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Laskentafoorumi 2014

Miten kunnan taloudesta tulisi viestiä
päättäjille ja kuntalaisille?
• Mikä on olennaista kunnan taloudessa ja kirjanpidossa?
• Onko rahoituslaskelma kunnan kirjanpidon tärkein laskelma?
• Valtuutetut eivät voi edes näperrellä kuntatalouden numeroilla

KHT Pauli Vahtera
1.10.2014
Olin kirjanpitolautakunnan jäsenenä 1986-1994 ja sen jälkeen Kuntajaoston sihteerinä syksyyn 2003. Valtuutettuna olen
ollut Vantaalla vuoden 2013 alusta alkaen. Tässä esityksessä tuon esille tämän päivän näkökulmasta niitä haaveita ja
virheitä, joita 1997 tehtiin kuntien siirtyessä soveltamaan kirjanpitolakia.
Tässä esitelmässä käytän esimerkkeinä Vantaan kaupungin kirjanpidon tietoja, koska ne ovat valtuutettuna minulle
tutuimmat. Valtaosa tehdyistä havainnoista ovat yleispäteviä kaikkialle Suomeen (toki vähemmän kunnissa, jossa
konsernin merkitys on pieni ja kunnissa, joissa velkamäärä ei ole hurjan suuri).

Kuntien johtajiksi ja valtuutetuiksi valikoituu henkilöitä, jotka haluavat olla hyviä ja toimia kuntalaisten
parhaaksi. Kaikki haluaisivat olla iloisia ja tehdä myönteisiä ja kivoja päätöksiä.
Kurjina aikoina tarvittaisiin päättäjiä, jotka uskaltavat tehdä ikäviä päätöksiä. Poliittisesti nimitetyt
virkamiehet vain harvoin pystyvät olemaan ikäviä, jolloin mitään todellista korjausliikettä ei voi tapahtua
niin kauan kuin lisää velkaa saadaan.
Jos joku yksittäinen valtuutettu tai pieni valtuustoryhmä esittävät leikkauksia, vaikka kuinka pieniä, ne eivät
mene läpi ja esittäjät saavat häirikön leiman. Kukaan ei halua kannattaa ikäviä päätöksiä.
Kunnan tilinpäätöksen ja talousarvion tulisi osoittaa, että tuhlaaminen on nyt loppu. Ei riitä menojen
pitäminen nykytasolla, ei investointien siirtäminen eteenpäin. On tehtävä aitoja päätöksiä siitä, mitä
kuntien tehtävä todella tämän päivän yhteiskunnassa ja nykyisillä resursseilla on.
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Tutustu todellisuuteen
Suomen talous on mennyt alamäkeä vuodesta 2008. Kuntien lainakanta on kolminkertaistunut 1990-luvun
alun lamasta. Kuntien menot ovat samaan aikaan koko ajan lisääntyneet.
Bruttokansantuote per capita, volyymi-indeksi , 1926=100
Bruttokansantuote käyvin hinnoin 1975 -, milj.
eur
Kuntien lainakanta per asukas
Kuntien ja kuntayhtymien
menot vv 2012—17, mrd
eur

1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1984
1985
1990
1995
2000
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

144,3
177,8
217,1
260,8
321,9
403,2
479,9
552,8
600,1
617,3
716,4
678,2
846,2
950,6
1037,1
1035,3
942,4
969,6
991,6
978,8
965,1

18 018
33 257
52 681
57 311
89 316
96 064
132 195
157 429
179 830
185 670
172 318
178 724
188 679
192 541

Hyvä Suomi!
804
821
746
1351
1548
1631
1839
1957
2037
2261

21,8
27,4
30,0
33,3
33,8
*
42,6
43,8
45,3
46,9
48,4
50,0
* tietojen
lähde vaihtuu

Ei näin voi elää vuodesta toiseen. Kirjanpidolle on asetettava tavoite asettaa valtuutetut todellisen
totuuden eteen. – Vuonna 1984 Suomi oli parhaimmillaan. Julkinen velka olematon. Ihmiset
onnellisia ja uskoivat huomiseen. Sen jälkeen kulutuksen lisääminen on vähentänyt onnellisuutta.
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Valtiovarainministeri ”Rinne uskoo, että valtiovarainministeriön tämän vuoden bkt-kasvuennustetta (+0,2 %)
joudutaan tarkistamaan syyskuun puolivälissä alaspäin, kohti nollaa. Ensi vuoden talousennuste liikkunee
1,2 % pinnassa, mutta sitäkin Rinteen mukaan luultavasti joudutaan laskemaan. Jo useampia vuosia
peräkkäin on ennustettu täysin harhaisesti, että talouskasvu vihdoin lähtisi käyntiin. Rinne sanoo tähän
tärkeäksi syyksi, että Suomen valtiontaloudelta puuttuu instrumentteja, joita sillä oli käytössä ennen
euroaikaa. Valtiovarainministeri ei kuitenkaan hyväksy joidenkin talousasiantuntijoiden esittämää näkemystä,
että käynnissä on läntisen maailman pysyväisluonteinen taantuma.”

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/11/rinne-talous-nousuun-megatrendeja-seuraamalla

2014 BKT
joka vastaa
Ikä
2020
6
2030
16
2050
36
2080
66
2100
86

100 Lapsi syntyy
107,5 v. 2007
1%
2 % 2,5 %
1,1
1,1 1,2
1,2
1,4 1,5
1,4
2,0 2,4
1,9
3,7 5,1
2,4
5,5 8,4

Kasvu
-kertainen
-kertainen
-kertainen
-kertainen
-kertainen

Kolmasosa tänä vuonna syntyvistä lapsista elää yli 100-vuotiaiksi. Kahden prosentin talouskasvu lopettaa
velkaantumisen vuonna 2018, mikäli valtion ja kuntien menot eivät lisäänny enää euroakaan. Sen jälkeen
pitäisi velkoja lyhentää, jotta korkojen nousu ei veisi elinvoimaamme.
Elämme harhassa. Uskomme BKT kasvun pelastavan kaiken, jolloin mitään todellista ei tarvitse tehdä.
Sodan jälkeen Suomi oli raunioina. Suurten ikäluokkien syntyminen nosti väkimääräämme merkittävästi.
Alkoi valtava hyvinvoinnin lisääntymisen kausi. Suureen lamaan asti BKT-volyymi kasvoi viisinkertaiseksi.
Kasvu jatkui laman jälkeen voimakkaana vuoteen 2007. Ja oli 7-kertainen 68 vuodessa sodan jälkeisestä
vuodesta 1945.
Jos BKT kasvaisi vuosittain 2 %, olisi BKT:n määrän oltava viisinkertainen tämän päivän tilanteeseen
verrattuna vuonna 2100 86 vuoden kuluttua eli yhden ihmisiän aikana.
Koko hyvinvointivaltiomme perustuu uskomukseen, että kasvu jatkuu edelleen. Miten se olisi mahdollista?
Pitääkö Suomeen muuttaa 20 miljoonaa asukasta ulkomailta? Määrä tuhoaisi Suomen, elleivät he kaikki
osallistuisi työtä tekemällä suomalaiseen yhteiskuntaan. Pystyisimmekö tuottamaan viisi kertaa enemmän
tavaroita ja palveluja. Pystyisimmekö kuluttamaan viisi kertaa nykyistä enemmän. Kaikki tällainen
spekulointi on utopiaa. Silti esimerkiksi eläkejärjestelmämme perustuu tällaiseen uskomukseen.
Julkisen kirjanpidon tärkein tehtäviä on osoittaa päättäjille, ettei nykyiseen hyvinvointivaltioon ole enää
varaa. Kirjanpidon tulee vanhan jo eletyn elämän pikkutarkan rekisteröinnin sijasta tulevaisuuden
vaihtoehtojen laskentaa päätöksentekijöiden tueksi.

Esitettävät asiat pitää yksinkertaistaa ja konkretisoida
Päätettävät asiat ovat liian suuria ja liian monisäikeisiä. Kunta- ja SOTE-uudistukset vievät kaiken entistäkin
suurempiin yksiköihin, joita kukaan ei pysty hallitsemaan.
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Tämä johtaa valtapuolueiden päättäjien vallan nousuun. Hyötyjiä ovat myös suuret monikansalliset
toimijat, jotka syrjäyttävät pienet paikalliset palvelujen tuottajat. Tämä johtaa kustannusten nousuun.
Tavoiteltuja hyötyjä ei tulla saamaan. Kuntien talousammattilaisten tulisi tämä osoittaa päättäjille
käytännön osaamisellaan.
Suuret yksiköt ja nyt vallalla oleva raamibudjetointi johtavat siihen, ettei kukaan aidosti sitoudu tehtäviin
päätöksiin. Näin voi toimia, koska päättäjillä eikä virkamiehillä ole omaa taloudellista vastuuta tehtävistä
päätöksistä.

