja tämmöset asiat sitten huomioon ja täytyy tarkastella niitä niin että ne 

on saman mitallisia mutta mutta kyllähän esimerkiks talouden tasapainon tarkastelussa 

niissä tunnusluvuissa mistä puhuttiin niin kyllähän tää asukaskohtainen lainamäärä on 

sellanen mitä niinku hyvin tarkkaan kanssa niinku katsotaan” 

Lisäksi eräs haastateltava kiinnitti huomiota kaupungin varojen käyttöön suhteessa tulojen 

kertymiseen tietyllä hetkellä. Tällainen yhteys viittaisi tuloslaskelman mahdollisuuksiin 

sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden laskemisessa. 

”Lähtökohtahan pitäisi olla olla se että tämmöstä tilannetta [sukupolvi jättää velkaa 

tuleville sukupolville] ei pääsisi syntymään mutta jos eletään voimakkaasti yli varojen 

tässä monta vuotta niin niin kyllä sitten kakstuhattakakskymmentä kolmekymmentä 

luvulla olevat olevat tuota aktiivi iässä olevat henkilöt niin ovat sitten silloin 

käytännössä maksamassa sitä käppiä ja tuota tämmöstä tilannetta niin toivottavasti ei 

pääse syntymään” 

 

7.2.3 Talouden tasapaino ja tehokkuus 

 

Tehokkuus on olennainen osa toimeksiantotalouden taloutta. Yksikön on käytettävä tehokkaasti 

toimeksiantajan antamat varat. Haastateltavien keskuudessa ilmeni pyrkimystä ensinnäkin 

määritellä, mitä tehokkuudella alun alkaen ymmärretään. Tehokkuus voidaan ymmärtää monella eri 

tavalla.  

”Mun mielestä tehokkuutta on että tehdään niinku oikeita asioita oikeissa paikoissa 

järjestellään niitä tehtäviä niin että että ei tehdä tehtäviä siellä semmosissa paikoissa 

missä niitä pitäis tehdä ja määritellään sitte henkilölle te… oikeat tehtävät ja 
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optimoidaan optimoimaan kaikki tehtävät niin että saadaan ne toimintaprosessit niin 

hyvin hiotuksi että sitä kautta tulee sitä tehokkuutta” 

 

Tehokkuuden liittyminen kunnan talouden tasapainoon näkyi mm. sillä tavalla, että tehokkuuden 

ajateltiin parantavan kunnan talouden tasapainoa. Näin tietysti jossain määrin onkin, mutta niin kuin 

haastateltavatkin asian ymmärsivät, tehotonkin kunta voi tehdä ylijäämäisiä tilinpäätöksiä. 

”Tuloslaskelman kans meillä on tälläkin hetkellä tosi kovia haasteita eli justiinsa tää 

mitä tossa vähän aikaa sitten puhuttiin että että miten järjestää nää palvelut niinkö 

tehokkaasti ja järkevästi kuntalaisille ja… hiukan miettiä sitä että onko jotakin mitä 

mistä pitäis oikeesti vaan sanoa että hei me joudutaan tätä asiaa nyt vähentämään tai 

tästä asiasta kokonaan luopumaan” 

”Meillähän voi olla sellanen tilanne että tuloslaskelma osoittaa vaikka voimakasta 

ylijäämää mutta taas sitten se… näitten kuntalaisten palveluissa näkyy vaikka 

huonommin… voi myös olla vaikka että näkyy erittäin hyvänäkin palvelun… mutta se 

ei niinku automaattisesti kerro tuota sama juttu että tuloslaskelma voi näyttää rankkaa 

alijäämää mutta silti kuntalaiset voi olla tyytyväisiä palvelutasoonsa joka tapauksessa 

ja voi olla toisinkin päin” 

Ylipäätään tehokkuus saattaa haastateltavien mielestä tarkoittaa sitä, että mietitään mitä palveluja 

halutaan tarjota tai mitä ei. Tehokkuus ei aina välttämättä kuntataloudessa tarkoita ainoastaan 

resurssien käytön tehokkuutta. Ensin mainitussa tapauksessa tehokkuus onkin eräänlaista 

paretotehokkuutta: palvelujen kysyntä kohtaa tarjonnan (ks. kappale 5.2.2). 

