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Koetalousarvion osat

• tuloslaskelma (maakunta ja liikelaitokset yhteensä ilman sisäisiä eriä 
sekä maakunta ja kukin liikelaitos erikseen sisältäen sisäiset erät)

• arvio maakuntien välisestä laskutuksesta
• rahoituslaskelma (maakunta ja sen liikelaitokset yhteensä ilman 

sisäisiä eriä)
• maakunnan käyttötalous jaoteltuna tehtäväkohtaisesti
• investointien erittely hankkeittain tai hankeryhmittäin mukaan lukien 

liikelaitosten investoinnit (maakunnan valitsemalla tarkkuudella 
kuitenkin siten, että investointien luonne käy pääpiirteittäin ilmi)

• arvio maakuntakonsernin tuloista, menoista ja investoinneista (ilman 
konsernin sisäisiä eriä)

• yksilöity erittely muutoskustannuksista
• henkilöstön lukumäärä (henkilötyövuosina) tehtäväkohtaisesti
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Tuloslaskelma ja käyttötalous

• maakunta ja liikelaitokset yhteensä ilman sisäisiä eriä sekä 
maakunta ja kukin liikelaitos erikseen sisältäen sisäiset erät

• esitetään tuloslaskelmakaavan muodossa eri yksiköt omina 
sarakkeinaan

• yhteenlasku ja sisäiset erät omina sarakkeinaan

• kaikille riveille ei välttämättä tule budjetoitavia eriä

• esimerkiksi satunnaiset tuotot ja kulut, tilinpäätössiirrot

• arvio maakuntien välisestä laskutuksesta esitetään 
myyntituottojen ja palvelujen ostojen yhteydessä

• käyttötalouden erittely tehtävittäin esitetään erillisessä taulukossa

• ei pakollista jakaa tulo- ja menolajeittain
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Tuloslaskelma
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Tuloslaskelman budjetoinnissa huomioitavaa

• tarkoitus saada kuva toimintaan liittyvistä eristä, ei 
siirtymävaiheesta
• omaisuus- ja velkaerien siirtoa kuntayhtymiltä ja kunnilta maakunnille 

ei oteta talousarvioon eikä siirtoa palvelukeskuksille

• ainakin palvelukeskuksille siirron osalta voi poiketa lopullisesta 
talousarviokäsittelystä

• muutoskustannukset arvioidaan erilliselle lomakkeelle

• henkilöstön lukumäärä henkilötyövuosina esitetään 
käyttötalouden ja tuloslaskelman yhteydessä

• tulot budjetoidaan arvonlisäverottomina, samoin menot silloin kun 
arvonlisävero saadaan vähentää tai siitä saadaan korvaus

• tulot ja menot budjetoidaan suoriteperusteen mukaisina
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Tuloslaskelman budjetoinnissa huomioitavaa

• taloussuunnitelmavuodet esitetään omina taulukkopohjinaan

• valtion rahoitus ja asiakasmaksut kohdistuvat aina maakunnalle

• maakunta ostaa palveluja asiakkailleen esimerkiksi liikelaitokselta tai 
yksityiseltä palvelujen tuottajalta

• valmistus omaan käyttöön esitetään käyttötalouden erittelyssä 
menoja vähentävänä eränä

• sisäisiä katteita ei budjetoida koetalousarvioon
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Yhteistoiminnan budjetointi

TUOTTAJAMAAKUNNAN TALOUSARVIO 

KÄYTTÖTALOUSOSA (TILAAJA)

Tilaajatehtävä

Toimintamenot 40 000 -   a)

Toimintakate 40 000 -   

TULOSLASKELMAOSA

Korkotulot 1 200      c)

INVESTOINTIOSA

Investointimenot 12 000 -   f)

RAHOITUSOSA

Antolainasaamisten lisäys 800 -       g)
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TUOTTAJAN TALOUSARVIO

TULOSBUDJETTI

Toimintatulot 100 000  a)

Toimintamenot 80 000 -   b)

Toimintakate 20 000    

Rahoitustulot ja -menot

Korkomenot 3 000 -     c) 

Vuosikate 17 000    

Poistot ja arvonalentumiset 17 000 -   d)

Tilikauden tulos -          

INVESTOINTIBUDJETTI

Investointimenot 52 000 -   e)

Investointitulot 30 000    f)

RAHOITUSBUDJETTI

Toiminnan rahavirta

  Vuosikate 17 000    

Investointien rahavirta

  Investointimenot 52 000 -   e)

  Rahoitusosuudet investointimenoihin 30 000    f)

Toiminnan ja investointien rahavirta 5 000 -     

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset 2 000      g)

Vaikutus maksuvalmiuteen 3 000 -     

SOPIMUSMAAKUNTIEN  TALOUSARVIOT

KÄYTTÖTALOUSOSA

Yhteistoiminnan maksuosuus

Toimintamenot 60 000 -  a)

Toimintakate 60 000 -  

TULOSLASKELMAOSA

Korkotulot 1 800    c)

INVESTOINTIOSA

Investointimenot 18 000 -  f)

RAHOITUSOSA

Antolainasaamisten lisäys 1 200 -   g)



Rahoitus ja investoinnit

• esitetään lyhennetyn rahoituslaskelmakaavan muodossa eri 
yksiköt omina sarakkeinaan tuloslaskelman tavoin

• kaikille riveille ei välttämättä tule budjetoitavia eriä

• esimerkiksi rahoitusosuudet investointeihin

• rahoitusosa päätetään erään vaikutus maksuvalmiuteen

• saamisten ja velkojen muutoksia ei tarvitse budjetoida antolainoja ja 
lainoja lukuun ottamatta

• investointien erittely hankkeittain tai hankeryhmittäin esitetään 
erillisessä taulukossa
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Arvio maakuntakonsernin tuloista, menoista ja 
investoinneista

• konsernin talousarviota ja -suunnitelmaa ei tarvitse laatia, mutta 
eräitä konsernin talouteen liittyviä tietoja on annettava
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Konsernin budjetoinnissa huomioitavaa

• tiedot ilmoitetaan sisäiset erät eliminoituna

• konsernilaskelmat esitetään maakuntakonsernin tiedoista (siltä 
osin kuin saatavilla)

• valtakunnallisia palvelukeskuksia ei yhdistellä laskelmiin
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