Kaikkiin esityksiin tulee liittää selvitys taloudellisista
vaikutuksista
Yleinen puute julkisella sektorilla on jättää tekemättä selvitykset esitysten taloudellisista vaikutuksista.
Tämä koskee myös lainsäädäntöä.
Jo pakko tehdä selvitys ryhdistäisi esityksiä merkittävästi. Nyt julkisella sektorilla hankitaan liian hyvää, kun
todellista maksajaa ei ole.
Julkinen sektori on monen uuden tekniikan hankkijana edellä yksityissektoria. Todellisuudessa uutta
tekniikkaa ei kuitenkaan hyödynnetä. Päätökset näistä kivoista hankinnoista tekevät virkamiehet,
luottamushenkilöt näkevät näitä uudistuksia kun paikalle sattuvat.
Yksi hulluimmista tekniikoista tuli vastaan Salon kirjastossa muutama vuosi sitten. Vessaan pääsi vain tietokonekortilla. Kirjaston
vierailijat olivat hätää kärsimässä. Tämä uudistus otettiin vaivihkaa pois käytöstä.

Esimerkki kerrostaloasuntojen peruskorjauksista ja putkiremonteista: Julkisen sektorin remontit tehdään
paremmin kuin yksityissektorilla, koska asuntojen omistajat joutuvat tarkkaan harkitsemaan, kuinka kallis
remontti voi olla. Tämä näkyy kaikessa. Kun remontin takia tarvitaan tilapäisasunto, kaupunki järjestää
sosiaaliturvan varassa eläville paremmat tilapäisasunnot kuin mihin asunnon omistajilla on varaa.
Kalliit peruskorjaukset voivat tuntua perustelluilta, mutta kansalaisten tasavertaisuuden kannalta kyse on
vaikeasta asiasta.
Kivaa pitää olla:
Vantaan Sanomat 23.9.2014: ”Tänne voisi tulla kahvila, tuonne kalastuskeidas, tuohon puulavetteja auringonottoon. Jokirannasta
puuhataan nyt vantaalaisten olohuonetta. Vantaa aloitti alueen suunnittelun keväällä. ..– Villa Åvikin paikalle on mietitty kahvilaa
tai leikkipaikkaa – tai molempia. Leikkialueen voisi siirtää sinne kadun toiselta puolelta. Poissuljettua ei ole myöskään
juhlapaviljongin rakentaminen…. Rantaan asennetaan laituri. Sen ympärille kaupunki rakentaisi levennyksen, puupation
auringonottajille. Rantaan on suunniteltu raittia jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tikkurilan patoakin uusittaisiin, koska kalastajista
nykyinen kalaporras Vernissan kohdalla ei toimi. …– Alueella aiotaan myös kaataa puita ja pensaita, jotta joki näkyy Tikkurilan
keskustan suuntaan. Suunnitteilla on lisäksi piknikpaikkoja ja hulevesialtaita. Kaupunki maksaisi leijonanosan rannan
kasvojenkohotuksesta.”
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Mikä on olennaista kunnan taloudessa ja kirjanpidossa?

Asiat esitetään parhain päin
Kuntataloudessa menee ainakin jotain kautta laskien hyvin. Jos ei muutoin, niin aina löytyy kunta, jolla
menee vielä huonommin. Tosin se viimeinen 320 kunnasta ei voi käyttää tätä selitystä. Viimeisen selitys
voisi olla, että menisi hyvin, mutta kun valtionosuuksia on vähennetty.
Jotkut kunnat sentään tunnustavat, että asiat ovat haasteellisia. Mutta koska ensi vuonna menee vielä
huonommin, ollaan iloisia ja entinen meno jatkuu.
Kun velkaa on silmät ja korvat täynnä, ollaan iloisia että korot ovat niin alhaiset. Se mahdollistaa lisävelan
oton. (Ei haluta tunnustaa, että alhainen korkotaso johtuu juuri siitä, että kaikki on päin prinkkalaa.)
Kuntien talousosastot osallistuvat täysin rinnoin tähän harhauttamiseen. Vaikka olen ollut kirjoittamassa ja
hyväksymässä useimpia kuntien kirjanpitoa sääteleviä ohjeita, on minulla suuria vaikeuksia ymmärtää, mitä
nämä kuntien tilinpäätökset oikein kertovat.
Valtuutetut uuvutetaan numeroihin. Numeroita on niin paljon, ettei niihin saa mitään otetta. Oikeita
päätöksiä rahasta voi tehdä vain poikkeustapauksissa. Vantaalla sellainen oli kun päätettiin
kansallisoopperalle annettavasta kaupungin tuesta. Oopperapäätös oli selkeä: Antaako Vantaa
kaupunginhallituksen esittämän rahamäärän vai eikö anna. Päätös on subjektiivinen arvovalinta. Päätös ei
kuitenkaan ole helppo. Kaikki ratkaisut on peilattava kaupungin vaikeaan taloustilanteeseen. Äänestin
oopperan rahoituksen puolesta. Perusteluni oli, että edessä on niin vaikeat ajat, että tarvitsemme
monimuotoista kulttuuria lieventämään niitä kolhuja, joita vaikeat ajat kaikille tulee antamaan.
Vantaan Sanomat 2013: ”Vantaan kaupunginvaltuusto päätti maanantaina uudesta sopimuksesta, jolla pääkaupunkiseudun kaupungit
osallistuvat Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin vuosina 2014–2017. Uuden sopimuksen myötä kaupunkien avustusosuus
laskee noin prosentin viime vuoden tasosta. Vantaan maksuosuus tulee olemaan vuosina 2014–2017 enintään 471 782 euroa. Vuoden
2013 maksuosuus on 615 546 euroa”

Julkista päätöksentekoa hämmennetään erilaisilla selityksillä. Urheilukilpailut tuovat kaupunkiin
matkailijoita, jotka tuovat hotelleihin, ravintoloihin ja kauppoihin rahaa. Näin kilpailut ovatkin voitollisia.
Näin myös ooppera saadaan kannattavaksi:
Vantaan Sanomat 2012: ”Viime vuonna oopperasta ja -baletista maksettiin palkkaa tai palkkiota 161 Vantaalla asuvalle. Luvussa ovat
mukana niin kuukausipalkkaiset kuin vierailijat. Tuloistaan oopperan vantaalaiset maksoivat pääjohtaja Päivi Kärkkäisen mukaan
kunnallisveroa 681 000 euroa. Samaan aikaan kaupunki avusti oopperaa 591 000 eurolla, joten Vantaa jäi 90 000 euroa ”plussalle”.”

Numerot esitetään yleisellä tasolla, jolloin niiden merkitystä ei pysty mitenkään arvioimaan.
Kunnissa on rahareikiä, joihin uppoavaa rahan määrää ei haluta selvittää lainkaan. Yhteistä rahaa on kiva
tuhlata kaikkeen kivaan maailmassa. Konkreettisin esimerkki tästä on maahanmuuton kehittäminen.
Vantaan monikulttuurisuusohjelma 2014-2017 edellyttää rahan käytön lisäämistä mitä moninaisimpiin
hankkeisiin. 34-sivuisessa ohjelmassa ei ole yhtään eurolukua. Rahasta on maininta kaksi kertaa kun
kerrotaan EU:n osallistuvan rahoitukseen. Valtuutetut eivät saa kysyttäessäkään tietoja maahanmuuton
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kustannuksista, sitä ei kirjanpidossa edes seurata. Kun asiasta mainitsee valtuustossa, hyökkää osa
valtuutetuista moittimaan julkisesti kysyjää rasistiksi. Ohjelman hyväksyminen antoi virkamiehille
valtakirjan ja jopa velvoitteen hyvien asioiden toteuttamiseen. Rahatilanteesta välittämättä.

Miten tulkita tilinpäätöstä
Vantaa 2013: ”Tilinpäätös päätyy yli 35 miljoonan euron positiiviseen tulokseen. Tähän päästiin käytännön
sopeutustoimilla ja tuottavuutta kehittämällä sekä toimintatuloja kasvattamalla.” (Vuonna 2012
negatiivinen -3,2 M eur)
Toiminnan ja investointien rahavirta milj eur
2014 8 kk -9,7
2013 -45,7
2012 -86,7
2011 -77,8
2010 43,5
2009 -61,5
2008 -31,2
2007 -72,3
2006 -28,4
Velat
31.12.2006 649,0
Lisää 7 vuodessa
ennen TVOta
314,4
TVO = Talous- ja velkaohjelma

Verotilityslainsäädännön ja –ajankohtien muutokset sekä edellisvuosien verotuksen oikaisuerät mainitaan
moneen kertaan tilinpäätöksessä. Kertaluontoinen ”ylimääräinen” verotulonetto oli yhteensä noin 7,4
miljoonaa euroa.
Verotulot lisääntyivät 58 miljoonaa euroa. Siihen ei kaupungin tuottavuuden kehittämisellä ole euronkaan
vaikutusta.
Valmistus omaan käyttöön oli 18,5 miljoonaa suurempi kuin edellisvuonna. Sekin parantaa tulosta. Kyse on
kuitenkin menoista, eli tuloslaskelman tuloutus siirretään investointimenoksi.
Markkinakorkojen alennus vaikutti tulokseen 5,7 milj eur.
Valtionosuuksien vähentämistä pidetään yhtenä isona ongelmana kunnissa, vaikka ne Vantaalla vähenivät
vain miljoona euroa.

