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Maakuntien koetalousarvio

• Koetalousarvion laadinnan keskeiset tavoitteet 

• Tiedon lisäämistä rahoituksen riittävyydestä, 

• organisaatioratkaisujen vaikutuksista talouteen 

• toiminnan sopeutustarpeista

• Maakuntien omaa valmistelua varten

• Esivaihe varsinaiseen talousarvioon

• Maakunnat harjoittelee talousarvioprosessia & keräävät tietoa mm. 
rahoituksen riittävyydestä ja sopeuttamistarpeesta

• Koko valmisteluorganisaation harjoitus, ei pelkkää taloutta

• Lisäksi kerätään tietoa muutoskustannuksista

• Määritellään minimitaso kaikille maakunnille

• Maakunnat voi valmistella tarkemmalla tasolla
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Maakuntien koetalousarvio - 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 varsinaisen 
talousarvioon

• 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

• Koetalousarviolla tulisi olla aito yhteys maakunnan ensimmäisen 
vuoden talousarvioon

• Paras hyöty maakunnan omassa valmistelussa

• Tietoa maakunnan jatkovalmisteluun mm. 

• Sopeuttamistarpeesta ja maakunnan ”kipupisteistä”

• Valmiudesta suunnitella v. 2020 toiminta ja talous
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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 koetalousarvion tehtävätarkkuudella

• investointien erittely hankkeittain tai hankeryhmittäin mukaan lukien liikelaitosten 
investoinnit 

• Investointien luonne käytävä pääpiirteittäin ilmi

• Arvio maakuntakonsernin tuloista, menoista ja investoinneista 

• Ilman konsernin sisäisiä eriä

• Yksilöity erittely muutoskustannuksista

• Henkilöstön lukumäärä (henkilötyövuosina) tehtäväkohtaisesti

Talousarvio laaditaan suoriteperusteisesti, ts. määrärahat ja tuloarviot sisällytetään 
talousarvioon silloin kun velvollisuus maksaa meno tai oikeus saada tulo on syntynyt
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Muita huomioita koetalousarviosta

• 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 

• Ostot palvelukeskuksilta 
• Maakuntakohtaisiin koetalousarvioihin 

• Palvelukeskukset tekevät maakunnittaisen arvion vuoden 2020 
palvelulaskutuksesta. Tiedot syyskuun loppuun mennessä

• Yhteistoiminta ja sen vaikutukset menoihin ja tuloihin

• Sopeuttamistarpeet ja suunnitellut toimenpiteet
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Koetalousarvio-ohje:

1 Koetalousarvion tavoitteet

2 Koetalousarvion laadinta maakunnissa

2.1 Muutoskustannusten määritelmät ja laskentaperusteet

2.2 Muut tulot

2.3 Perustelutekstit

2.4 Suoran valinnan palvelut ja liikelaitoksen palvelut

3 Maakuntien valtion rahoitus

4 Talousarvion rakenne ja sisältö

5 Suunnitellut investoinnit ja niiden vaikutus toimintamenoihin

6 Koetalousarvio ja palvelukeskukset

7 Maakuntien välinen yhteistoiminta

8 Rahoituksen jakautuminen eri tehtäviin maakunnassa

9 Sopeuttamistarpeet maakunnassa ja suunnitellut toimenpiteet

10 Aikataulu

11 Koetalousarvion palautus valtiovarainministeriöön

12 Palautuslomake + liitteet
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Maakuntien koetalousarvio - aikataulu

• Ohje julkaistaan kesäkuun alussa

• Muutoskustannusohjeet ja liitteet myöhemmin kesällä

• Aloitustilaisuus 12.6.

• Tehdään maakunnissa syksyllä 2018

• Palautus VM:lle vaiheistettuna:

• Elokuun lopussa: muutoskustannukset ilmoitetaan

• Syyskuun aikana: tilannekatsaus maakuntien koetalousarvion 
valmistelutilanteesta

• Marraskuun puolivälissä: maakunnat palauttaa koetalousarviot
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Kiitos!
miia.kiviluoto@vm.fi

p. 0295 530 447 
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