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Maakuntien koetalousarvio - aikataulu

• Aloitustilaisuus 12.6.
• Ohjeeseen ja pohjaan voi antaa palautetta 14.6.2018 saakka

• Koetalousarvio-ohje julkaistaan kesäkuussa
• Muutoskustannusohjeet ja –pohja julkaistaan loppukesällä

• Tehdään maakunnissa syksyllä 2018
• Palautus marraskuun puolivälissä VM:lle:

• Maakunnat palauttavat koetalousarviot sekä
• Ilmoittavat arvionsa muutoskustannuksista

• Syys-lokakuun aikana: tilannekatsaus maakunnittain 
koetalousarvion valmistelutilanteesta
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Maakuntien koetalousarvio-ohje - pääkohdat

• Koetalousarvion painopiste on vuodessa 2020 
• Laaditaan myös suunnitelma vuosille 2021-2022

Näkyväksi maakunnan kustannuskehitys
• Laaditaan soveltuvin osin JHS-suositusten mukaan

• Koetalousarvion ohjeet kevennetyt verrattuna maakunnan JHS-
suosituksiin

• Lisäksi kerätään tietoa muutoskustannuksista
• Palautus lomakkeella

• Tarkkuustaso: mahdollista toteuttaa myös 
taulukkolaskentaohjelmistolla (lähinnä pienet maakunnat)
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Koetalousarvion laadinta

• Koetalousarvion tulee perustua tietoihin tai arvioihin maakunnan 
järjestämisvastuulla olevien tehtävien todellisista menoista

• Laadintahetken suunnitelma ja näkemys maakunnan toiminnasta ja 
taloudesta sekä siirtymävaiheeseen liittyvistä kustannuksista
(muutoskustannukset)

• Koetalousarvion tulisi olla laadittu mahdollisimman tarkasti ja aidon 
talousarvion valmisteluperiaatteiden mukaisesti

• Paras hyöty maakunnan omaan valmisteluun
• Tietoa maakunnan jatkovalmisteluun mm. 

• Sopeuttamistarpeesta ja maakunnan ”kipupisteistä”
• Valmiudesta suunnitella maakunnan toimintaa ja taloutta

• Mitä tietoja on, mitä puuttuu, mihin tiedonkeruun vaiheisiin 
tarvitaan lisää automatiikkaa, miten prosessia pitäisi hioa jne.
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Muutoskustannukset
• Koetalousarvion yhteydessä kerätään kooste kaikista 

muutoskustannuksista 
• Muutoskustannuksissa on 

• kertaluonteisia menoja ja 
• Esim. sopimusten siirtämisestä syntyviä eriä

• muutoksia, jotka vaikuttavat maakunnan menoihin ja talouteen pysyvästi
• Esim. palkkaharmonisointi

• Erillinen ohje ja yhteiset laskentaperusteet
• Muutoskustannukset ovat vertailukelpoisia ja niitä voidaan käyttää 

valmistelun eri vaiheissa informaatiopohjana niin maakunnissa kuin 
valtionhallinnossa. 

• Muutoskustannukset esitetään kootusti omassa erillisessä laskelmassa. 
• Lisäksi muutoskustannukset esitetään myös varsinaisessa 

koetalousarviossa osana maakunnan talouden suunnitelmaa
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Maakunnan tulot pl. valtionrahoitus

• Maakunnat saavat yleiskatteellisen rahoituksen lisäksi myös muita 
tuloja 

• Esim:
• Asiakasmaksut

• Asiakasmaksulain uudistus ei nosta tasoa, maksut kohdistetaan 
oikeudenmukaisemmin

• Jos maakunta ei ole perinyt nyt asetuksen sallimia korkeimpia 
maksuja, maakunnan oma harkinta esittääkö koetalousarviossa 
korotusta asiakasmaksuihin

• Matalampi asiakasmaksutuotto avattava perusteluteksteissä
• Maakuntien yhteistoiminnan tulot (kpl 8)
• Muut tuotot
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Koetalousarvion perustelutekstit

• Koetalousarviossa esitetään laskelmien ja ennusteiden lisäksi 
niiden perustelutekstit

• Numeroiden taustaoletukset sekä 
• Talousarvion taustalla olevat toimenpiteet

• Toimenpiteet, jotka auttavat pääsemään talousarvioon sekä 
• Mahdolliset näihin toimenpiteisiin liittyvät riskit