Rahoitus
Tärkeintä on toiminnan rahoitus. Ja se kuinka paljon kunnalla on velkaa. Kuntakonsernin velka on yhtä
tärkeä kuin kunnan suora velka, koska konsernin velat maksavat kuntalaiset tavalla tai toisella: tuloveroina,
kiinteistöveroina, valtionveroina (kuntien valtionavut), palvelumaksuina, vesi-, jäte- ja sähkömaksuina.
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Velan määrä ja kehitys antaa lähtökohdat

Velat ja lainat
Ostovelat ja muut velat
Yht
Tase

Kunta
996,9
162,7
1 159,6

Konserni
1 990,1
399,3
2 389,5

1 993,7

3 445,6

Vantaan velat 31.12.13 miljoonaa euroa.

Velkojen vastineena vain likvideillä erillä on merkitystä
Jotenkin likvidi varallisuus
Sijoitukset, ei myytävissä
Toimeksiantojen varat
Saamiset (ei siirtosaamiset)
Rahoitusarvopaperit
Pankkisaamiset
Yht

Kunta
603,5

Konserni
314,6

2,3
63,6
0,1
149,6
215,5

212,0
10,7
183,3
406,0

Kunnat esittävät rikkautta omalla pääomalla, vaikka ovat köyhempiä kuin kirkon rotat.
Monissa kunnissa pankkitileillä olevilla rahoilla pystyy maksamaan vain likvidit velat, Vantaalla ei edes niitä.
Taseessa on sijoituksia, mutta ei niitä voida myydä, eikä niitä kukaan edes ostaisi. Joku kansainvälinen
sijoittajapeluri voi ostaa, jos saa samalla takeet siitä, että kunta maksaa vuokrina ostohinnan
moninkertaisesti takaisin.
Kuka ostaisi kaupungin vuokratalon, joka saa tulonsa asukkaiden vuokrien lisäksi KELAlta asumistukena ja
kunnilta toimeentulotukina. Tai onko parempaa bisnestä lama-aikana?

Tuloslaskelmat VVO
1 000 €
Liikevaihto
Tilikauden voitto

Konserni

Konserni

2013

2012

346 610

335 430

74 250

45 854

21 %
14 %
Voitto prosenttia liikevaihdosta
Hallitus esittää yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: osinkoa jaetaan Aosakkeelle kaksi euroa kaksikymmentä senttiä osakkeelta eli yhteensä 16 285 632,00 euroa. (Suurimpina VVO:n
omistajina eläkevakuutusyhtiöt ja ammattijärjestöt)
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Konserni – rahaa on – ja velkaa

EEVA-LIISA HYNYNEN SK 37/2014|12.9.2014 Helsinki on ökyrikas kaupunki

Miljardi euroa konsernikassassa. Asunnottomia lapsiperheitä tilapäismajoituksessa. Tervetuloa Helsinkiin.

http://asukasomistajat.fi/content/pdf/Tilinpaatos-Helsinki-2013.pdf
Helsingin asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 2013 lopussa 15 327 eur
Vantaan asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 2013 lopussa 5 251 eur
Vantaan kaupungin bruttoveroprosentti vuonna 2013 oli 25,82 % - Tampereella vastaava luku oli 31,32 % ja
Turussa peräti 34,08 %. Bruttoveroprosentti vastaa sitä verotasoa, jota kunnat joutuisivat kantamaan
asukkailtaan ilman valtion ja kunnan välisiä tulonsiirtoja.

Konsernilla siirretään valta pois valtuustolta
Valtuutetuilla ei ole mitään sanomista konserniyhtiöiden toimintaan. Emme saa edes tilinpäätöksiä
käyttöömme. Mielenkiintoista on, että konserniyhtiöiden avulla puolueet antavat valtaa henkilöille, joille
äänestäjät eivät ole halunneet valtaa antaa.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallitus









Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen, hallituksen puheenjohtaja – valtuutettu SDP
Jukka Kunnas, hallituksen varapuheenjohtaja – valtuuston varajäsen Kok
Timo Auvinen – valtuutettu PerusS
Jan Edelmann - valtuuston varajäsen Kok
Riitta Ollila – ei valittu SDP
Carita Orlando – valtuutettu Kok
Hanna Temmes – ei valittu Vihr
Urpo Vainio – eläkkeellä kaupungin töistä SDP

Vantti sinänsä on toiminut tehokkaammin kuin tilapalvelut toimivat osana kaupunkia. Esimerkiksi
sairauspoissaolot ovat vähentyneet viidenneksen.

Vahtera 9 / 32
Miten kunnan taloudesta tulisi viestiä päättäjille ja kuntalaisille?

Kriisikunnat
http://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2013/10/18/kunnantie-konkurssiin-opus-1/
Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta
1) • jonka vuosikate on negatiivinen
Tällainen kunta investoi kokonaan velaksi ja ottaa lisäksi ”syömävelkaa” vuotuisiin menoihin.
2) • jossa tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin
keskimäärin muissa kunnissa
Subjektiivinen mittari. Verotasausjärjestelmä tasoittaa veroprosenttia.
3) • jossa lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla
keskimäärin
2012 selvitys: Kunnilla oli vuoden 2012 lopussa velkaa 2 282 euroa asukasta kohden
laskettuna. Vantaalla 4 642 euroa. Vantaa-kaupunkikonsernin kokonaisvelka asukasta kohden
oli 11.375 euroa. Valtion velka on pian 93 miljardia euroa eli yli 17.000 euroa jokaiselle
kansalaiselle. Yksityissektorilla työssäkäyvällä vantaalaisella on omien asuntolainojensa lisäksi
julkista velkaa maksettavana yli 80.000 euroa. Eläkevelka on yli 600 miljardia euroa, josta on
noin neljännes rahastoitu. Lapset, eläkeläiset, opiskelijat eivätkä työttömät näihin talkoihin
osallistu. Kuka onkaan tämän päivän orjatyöntekijä?
4) • jossa omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista
Tämä kriisimittari on huonoin ja turhin.
5) • jossa kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia
Hyvä mittari. 2012: Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo kuinka suuri osuus kunnan
käyttötuloista (verot, maksut, valtionavut) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.
Vantaalla velkaantuneisuus on 89,3 %. Se tarkoittaa, että Vantaan kaikki 11 kuukauden tulot
menisivät velkojen maksuun ja 1 kuukauden tuloilla pitäisi pitää palvelut pystyssä. Kaikki eivät
elä pellossa. Suhteellinen velkaantuneisuus Suomen kunnissa oli 2012 keskimäärin 48 %. Koko
maassa pienin 7 % (vajaan kuukauden tulot) ja suurin 168 % (20 kuukauden tulot).
6) • jossa kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää.

Alijäämä on voinut syntyä siitä, että aloitettaessa kirjanpito määriteltiin poistoajat liian pitkiksi. Kun
poistoista tuli ylisuuret, syntyy alijäämää. Huono mittari, joka ei mitään kerro.
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Onko rahoituslaskelma kunnan kirjanpidon tärkein laskelma?
Nykyinen tuloslaskelma
Vantaan kaupungin tuloslaskelma
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoituskulut - ja tuotot
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Poistoerot jne
Tilikauden ylijäämä

2013
229,3
151,8
-474,3
-688,5
-102,0
-91,9
-976,6
915,2
147,1
22,7
108,4
-72,9
35,6
-0,4
35,2

Kommentit
Laaja kassa
Netottaisin menot investointeihin
Lomapalkkavelka liitetiedoksi
Laaja kassa
Suuri summa pitää eritellä

Verojen erittely liitetiedoissa

Vääristävänä lopettaisin kokonaan
Turhana poistaisin kokonaan

Nykyinen rahoituslaskelma
Vantaan kaupungin rahoituslaskelma
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Toiminnan rahavirta yht
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pys vast hyödykkeiden luovutustulot
Investointien rahavirta yht
Toiminnan ja investointien rahavirta

2013 Kommentit
108,4 Erittely laajana kassavirtalaskelmana
-37,9 Tällaiset erät pois
70,5
-172,8
9,3
47,3
-116,2
-45,7 Lopputulema vuoden kassavirta
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Esitys uudeksi kassavirtalaskelmaksi
Kunnan kassavirtalaskelma

laaja kassa = suoriteperiaate
Korvaa tuloslaskelman ja rahoituslaskelman

Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön

pois, ostot investointeihin
omat palkat jätetään palkkoihin

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Erittely liitetiedoissa

Palvelujen ostot
Ostot kuntayhtymiltä ja kunnilta
Ostot yrityksiltä ja yhteisöiltä
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ei investointiostoja

Muut kulut
Avustukset
Erittely liitetiedoissa
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Verot ja valtionosuudet
Verotulot
Erittely liitetiedoissa
Valtionosuudet
sisältää investointiavustukset *)
Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot
Muut rahoitustuotot
Yhdistetään korkotuottoihin
Korko- ja rahoituskulut
Muut rahoituskulut
Yhdistetään korkokuluihin
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Poistetaan harhauttavina
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistetaan harhauttavina
Arvonalentumiset
Poistetaan harhauttavina
Tilikauden tulos
Poistetaan harhauttavina
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys
Poistetaan turhina
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Poistetaan turhina
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Poistetaan turhina
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Poistetaan turhina
Investoinnit
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
*) makuasia onko täällä vai valtionosuuksissa
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Omaisuuden myyntitulot
Korvataan termi
Toimintavuoden kassavirta
Tämä kertoo missä mennään
Rahavirta saa olla huomattavan negatiivinen vain poikkeuksellisesti

Kassavirta korvaa rahoituslaskelman rivin Toiminnan ja investointien rahavirta
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Rahoituksen rahavirta on niin epäselvä laskelma, että sen voi jättää kokonaan pois. Laskelmaa tarvitsee
lähinnä kirjanpitäjä kontrollejaan varten.
Kaikkea ei pidä laittaa uusiksi. Sen takia kassavirtalaskelman rakenne on nykyisen tuloslaskelman rakenne.