”Siis pitää tarjota hyvää palvelua sitä millä mihin on varaa ja tota turhuuteen ei saa 

panna sanoi mun äitinikin aikanaan ja musta se sopii hyvin tähän kuntatalouteenkin 

että meillä usein se tuhlaus tapahtuu tällä tavalla niin sanottujen hyvien asioitten 

merkeis että tehään jotain hyviä juttuja sinänsä mutta sitte ei ookkaan varaa levittää 

sitä hyvää käytäntöö läpi kaupungin koska ei oo kukaan laskenu sitä koko hintalappua 

ja se aiheuttaa sitä sitten taas sitä epätasa-arvoo että ei oo enää oikeudenmukaista ja 

tehokasta” 
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8 YHTEENVETO 

 

 

Tutkimuksessa oli tarkoitus hahmottaa kunnan talouden tasapainon monitulkintaisuutta. Kunnille 

säädetty alijäämän kattamisvelvollisuus johtaa talouden tasapainon mittaamiseen tuloslaskelman 

yli-/alijäämällä. Tuloslaskelman yli-/alijäämä ei kuitenkaan kerro koko kuvaa kunnan talouden 

tasapainosta. Yli-/alijäämä talouden tasapainon mittarina sisältää oletuksen poistoista 

investoinneista aiheutuneiden menojen kuvaajana. Poistot eivät kuitenkaan kuntataloudessa kuvaa 

investoinneista aiheutuneita menoja riittävän hyvin. Tästä syystä, vaikka kunnan tilinpäätös 

näyttäisi ylijäämää, kunta velkaantuu voimakkaasti, koska sen vuosikate ei riitä investointien 

rahoittamiseen. Järkevämpää on verrata vuosikatetta suoraan investointeihin. Tällöin 

tilinpäätöslaskelmista rahoituslaskelma astuu suurempaan arvoon. 

 

Myös lainsäätäjä on kerta toisensa jälkeen uudistaessaan kuntien talouden tasapainosääntelyä 

pyrkinyt lisäämään rahoituslaskelman merkitystä tasapainon tulkitsemisessa. Vuonna 2006 

rahoituslaskelma nostettiin varsinaisiin tilinpäätöslaskelmiin ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 

yleisohjeeseen kunnan tilinpäätöksen liitetiedoista lisättiin vaatimus ilmoittaa liitetiedoissa 

poistojen ja investointien vastaavuus prosenteissa. Vuoden 2012 jälkeen kunnan tilinpäätöksen 

tehtäviin kuuluu puolestaan antaa oikeat ja riittävät tiedot sekä kunnan toiminnan tuloksesta, 

taloudellisesta asemasta että rahoituksesta. Lisäksi kunnanhallituksen tulee toimintakertomuksessa 

arvioida mm. tulorahoituksen riittävyyttä.  

 

Edellä mainituista syistä kunnan talouden tasapainoa voidaan hyvällä syyllä kutsua 

monitulkintaiseksi ongelmaksi. Sen lisäksi kunnan tilinpäätöksen, kuten laskentatoimen 

informaation ylipäätäänkin, tulkintaan ja laskemiseen liittyy monitulkintaisuutta. Kunnan talouteen 

liittyvään päätöksentekoon liittyy ennen kaikkea preferenssien monitulkintaisuutta. Sekä 

yksittäisten henkilöiden että organisaatioiden preferenssit vaihtelevat ajassa. Tieto, mitä 

päätöksenteossa arvostetaan, vaihtelee. Preferenssit saattavat olla organisaatiossa hämäriä ja 

keskenään ristiriitaisia. 
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Kunnan talouden tasapainon tulkitsemisessa valtaan on noussut resurssilähtöinen käsitys (vrt. 

Sinervo 2011, 233-237). Talouden tasapainossa olennaista on resurssien eli rahojen riittävyys. 

Kunnan oman tulorahoituksen tulee riittää sekä juokseviin menoihin että investointeihin. Kunnan 

konteksti vaikuttaa myös. Investointien tulorahoitus -tunnusluku voi olla hetkellisesti alle yksi, 

mikäli kunta kasvaa voimakkaasti. Kerätyt resurssit on myös kohdennettava oikeudenmukaisesti. 