• Mahdollisimman kattavat ja tarkat perustelutekstit
• Auttavat maakunnan omassa valmistelussa ja päätöksenteossa
• Tuottavat tarpeellista tietoa valtionhallinnolle mm. aloitusvuoden 

rahoituksen riittävyydestä
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Palvelukeskukset koetalousarviossa

• Ostot palvelukeskuksilta 
• Mukaan maakuntakohtaisiin koetalousarvioihin 
• Oletus: maakunnat käyttävät palvelukeskusten ilmoittamaa lukua

• Jos maakunta poikkeaa tästä, kerrotaan perusteluteksteissä (kpl 6)
• Vimana ja SoteDigi tekevät maakunnittaisen arvion vuoden 2020 

palvelulaskutuksesta, 
• Tiedot syyskuun loppuun mennessä maakunnille:

• Arvio euroina - könttäsumma / maakunta 
• Lisäksi palvelukeskusten hinnoitteluperiaatteet julkaistaan

• Tilakeskus julkaisee kesäkuun aikana maakunnittaiset vuokra-arviot
• Maakunnissa tarkistettava tietojen oikeellisuus (erit. kunnilta vuokrattavat)
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Investointien vaikutus esiin koetalousarviossa

• Investoinnit: maakunnan omia tai yhtiöiden toteuttamana 
maakunnan tarpeisiin perustuen

• Esitetään maakunnan käyttötaloudessa vuokra- tai muina 
kustannuksina.

• Investoinnit ja niiden vaikutus käyttötalouteen:
• Maakunnilla ei oikeutta pitkäaikaisen lainan ottamiseen, jolloin rahoitus 

todennäköisesti leasing
• Muutoksen vaikutus mm. poistoihin
• Ensimmäiselle vuodelle suunniteltavien investointien vaikutus 

rahoituksen riittävyyteen 
• Noudatetaan JHS-suosituksia + ohje kpl 5
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Maakuntien välinen yhteistoiminta

• Yhteistoiminta ja sen vaikutukset menoihin ja tuloihin
• Säädetään lailla joidenkin tehtävien osalta

• mm. erikoissairaanhoito, tienpitoalueet, vesi- ja kalatalous
• Lisäksi maakuntalain perusteella maakunnilla voi olla yhteisiä 

toimielimiä, yhteisiä virkoja tai sopimuksia viranomaistehtävän 
hoitamisesta.

• Koetalousarviossa tulee huomioida kaikki tiedossa olevat 
maakuntien välisen yhteistoiminnan vaikutukset maakunnan 
tuloihin ja menoihin.

• Yhteistyö maakuntien kesken koetalousarvion valmistelussa
• Ohje kpl 7
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Rahoituksen jakautuminen tehtäville

• Maakunnat päättävät itse rahoituksen jakamisesta eri tehtäviin 
maakunnassa

• ”Tuottajan talousarvio”, alustava arvio
• Palveluluokituksia mukaillen – kevennetty taso

• Tuleva vaatimus raportoinnin tarkkuudesta > palveluluokat (JHS-
suositus)

• JHS-ohje talousarviosta: jako sote ja non-sote > ei anna lisäinfoa
• Maakunta voi itse päättää tekeekö koetalousarvion osittain tai 

kokonaan yksityiskohtaisemmalla palveluluokituksen jaotuksella
• Koetalousarvion tehtäväjaottelu niputtaa palveluluokkia, pääosin 

noudattelee olemassa olevia kokonaisuuksia
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Sopeuttamistarpeet

• Koetalousarvio on maakunnan oma näkemys v.2020 toiminnan 
suunnitelmasta > esitys euroina

• Laaditaan samalla ”talousjohtajan kriittisyydellä” kuin nytkin 
talousarviot laaditaan 

• >> joudutaan arvioimaan, käyttämään oletuksia jne
• Verrataan rahoituslaskelmaan (+ maakunnan arvio tuloista)

• Erotuksen ollessa negatiivinen (koetalousarvio > rahoitus) maakunta 
laatii suunnitelman toimintojen sopeuttamisesta

• >> toimenpiteet ja suunnitelmat kuvataan sopeuttamistarpeet-
välilehdellä

• Niin tarkalla tasolla kuin maakunnalla on valmius tuottaa tietoja
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Kiitos!
Palautetta ohjeisiin voi antaa 14.6.2018 saakka:

miia.kiviluoto@vm.fi
p. 0295 530 447 
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