Oma pääoma ei kerro yhtikäs mitään, ei mitään
31.12.2013, milj eur
Oma pääoma
Poistoero
Pakolliset varaukset
Toimeksiantojen pääomat
Vähemmistöosuudet
Yht

Kunta
823,2
1,5
6,5
3,0
834,1

Konserni
862,2
104,8
17,5
4,0
67,7
1 056,1

Oman pääoman suuruus riippuu poistosuunnitelmasta. Jos suunnitelma on ”lepsu” oma pääoma on
suurempi kuin kunnassa, jossa suunnitelma on tiukempi (eli poistoajat lyhyitä).
Poistoero aivan turhanaikainen rivi
Pakolliset varaukset turhanaikainen rivi. Ne ovat arvioituja velkoja, voisi rinnastaa siirtovelaksi
Toimeksiantojen pääomat ovat sama kuin toimeksiantojen varat
Vähemmistöosuus kertoo tytäryhteisöjen vähemmistöomistajien osuudet – tietyllä tavalla velkaa, jota ei
tarvitse maksaa

Vantaan kaupungintalo

Vantaan kaupungintalo on Vantaan Tikkurilassa sijaitseva vuonna 1957 valmistunut rakennus.
Rakennuksen julkisivu ja sisätilatkin suurelta osin on suojeltu. Rakennukselle tehtiin kaksi vuotta
kestänyt laaja peruskorjaus, jonka yhteydessä siihen rakennettiin 600 neliömetrin suuruiseen lisätilaan
uusi valtuustosali. Entinen valtuustosali on muutettu kaupunginhallituksen kokoussaliksi. Peruskorjaus
valmistui kesällä 2012, ja urakan hinnaksi tuli 15 miljoonaa euroa. Kallein osuus oli perustusten
valaminen uudelleen. Kaupungintalon vieressä oleva entinen pääkirjasto on samassa yhteydessä
muutettu kaupungin vastaanottotiloiksi, joissa voi järjestää konsertteja ja näyttelyjä.[1]
Kaupungintalon viereen on rakennettu maanalainen pysäköintitalo. Se valmistui marraskuussa 2012, ja
sen kattaa tori. Rakennusten viereen valmistuu Tikkurilanpuisto

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vantaan_kaupungintalo
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Pysyvien vastaavien tasearvot eivät kerro mitään
Hallinto- ja laitosrakennukset
Yleisohje 2008
Hallinto- ja laitosrakennukset
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Muistio 2012
Hallinto- ja toimistorakennukset, kiviset
Hallinto- ja toimistorakennukset, puiset
Koulurakennukset, kiviset
Päiväkodit, kiviset
Sairaalarakennukset, kiviset
Liikuntahallit
Vantaan kaupunki Hallintorakennukset
Hankittu ennen 1.1.2013
Hankittu jälkeen 1.1.2013

20-50 vuotta
20-30 vuotta
25-40 vuotta
20-30 vuotta
25-35 vuotta
25-30 vuotta
25-30 vuotta
25-35 vuotta
30 vuotta
20 vuotta

Kuntien poistosuunnitelmien ajat otettiin yrityksille tehdyistä ohjeista. Poistoajat ovat ylipitkät, minkä takia
ne johtivat liian hyviin tuloksiin ja liian korkeisiin omiin pääomiin. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi
uudet lyhyemmät poistoajat vuonna 2012. Vantaalla rakennusten poistoaikoja lyhennettiin vuoden 2013
alusta kolmanneksella.
Vuonna 1975 rakennettu kaupungintalo saattoi maksaa 6 miljoonaa markkaa. Jos siitä tehtiin 40 vuoden
aikana poistot on vielä vuonna 2014 tehtävä 25.000 euron poistot. Jos 2014 tehtäisiin samanlainen
rakennus, se maksaisi yli 5 miljoonaa euroa. Poistot olisivat 130.000 euroa vuodessa. Kaikki nuo luvut ovat
puuta heinää.
Rakennettavan rakennuksen tilalle ei välttämättä rakenneta koskaan mitään. Jos rakennetaan, uuden hinta
ei ole viisinkertainen, vaan kymmen-, 20- tai 50-kertainen kun rakennuskustannuksia verrataan
alkuperäisen rakennuksen kustannuksiin.

Kaupungintalo
Rakennuskustannukset
Inflaatiokorjattuna

40 v

Poistoaika
20 v

10 v

1975
1985

1 000 000 eur
2 623 626 eur

25 000
65 591

50 000
131 181

100 000
262 363

1995

3 799 451 eur

94 986

189 973

379 945

2005

4 326 923 eur

108 173

216 346

432 692

2014
Elinkustannusindeksi 1951=100

5 219 780 eur

130 495

260 989

521 978

Joidenkin mielestä poistoilla kunnat varautuvat korvausinvestointeihin. Koko ajatus on absurdi.
Kaupungintalon tilalle ei rakenneta uutta kaupungintaloa ennen kuin talo romahtaa käsiin.
Kaupungintaloilla ei ole mitään muutakaan rahallista arvoa. Jos ne tarpeettomina myydään, hyvä jos niistä
euron kaksi saa.
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Salon alueen 10 kuntaa
Salon kaupunkiin yhdistettiin 9 muuta kuntaa. Jokaisella oli oma kunnantalonsa. Niillä oli tasearvonsa,
vaikka ne todellisuudessa olivat arvottomia.
Salo
Halikko
Kiikala
Kisko
Kuusjoki
Muurla
Perniö
Pertteli
Suomusjärvi
Särkisalo

uusi kaupungintalo, vanha v 1928 rakennettu purettiin
teknisen viraston käytössä
päiväkoti
myyty automuseoharrastajalle
nuorisotila, kirjasto
päiväkoti
myyty vuokratiloiksi (hintapyyntö 50.000 euroa)
tyhjillään
nuorisotila
vuokrattu toimistotiloiksi

Kaupungintalot ovat menoja, ei mitään varallisuutta. Niiden korjaaminen maksaa hirmuisia summia. Niiden
käyttökustannukset vievät vuosittain paljon rahaa. Vantaan vuonna 1957 rakennetun kaupungintalon
peruskorjaus maksoi vuonna 2012 15 miljoonaa euroa.
Peruskorjatusta kaupungintalosta tehdään vuosittain 20-30 vuoden aikana poistoja. Poistot ovat
hankintamenon jakamista tuleville vuosille, ei yhtään mitään muuta. Jos kaupungintalon käypä arvo
merkittäisiin taseeseen, arvon tulisi olla negatiivinen, eli tulevien vuosien käyttökustannusten ja korjausten
kirjaaminen velkana taseeseen.

Kunnat eivät saa velkaantua kuin yksittäisinä vuosina poikkeuksellisesti
Hyvään taloudenpitoon kuuluu, että eletään suu säkkiä myöten. Rakennetaan uutta sitä mukaa kun
kunnalla on rahaa. Näin elettiin kunnissa vuosikymmenet ja ihmiset olivat tyytyväisiä.
Vaikka tarvittaisiin heti viisi uutta päiväkotia, rakennetaan vain yksi tänä vuonna, toinen seuraavana ne.
Tarvetta voidaan hillitä esim. väestösiirtoja rajoittamalla. Jos kuitenkin tarvitaan kaksi päiväkotia, jätetään
vaikka Kehä III:n uudistaminen tekemättä. Kaikkea ei tarvitse saada heti, minulle ja nyt.
Huono rakentaminen vaikeuttaa tämän terveen talouden periaatteen noudattamista, koska
sisäilmaongelmien takia on pakko tehdä korjauksia. Pitkällä tähtäimellä tähän on ratkaisu parempi
rakentaminen ja hyvä rakennusvalvonta.
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Pois poistoista
Kuntatalouden tulisi olla aina tasapainossa. Velaksi ei saa elää. Joitain investointeja on kuitenkin pakko
rahoittaa velkarahoituksella. Silloin tällaisen hyödykkeen poistoajan tulisi olla korkeintaan yhtä pitkä kuin
on velan takaisinmaksuaika.