Alueellinen oikeudenmukaisuus on helpoiten varmistettavissa ja sen toteutumiseen on 

mahdollisuuksien mukaan panostettava. Sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta voidaan 

puolestaan saada viitteitä asukaskohtaisen lainamäärän kehittymisestä ja tilinpäätösten yli-

/alijäämäisyydestä ylipäätään. Tehokkuus resurssilähtöisessä tulkintatyypissä kunnan talouden 

tasapainosta tarkoittaa resurssien käytön tehokkuutta. Prosessit pitää pystyä järjestämään niin, että 

henkilöt tekevät oikeita asioita oikeissa paikoissa. Henkilöstömenot ovat suurin menoerä kunnan 

toiminnassa. Siksi niiden hallintaan saaminen on tärkeää.  
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Liite 1: Haastattelukysymykset 

 

Ammattinimike: 

Tehtävä organisaatiossa: 

JOHDATTELU TEEMAAN 

Mikä on Tampereen kaupungin taloudellinen tilanne? 

▬ Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät? 

 Tuleeko olemaan ongelmia palvelujen tarjoamisessa? 

 Miten luulet verotulojen kehittyvän? Esim. yhteisövero 

▬ Miltä Tampereen kaupungin talouden tasapaino näyttää? 

 Onko alijäämän kattamisvelvollisuus uhkana? 

LIIKEKIRJANPIDON TULKINTAYMPÄRISTÖ 

▬ Minkälainen kuva sinulla on liikekirjanpidosta? 

 Onko hyvä verrattuna vanhaan hallinnolliseen kirjanpitoon? 

▬ Onko joitain kohtia, joissa liikekirjanpito ei sovellu mielestäsi kunnan 

kirjanpitojärjestelmäksi? 

▬ Mitkä tunnusluvut ovat tärkeimpiä kunnan talouden tasapainon kannalta? 

▬ Millä poistomenetelmällä kunnan pysyvät vastaavat tulisi poistaa? 

▬ Sisältääkö poistomenettely joitain mahdollisuuksia ns. luovaan laskentatoimeen? 

▬ Mikä merkitys on eri laskelmilla? 

 Tuloslaskelma 

 Tase 

 Rahoituslaskelma 

 Konsernitilinpäätös 

 

TOIMEKSIANTOTALOUDEN TULKINTAYMPÄRISTÖ 

▬ Mitä talouden tasapaino ennen kaikkea tarkoittaa sinulle? 

 Onko kunnan kontekstilla merkitystä? Kasvava vai supistuva kunta? 

▬ Mikä on talouden tasapainon suhde kunnan palvelutarjontaan? 

 Miten kaupungissanne toteutuu periaate ”palvelujen käyttäjät rahoittavat omat 

palvelunsa”? 

 Sukupolvien välillä? 

 Kantaväestön ja muuttajien välillä? 

 Näkyykö tämän periaatteen toteuttaminen tuloslaskelmassa? 
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 Miten taataan palvelujen saatavuus tasapuolisesti jokaiselle?  

▬ Mitä tehokkuus tarkoittaa kaupungissanne? 

 Tehokkuus palvelutuotannossa (value for money -ajattelu) 

 Palveluja tarjotaan kaikille tasapuolisesti? 

▬ Mikä merkitys on palvelutuotannon tehokkuudella talouden tasapainon kannalta? 

 Entä palvelujen laadulla? 

 vrt. vaikuttavuus 

 Näkyykö tehokkuus tuloslaskelman viimeisellä rivillä? 

 

KOKOAVAT KYSYMYKSET 

▬ Minkälaisella aikavälillä talouden tasapainoa tulisi tarkastella? 

 Jotta kunnalla olisi aikaa sopeutua tilanteisiin? 

▬ Minkä tiedon pohjalta tehdään eniten päätöksiä? (Liikekirjanpidon raportit vai muut) 

▬ Mitä toimenpiteitä voidaan tehdä talouden tasapainon saavuttamiseksi?  

▬ Onko tieto alijäämän kattamisvelvollisuudesta levinnyt koko organisaatioon? 

 Ketkä näitä asioita pohtivat? 

 