Valtuutettuna en ymmärrä tilinpäätöksistä tällaista yksityiskohtaa:
Vantaa 2010: Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus
Vuosina 2009 – 2013 (suluissa 2013 tilinpäätöksen tiedot vuosina 2012-2016)
Suunnitelman mukaiset poistot 71,7 M eur (sama tieto v 2013: 81,7 M eur)
Poistonalaisten investointien omahankintameno 156,3 Me (2013: 145,7 M)
Poikkeama, € -84,6 Me (2013: 64,1 M) Poikkeama, % -54,14 (2013: 43,95 %)
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Uusi tase kertoisi velkoja vastaavat likvidit varat
Pysyvät vastaavat
Realisointikelvoton varallisuus pois taseesta
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet

Kirjataan suoraan kuluksi
Kirjataan suoraan kuluksi

Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kirjataan investointierittelyyn
Kirjataan investointierittelyyn
Kirjataan investointierittelyyn

Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Kirjataan investointierittelyyn
Kirjataan suoraan kuluksi
Kirjataan investointierittelyyn

Osuudet kuntayhtymissä
Asuntoyhteisöjen osakkeet
Muiden kiinteistöyhteisöjen osakkeet

Kirjataan investointierittelyyn
Kirjataan investointierittelyyn
Kirjataan investointierittelyyn

Osakkeet ja osuudet

Samalla poistaisin taseesta vaihto-omaisuuden kokonaan ja kirjaisin tämän luontoiset hankinnat kuluksi. Ei
kunnalla voi olla vaihto-omaisuutta. Jos vesilaitoksella on putkia varastossa, ovat ne tarvikeluontoisia ja
siten kuluja. Jos tontinomistaja maksaa putkenpätkästä jotain, se voidaan tulouttaa tuloslaskelmaan ilman
varastoinventaarien muutoksia.
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Muu vaihto-omaisuus

Kirjataan suoraan kuluksi
Kirjataan suoraan kuluksi

Kukaan ei tarvitse tietoa, paljonko tietokoneohjelmasta, koulurakennuksesta tai luokan videotykistä on
tekemättä poistoja. Kukaan ei tarvitse tietoa, paljonko niistä on vuoden aikana tehty poistoja. Tase-erät
eivät kerro mitään kenellekään. (Viittaan aiemmin esitettyyn.)
Sen sijaan valtuutetulle on tärkeää tietää, mihin investointiluontoiseen rahat on edellisvuosien aikana
käytetty. Koska juuri investoinneista ovat useimpien kaupunkien velat syntyneet.
Sitä varten tilinpäätöksiin tehdään investointierittely, jonne merkitään kaikki realisointikelvottomat
investoinnit. Koulurakennusta tai päiväkotia ei voida myydä, eikä kuntayhtymäosuutta. Asuntoyhtiön
osakkeet voidaan myydä sijoittajille, mutta silti ne ovat käytännössä realisointikelvottomia. Jos ne
myydään, ne voidaan kirjata tuloksi samalla lailla kuin uushankinnat kirjataan menoksi.
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Valtuustokausi

Investointierittely
Hankinnat
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat
Osuudet kuntayhtymissä
Asuntoyhteisöjen osakkeet
Muiden kiinteistöyhteisöjen
osakkeet
Yhteensä tuhat euroa
Myynnit
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
*** muita pääryhmiä
Yhteensä tuhat euroa
Velkojen muutos

Valtuustokausi

Valtuustokausi

Aiemmat 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yht
ei
ei
ei
ei
ei
ei
kyllä
kyllä
kyllä

Velat

+-

Investointierittely 10 vuodelta kertoo enemmän kuin nykyiset tilinpäätökset. Velkojen muutosrivi kertoo, miten investoinnit on rahoitettu.

Vastaavaa
Likvidit varat
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
Toimeksiantojen varat
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Kaavoitetut maa-alueet
Muut maa-alueet

Siirretään pitkäaik saamisiin
Siirretään pitkäaik saamisiin
Liitetietoihin
Siirretään pitkäaik saamisiin
Liitetietoihin
Hankintameno
Hankintameno

Saamiset julkisyhteisöiltä ja kuntayhtymiltä
Saamiset kuntakonsernin yhteisöiltä
Saamiset yksityissektorilta
Muut saamiset

Kuten lainasaamiset

Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Kuten lainasaamiset
Kuten lainasaamiset
Kuten lainasaamiset
Vain erityistilanteissa

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Rahat ja pankkisaamiset
Taseen likvidit varat yhteensä
Nettovelka (Velat ./. varat)
VASTAAVAA YHTEENSÄ

Vahtera 18 / 32
Miten kunnan taloudesta tulisi viestiä päättäjille ja kuntalaisille?

Nettovelka (Velat ./. varat) rivi tarvitaan, jotta tase menee tasan ja koska yleensä velkoja on enemmän kuin
likvidejä varoja, tarvitaan täsmäyserä. Luku kertoo kuinka paljon kunta on elänyt yli varojensa vuosien
kuluessa.
Kunnille ei taseeseen jää paljoa likvidiä varallisuutta, koska kouluja jne ei voida myydä.
Valtuutettua hämmentää samojen erien (lainasaamiset, muut saamiset) esittäminen kolmessa eri paikassa.
Siksi siirretään sijoituksista pois erät, joita ei voida realisoida alle vuodessa, pitkäaikaisiin vastaaviin eriin.
Erät jaetaan kolmeen osaan: saamiset julkisyhteisöiltä ja kuntayhtymiltä, saamiset kuntakonsernissa ja
saamiset yksityissektorilta. Siirtosaamisia ei kunnilla voi olla. Jos kyse on aidosta saamisesta, joka saadaan
rahana kunnan pankkitilille, voidaan erä kirjata muihin saamisiin.
Toimeksiantojen varat eivät ole valtuuston vapaasti käytettävissä. Tiedon voi esittää kokonaan
liitetiedoissa.

Uusi tase kertoo velat ja takaukset, mutta ei esitä omaa pääomaa
Vastattavaa
Oma pääoma
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä
(alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset

Pakolliset varaukset
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
Toimeksiantojen pääomat
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat

Poistetaan turhana
Poistetaan turhana
Poistetaan turhana
Poistetaan turhana
Poistetaan turhana
Poistetaan turhana
Poistetaan turhana
Kirjataan tasauserä, jos likvidit varat >
kaikki velat (ei takausvelkoja)
Siirtovelkoihin
Siirtovelkoihin
Siirtovelkoihin
Ks likvidit varat, toimeksiantojen varat
Ks likvidit varat, toimeksiantojen varat
Ks likvidit varat, toimeksiantojen varat

Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Velat yhteensä

Vain selkeät velkaerät
Lomapalkkavelkaa ei kirjata
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Takausvelat ja vakuudet
Takaukset julkisyhteisöille
Takaukset kuntakonserniyhtiöille
Takaukset ykksityisille yhteisöille
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Varojen ja velkojen erotus lasketaan ilman takausvelkoja.

Investointilaskelmat
Ovat investoinnit suuria tai pieniä, valtuustolle päätettäväksi esitettävät luvut elävät omaa elämäänsä.
Pienessä kunnassa X varattiin pihatilojen korjaamiseen 6.000 euroa. Valtuuston oli helppo päättää niin
pienestä remontista. Remontti tuli maksamaan 60.000 euroa. Todellinen luku tuotiin tiedoksi valtuustoon,
joka ei voinut muuta kuin hyväksyä kymmenkertaistuneen menon.
Jäähallit ovat osa nykyaikaista yhteiskuntaa. Ne tuodaan päätettäväksi tuunattuina. Peli-ikäisten lasten
vanhempien äänistä kilvoittelevat valtuutetut kilvan kehuvat jäähallin rakentamisen tarpeellisuutta.
Paikallinen media uutisoi urheilumielisenä hankkeen hyviä puolia.
Tuunaamisella valtuustolta viedään valta jäähallipäätöksestä.

Vaihtoehdot rakenna tai ei
Pyhäjokiseutu 3.5.2013: Mahdollisen uuden jäähallin rakentaminen Haapavedelle kirvoitti valtuutettujen kielet
vilkkaaseen keskusteluun. Aihetta käsiteltiin maanantaisessa valtuustonkokouksessa noin tunnin ajan. -- hankkeen
toteuttamisesta päätetään syksyllä vuoden 2014 talousarvion yhteydessä. Äänestystulos oli 18-7, kaksi äänesti tyhjää. -- - Hanke on realistinen. -- Hankkeen kustannusarvio on tällä hetkellä noin 2 miljoonaa euroa, --YLE Etelä-Karjala 8.6.2010: Imatran jäähallin rakennuskustannukset lähes 9,4 miljoonaa. --- Imatran kaupunginvaltuusto hyväksyi
eilen 780 000 euron lisämäärärahan uuden jäähallin rakentamiseksi, kertoo Uutisvuoksi-lehti. Jäähallin hinta nousi aiemmin
arvioidusta 8,6 miljoonasta eurosta lähes 9,38 miljoonaan euroon.

Vaihtoehtoina vanhan korjaus tai uuden rakentaminen
Virkamiesesittely on tehty siten, ettei vanhan korjaaminen todellisuudessa ole vaihtoehto
MÄNTTÄ – VILPPULAN KAUPUNKI

LOPPURAPORTTI JÄÄHALLITOIMIKUNTA 2013

4.1.3 Kevyen peruskorjauksen kustannukset (alv % 0) Yhteensä 245.000 €
4.2.3 Nykyisen hallin peruskorjaus ja rungon vahvistus: kustannukset (alv % 0) Yhteensä 674.100 €
Asiantuntijalausunnon perusteella, myös tämä vaihtoehto 4.2 on toteuttamiskelvoton vaihtoehto
4.3 Nykyisen hallin perusparannus lämpöeristetyksi halliksi (alv % 0) Yhteensä 2.010.000 €
- valtionavustus vaihtoehdossa 4.3: 446.355 € ( 25 % )
4.4 Kustannusarvio uusi jäähalli (alv % 0) Yhteensä 3.077.000 €
- valtionavustus vaihtoehdossa 4.4: 750.000 € ( 25 % )
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Ikävimpiä urheilupaikkojen vedätyksiä on perustaa osakeyhtiö, joka rahoittaa investoinnin velaksi. Valtuusto
päättää ”vain” velan takauksesta. Käytännössä kunta kuitenkin maksaa avustuksina velan korot ja
lyhennykset. Kun investointi epäonnistuu, velat sysätään kunnan taseeseen tai kunta maksaa takausvelan.
Jos kunnan oma pääoma uudistetaan, laittaisin takausvelat taseeseen. Silloin valtuutetut varmasti tietävät,
mistä päättävät.

Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Valmistus omaan käyttöön
Henkilöstökulut

Tuloslaskelma
Kunta
Konserni
229,3
1 032,7
915,2
915,2
147,1
153,5
151,8
-474,3

Palvelujen ostot
-688,5
Muut toimintakulut
-194,9
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta
Korko- ja muut rahoitustuotot
32,4
Korko- ja muut rahoituskulut
-9,6
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Suunnitelmapoistot
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Myyntitulot

215,1

-72,9

-145,4

Kassavirta
Kunta
229,3
915,2
156,4
-474,3
-536,7
-194,9

-1 868,4
2,9
14,9
-35,8

108,4

Poistoeron jne muutokset
-0,4
Vähemmistöosuudet
Tilikauden ylijäämä
35,2
Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituslaskelma
Kunta Konserni

32,4
-9,6
108,4
-37,9

215,2
-42,1

117,7

-172,8
9,3
47,3

-376,3
9,6
95,6

-172,8

-45,7

-98,0

-7,8

47,3

-1,2
-15,1
53,4

Esimerkki valtuutetulle esitettävästä investointiehdotuksesta: Heureka
Kuntien talousosastojen tulisi tarkistaa ja yhdenmukaistaa investointiehdotukset, koska valtuusto laitetaan
puun ja kuoren väliin. Jos esityksestä voisi aidosti päättää, joutuu itse selvittämään onko esitys realistinen.
Etenkin yhteishankkeet, joissa maksajana on valtio ja/tai EU:n rahasto, ovat petollisia, koska liian helposti
ajatellaan, ettei tämä ole meiltä pois.
Tiedekeskus Heureka esitteli syyskuussa 2014 valtuutetuille ehdotuksen investoinnista, jonka rahoituksen
kaupunki takaa ja jonka velkojen lyhennyksen maksavat valtio ja Vantaa puoliksi.
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Heureka 3.0 investointiesitys
Investointi uudisrakentamiseen
Investointi peruskorjaukseen
Muut investoinnit

6,0 M€
2,0 M€
osana Heurekan investointiohjelmaa

Rahoitus
Kiinteistö Oy Tiedepuisto lainaa
Lainan takaa Vantaan kaupunki

8,0

Lainan takaisinmaksu
Korotettu vuokra / vuosi
Korotettu vuokra / vuosi
Yht
Lainan takaisinmaksuaika
Kokeilin itse takaisinmaksuaikaa

390 000
390 000
780 000
???
12 v.

M€

Kaupungin tytär

€
€
€

Vantaan kaupunki
opetus- ja kulttuuriministeriö

2,5 % korolla

Kävijöitä lisää
50 000
Ohjelmapohjaista yritystuloa lisää
Muiden tuottojen kasvu
Heureka 3.0 toteutetaan nykyisellä henkilöstöllä
Tuottojen lisäys

640 000 €
400 000 €
100 000 €
1 140 000 €

Esityksessä ei ole mainittu lainan takaisinmaksuaikaa. Esittelijä väitti, että investointi lisää Heurekan tuloja
1,1 M euroa vuodessa. Mihin silloin tarvitaan lisäavustusta, kun lisätulot ylittävät lainan hoitokustannukset
ja henkilökuntaa ei tarvitse palkata lisää?
Pääsymaksut ja muut omat
tuotot
Varainhankinnan netto
Muut tuotot
Vantaan avustukset
Valtion avustukset
Muut avustukset
Tulot yhteensä

5 792,4
73,0
78,9
3 033,0
2 150,0
637,5
11 764,8

t€
t€
t€
t€
t€
t€
t€

Vantaa maksaa nyt 60 % ja valtio 40 %, Heureka 3.0 kulut maksettaisiin 50/50??
Hyvät ja sinänsä kannatettavat hankkeet myydään tutkimuksilla
Kävijöiden vaikutus alueelle
Heurekan kulutus
Kävijöitä
Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta
Koululaiskävijöiden määrä
Matkailijan lisäkulutus *)

25 M€
5 M€
330 000
55,9
184 000
%
62 000
136 €

*) Laskin ettei pääkaupunkiseudulta tuleva henkilö jätä omalle alueelle lisärahaa
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Henkilöstömenot
Henkilöstömenot
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstömäärä
Palkka per kk per henkilö

Kunta
361,0
91,6 25,4 %
21,7 6,0 %

HSY
Heureka
33,1
6,3 19,1 %
2,0 6,2 %

10 319

765

2 915

3 606

75
4 119

Kunnissa eläkemaksut ylittävät merkittävästi yksityissektorin maksamat eläkemaksut (Vantaalla 25,4 % ilman työntekijän osuutta).
Jos Heurekan työntekijöiden eläkemaksut ovat samaa tasoa on heurekalaisten keskiansio HSY:täkin korkeampi.

Henkilöstön määrä tulee olemaan huolellisen suunnittelun kohteena kun kunnissa suuret määrät
työntekijöitä eläköityy. Henkilöstöraporteista saa paljon tietoa mm. sairauspoissaolojen kehityksestä, mutta
paljon tietoa jää nyt saamatta. Esimerkiksi kuntatyöntekijöiden yksityissektoria paljon suuremmat
lomaoikeudet maksavat niin paljon, että vertailtaessa kunnan omaa palvelua yksityissektorin tuottamaan
palveluun on mahdollista, että oma palvelu tulee juuri lomaoikeuksien takia kalliimmaksi.

Palkat ja palkkiot
Vakituisen henkilöstön palkat
Määräaikaisten palkat
Ylityöajan palkat
Yli- ja vuorolisäpalkat
Loma-ajan palkat ja lomarahat
Luottamushenkilöiden palkkiot
Tilapäistyöntekijöiden palkat
Muut palkat ja palkkiot
Yhteensä palkat
Eläkekulut
Muut henkilöstökulut

ei eritellä
ei eritellä

Tilinpäätöksen liitetiedoissa oleva erittely palkoista antaisi paljon informaatiota päättäjille
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Valtuutetut eivät voi edes näperrellä kuntatalouden numeroilla

Väestömuutokset kaiken perusta
Kunta on maapallo pienoiskoossa. Kunnan kirjanpito antaa meille vähän eväitä rakentaa parempi
huominen, tai edes vähän huonompi kuin nyt. Kun emme ymmärrä tätä päivää, emme pysty ymmärtämään
huomista. Kuitenkin huominen on jo tänään. Tänä vuonna syntyneistä suomalaisista lapsista joka kolmas
tulee elämään vuonna 2114.
Suomi osallistuu maailmanlaajuisesti kaikkeen hyvään. Maksamme veroja ja maksuja ilmastonmuutosten
hillitsemiseksi. Osallistumme kehitysapuun. Humanitääriseen maahanmuuttoon. Olemme huolissamme
luonnonvarojen ehtymisestä, maan eroosiosta, kalojen ja eläinten sukupuutosta, lapsikuolleisuudesta,
köyhyydestä, ruokapulasta, sodista ja hulluista ISIS-uskonsotureista.
Mutta meitä ei vähääkään kiinnosta näihin eniten vaikuttava syy: väestön räjähdysmäinen kasvu. Tuoreessa
Science-lehdessä on julkaistu tutkimus, jonka ovat tehneet YK:n väestötieteilijä Patrick Gerland sekä
tilastotieteilijä ja sosiologi Adrian Raftery Washingtonin yliopistosta. Nyt maapallolla on 7,2 miljardia
ihmistä, joista miljardi Afrikassa. Tutkijoiden mukaan on olemassa 80 %:n todennäköisyys sille, että
maapallon väestö kasvaa 9,6 – 12,3 miljardiin ennen vuotta 2100. Afrikkalaisten osuus samalla ajanjaksolla
tulee olemaan 3-5-kertainen 3,5 – 5,1 miljardin väliltä.
Tämä kaikki heijastuu jo tänään suomalaisiin kuntiin. Valtuutetun tulisi voida pohtia kuntatalouden
sopeutumisvaihtoehtoja tuohon globaaliin muutokseen. Muutoshan maksaa asumiskustannuksina, uusien
asuntoalueiden ja asuntojen sekä kunnallisten rakennusten rakentamisina, sosiaaliturvamenoina,
toimeentulotukimenoina, päivähoito-, koulutus-, terveydenhoito-, eläke- ja vanhushuollon menoina sekä
työttömyysmenoina. Toki menojen vastineeksi saadaan myös lisää verotuloja. Globaali muutos ei ole
pelkästään väestönkasvua Suomen pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupunkikeskustoissa, vaan myös
väkimäärän vähennystä monissa maakunnissa. Muutoksen hallintaan yritetään vaikuttaa SOTE-uudistuksina
ja metropolihallinnolla, mutta yhtäkään euromääräistä tietoa ei ole saatu päätöksenteon tueksi. Siksi
päätökset tehdään tunteilla ilman faktoja.
Valtuutetun päätöksenteon ja kuntalaisten mielikuvien tasolla nämä väestötiedot ovat monituhatkertaisesti
tärkeämmät kuin tietää montako kirjalainausta tänä vuonna on enemmän/vähemmän kuin viime vuonna.
Nämä lainauskerrat selostetaan jokaisen kunnan tilinpäätöksessä.
Asioiden hoitamistavoilla on olennainen merkitys meidän kaikkien elämään. Tuskin kukaan sanoisi Suomen
kokoista Uutta-Seelantia kehitysmaaksi, se on hyvinvointivaltio kuten Suomikin.

population for New Zealand in 2014 is 4,561,498,
The current New Zealand VAT (Value Added Tax) is 13.00%.
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Väestömäärä ja
Espoo
Helsinki
Kauniainen
Sipoo
Tuusula
Vantaa
Yht
Lisäys/vuosi
vuosia

1970
92 655
510 352
6 108
11 989
17 420
72 215

2012
256 021
601 559
8 911
18 805
38 120
205 655

ennusteet
2020
281 970
646 860
9 901
21 009
41 530
225 483

710 739

1 129 071
9 960
42

1 226 753
12 210
8

Nopea kasvu

2030
306 695
692 183
11 026
23 429
45 237
244 517

2040
323 875
727 605
11 774
25 110
47 777
257 595

1 323 087
9 633
10

1 393 736
7 065
10

2050
861 339

6 836
38

Politiikoilla ja virkamiehillä on unelma metropolista. Lisää väkeä halutaan keinoin miten hyvänsä. Kun
Suomesta ei enää riitä väkeä, tuodaan ihmisiä ulkomailta. Esimerkiksi Vantaalla väestönkasvu on usean
vuoden ajan perustunut maahanmuuttoon.
Väestönkasvu on järkevää vain, mikäli lisäväestö tuo verotuloja (omia ja välillisiä) niin paljon, että rahoilla
voidaan maksaa uusien asuntojen, asuntoalueiden, kunnallistekniikan, koulujen, päiväkotien,
vanhustenhoidon, terveydenhoidon jne jne lisääntyvät menot eivätkä uudet asukkaat rasita sosiaalitoimen
kustannuksia toimeentulotuilla ja muilla sosiaalituilla. Tällaisia laskelmia ei ole tehty, eikä niitä halutakaan
tehdä. Koska unelma metropolista Euroopan kehtona murenisi siihen.
Pääkaupunkiseutu + 10 kehyskuntaa
1996
1,1 miljoonaa asukasta
2014
1,4
2020
1,5
2030
1,6
2040
1,7
2050
1,8
http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/12_10_16_Tilasto_31_Vuori.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/pol0210.pdf?lang=fi

Väestöennusteet ja niiden vaikutukset talouteen
Keskustapuolueen pöytäkirjalausuma 22.9.2014 Vantaalla: ”Katsomme, että asuntorakentamisen määrässä
on otettava huomioon talous- ja velkaohjelma, jossa määritetään se, minkä laajuiseen palvelutuotantoon
kaupungilla on taloudelliset mahdollisuudet.”
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2025 joka neljäs helsinkiläinen koululainen on maahanmuuttaja
STT - uusisuomi.fi 5.2.2008 06:50
Kaupungille maahanmuuttajien määrän lisääntyminen tietää kasvavaa laskua. Suomea puhuva oppilas maksaa 7 000 euroa
vuodessa, ulkomaalaisperäinen 10 500 euroa.

Köyhiä vai kipeitä
Suomen Kuvalehti 37/2014: Liikkeenjohdon neuvonantaja Bo-Erik Ekströmin mukaan Helsingin palvelujen
käyttötalous on ”köyhtymässä”, mutta konserni on ”erittäin vauras”. Ekström kysyy, onko kaupungin
tällaisessakin tilanteessa syytä pitää kaikista omistuksistaan kiinni.
Toki kaupunki voi myydä Helsingin Energian. Se tuotti viime vuonna 200 miljoonan euron liikevoiton. Se on
tulouttanut kaupungin kassaan noin 2 veroprosentin määrän tuloja. Kaupungin taseessa sen arvo on SK:n
mukaan 500 M euroa ja osakeyhtiönä 2,4 miljardia euroa (arvio SK).
Oletetaan, että Helsinki myisi energialaitoksen markkinoille 2,4 miljardilla. Mitä kaupunki tekisi näillä
rahoilla? 12 vuoden jälkeen myyntihinta on menetetty, jos laitoksen vuotuinen tuotto jatkuu 200 miljoonan
euron tuotolla (tosin osa siitä menee jatkossa valtiolle yhteisöverona. Verosuunnittelun takia ei kuitenkaan
läheskään 20 prosenttia.) Todennäköisempää kuitenkin on, että rahat menevät muutamassa vuodessa
kaikenlaiseen kivaan. Näin on käynyt monessa sähköyhtiönsä myyneessä kunnassa, mm. Espoossa. Jos ei
muuta keksitä, alennetaan veroja.
Laskin 2011, että Fortumin vieminen pörssiin on aiheuttanut valtiolle 15 miljardin tappion, joka kasvaa
vuosi vuodelta.
http://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2011/02/13/veronmaksajien-rahoja-menetetty-fortumissa-15miljardia-euroa/
Ekströmin mukaan Helsingin kaupunkikonsernin nettovarallisuus oli 2013 päättyessä 15.327 euroa asukasta
kohden (Turussa 5494 euroa). Arvio on unelmahöttöä kuten olen tässä esityksessä osoittanut. Kukaan ei
osta kauppatoria, Helsingin katuja, eikä kaupungintaloa. Nämä kaikki sisältyvät nettovarallisuuteen.
http://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2014/09/07/valtuutetun-elamaa-ikkunat-on-pesematta/
Talousarviovallattomuus
Talousarvio 2014 sisältää 248 sivua. Yksikään valtuutettu ei pysty selvittämään, mitä kaikkea talousarvion
hyväksymisen myötä annetaan virkamiesten tehdä. Otetaan esimerkiksi Vantaan brändääminen.
Valtuustokeskustelussa ilmeni, että on ongelma kun ulkomailla joku kysyy vantaalaiselta, missä asuu, eikä voi sanoa
että Vantaalla. Koska kukaan ei tiedä Vantaasta. Tarvitaan brändi, jotta tämä tietämättömyys saadaan karsittua. No,
olen ollut vuosien mittaan monta kertaa Mondulissa. Kuinka moni tietää, missä maanosassa tuollainen paikka on?
Tarvitaanko myös Mondulissa brändityöryhmä.
Brändäys on hyväksytty osana kaupungin elinvoimaohjelmaa. Tavoitteet ovat ylevät: positiivisen kasvu-uran
saavuttaminen, työpaikkojen kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen ja Vantaalle syntyvien työpaikkojen määrän
lisääminen. Ohjelma on hyväksytty vuonna 2013 sitovaksi tavoitteeksi. Ohjelmaan käytetään talousarviossa 414.600
euroa. Sanaa brändi ei talousarvioehdotuksessa ole mainittu kuin kerran. Branditilanne esiteltiin valtuutetuille
elokuussa 2014. Työn tekemiseen tarvitaan konsulttia, jonka taustayritykset ovat konsultoineet Vantaata miljoonilla
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euroilla. No, paras brändi Vantaalle olisi: ”velaton kaupunki, jonne ei kannata tulla ulkomailta elämään sosiaaliturvan
varassa”.

Talousarviot ovat taulukkolaskentaharjoituksia
Vantaan talousarviossa vuodelle 2014 on erilaisia lukuja (eur, määrä, %) siinä lähemmäs 20.000.
Etenkin kuntainyhtymissä talousarviot tehdään tyyliin ”2 % lisää edelliseen budjettiin”. Näin talousarviot
erkanevat todellisuudesta heti jopa ennen niiden hyväksymistä. Todelliset luvut kuluvana vuotena voivat
olla jo ylittäneet seuraavalle vuodelle tehdyn talousarvion. Pahimmillaan uusi talousarvio tehdään
pienemmäksi kuin toteutuneet menot.
Kellään ei ole vastuuta talousarvion ylittämisestä. Laskut maksetaan ja se on siinä. Valtuutetut tai
kuntainliiton vastuulliset pyörittävät peukaloita, ei sen kummempaa. Tämä johtaa myös virkamiesvastuun
hälvenemiseen. Mitä turhia, kunhan arvion laatimisessa noudatetaan annettuja raameja.
Tässä esimerkkinä tulevaisuudessa yhä tärkeämmän vanhus- ja vammaispalvelujen talousarvio. (Vuosi
2014, vuoden 2015 on vielä kesken).
Talousarvio vuodelle 2014
TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017
Vanhus- ja vammaispalvelut 1000 eur
Tulot
24 764
24 256
24 241
24 741
25 236
25 740
26 255
Menot
-159 348 -165 862 -169 969 -171 569 -174 144 -176 756 -179 407
Henkilöstömenot
-53 948 -54 415 -54 445 -54 455
Asiakaspalveluiden ostot
-64 780 -69 571 -73 335 -74 935
Henkilöstö
Keskipalkka/kk

1 115

1 113

1 117
3 101

1 119

1 136

1 161

Yli 65 vuotiaat

25 878

29 592

31 181

32 686

33 993

35 153

Vuosina 2012-2017 ikäihmisten lukumäärä nousee 36 %.
Menojen arvioidaan nousevan samassa ajassa 13 %. Henkilöstön määrä kasvaisi 4 %.
Asiakaspalveluiden ostot nousevat selkeästi enemmän kuin henkilöstömenot. Onko valtuusto
siis tehnyt huomaamatta päätöksen, että vammais- ja vanhuspalvelut ostetaan jatkossa
enenevässä määrin yrityksiltä.

Talousarvio vuodelle 2014

TP 2012

TA 2013

TA 2014

TA 2015

TA 2016

TA 2017

Menojen indeksi

100

104

108

109

111

113

Henkilöstömääräindeksi

100

100

100

100

102

104

Henkilöstömenoindeksi

100

101

101

Asiakaspalveluostoindeksi

100

107

116

Ikäihmisten määräindeksi

100

114

120

126

131

136

Talousarvion luvut muutettu indekseiksi, tilinpäätös 2012 = 100.
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Investointilaskelmat epäonnistuvat
Musiikkitalon hallitus hylkäsi SRV:n 124 miljoonan euron urakkatarjouksen
PROJEKTIT 02.11.2007 - 16:26 0
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon hallitus on päättänyt olla hyväksymättä Musiikkitalon pääurakasta saatua tarjousta.
SRV Viitoset Oy:n jättämä tarjous oli 124 miljoonaa euroa, joka ylitti selkeästi Musiikkitalon budjettiraamin. Tarjouksen
tavoitehinnan mukaan Musiikkitalon kustannustasoksi tulisi 178 miljoonaa euroa. Musiikkitalon hallitus esittää kuitenkin, että
rakennushanketta pyrittäisiin jatkamaan keskeytyksettä.
Musiikkitalon hallitus hyväksyi SRV:n 90,5 miljoonan euron tarjouksen
PROJEKTIT 07.04.2008 - 17:20 0
Helsingin Musiikkitalon hallitus on käsitellyt tänään SRV:n uutta 90,5 miljoonan euron tarjousta Musiikkitalon pääurakasta. Uuden
tarjouksen myötä rakentamisen kokonaiskustannusarvioksi muodostuu 140 miljoonaa euroa. Musiikkitalon hallitus pitää
rakennushanketta nyt saadulla kokonaiskustannusarviolla toteuttamiskelpoisena ja suosittaa omistajaosapuolia eli Helsingin
kaupunkia, Yleisradiota ja valtiota tekemään päätökset omalta osaltaan rakennustöiden aloittamisesta.
Helsingin musiikkitalon tavoitehinta ylittymässä 20 miljoonalla eurolla
PROJEKTIT 03.05.2010 - 14:10 15
Helsingin musiikkitalon rakennushankkeen kokonaiskustannukset ovat nousemassa 160 miljoonaan euroon. Hankkeen kahden
vuoden takaisen investointipäätöksen mukainen urakkaan perustuva 140 miljoonan euron tavoitehinta näyttäisi tämän hetkisen arvion
mukaan ylittyvän 20 miljoonalla eurolla. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ylen Uutiset.
Miten tulisi käymään Guggenheim-museolle. Nyt esillä ollut 130 M euroa on otettu hatusta.

IT-hankinnat epäonnistuvat
Julkisen sektorin IT-hankinnat ovat selkeästi yksityissektorin hankintoja kalliimpia. Lisäksi ne
usein epäonnistuvat. IT-hankintojen tilikauden menot ja ao. hankinnat kertyneet menot tulisi
esittää tilinpäätöksen liitetiedoissa, jotta valtuusto voisi arvioida niiden suuruutta ja tulevien
hankintojen riskejä. Erityisen tärkeää tämä on jatkossa kun vireillä on mittavia hankintoja
kuntien yhdistyessä, SOTE-uudistuksen takia sekä Apotti-hankkeen takia.
Apotin hankintarenkaan jäsenet ovat kukin osaltaan päättäneet, että CGI ja Epic jatkavat toiselle neuvottelukierrokselle.
Neuvottelujen ja tuotevertailujen valmistelu onkin pitänyt hanketoimiston kiireisenä alkusyksystä.
Uutta järjestelmää hallinnoimaan on tarkoitus perustaa osakeyhtiö, jonka yksityiskohdista sovitaan syksyn aikana.

Osakeyhtiön perustaminen siirtää valtuutettujen päätösvallan virkamiehille. Tässä on
konkreettinen esimerkki siitä, kuinka tärkeää konserniseuranta on valtuustolle.

Tilinpäätösjärjestelyjä
Kunnat osaavat tehdä tilinpäätöksiä yhtä lailla kuin yritykset. Kun Helsingin Energiasta tehtiin liikelaitos,
sähkölaitoksen omaisuus arvostettiin nykyarvoon. Samanlainen järjestely ollaan tekemässä kun liikelaitos
muutetaan osakeyhtiöksi. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkön kuluttajat joutuvat maksamaan investoinnit
kolmeen kertaan sähkömaksuissa. Tämä tulee liikelaitoksen kaupungille tulouttamien voittojen lisäksi.
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Tällainen järjestely tehtiin kun vesi- ja jätehuollon laitoksista tehtiin HSY. HSYlle siirrettiin kaikki laitokset
käypään hintaan (=ylihintaan). Ylihinnan vastineeksi HSY:lle tuli 1,2 miljardin velka, joka on saamisena
kaupunkien taseissa. Muutaman vuoden kuluttua lainaa aletaan lyhentämään. Vesimaksuja on sitä varten
nostettava. Kaupungit saavat lisää rahaa, vaikka siirtovoittoa ei enää tule, koska voitto kirjattiin vuonna
2010 HSY:tä perustettaessa.
Vesilaitoksella on edessään mittavat putkiston peruskorjaukset. Sitä varten joudutaan ottamaan lainaa, joka
hoidetaan vesimaksuja korottamalla. Vaikka veroprosenttia ei enää nostettaisi, kuntalaisilla tulee olemaan
entistäkin ahtaampaa energian ja vesimaksujen hintojen korotuksilla.
Helsingin energiasta maksetaan jo nyt arvonlisäveroa. Jatkossa osa voitosta kierretään valtionverotuksessa
korkeammilla poistoilla, jotka siirron seurauksena syntyvät. Jos yksityinen yritys toimisi näin, se
tuomittaisiin veropetoksesta.
Pelottavinta olisi se, että kunnat lähtisivät rahoittamaan vesilaitosten tarvitsemia peruskorjauksia myymällä
laitokset sijoittajille. Tästä kirjoitus vuodelta 2010.
http://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2010/09/15/jattakaa-meille-edes-vesi/

Lainat jäsenkunnilta
Lainat rahoituslaitoksilta
Muut velat ja lainat
Osto- ja muut velat
Velat yhteensä

HSY
1188,0
156,4
127,5
55,4
1527,3

Vantaan osuus
miljoonaa euroa
Vantaalla pitkäaik saaminen

19,5 %
297,8
234,8

Myyntivoitto siirrosta HSY
lisää omaa pääomaa

196,0

Velka maksetaan vesimaksuista
KTT Bo-Erik Ekström ”1.1.2010 HSE ympäristöpalvelut kuntayhtymään siirtyivät Vantaan Veden toiminnot
jolloin kirjattiin 201,7 meur myyntivoitto”
Vantaan tilinpäätös 2010: ” Vantaan Veden liiketoimintojen kaupasta syntyi 196 miljoonan euron
kirjanpidollinen myyntivoitto kauppahinnan ja myytävän omaisuuden tasearvon erotuksena.”
Erotus on HSY:n peruspääomakirjaukset 5,649 milj eur
Rahoituslaskelma: ”Satunnaiset erät 201,662 (milj eur)”
Konsernin rahoituslaskelma: ”Satunnaiset erät 192,745”
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Tarvitsemme yli tilikausien numeroita
Kalenterivuoden vaihtuminen katkaisee menojen seurannan. Isoja investointeja toki seurataan
kalenterivuosien yli. Valtuutetuille tulisi raportoida ylivuotisista hankkeista useita kertoja tilikauden aikana
(esim. Apotti).

Vertailulaskelmat (benchmarking)

Vertailulaskelmat ovat suosittuja (ainakin Vantaalla), koska niiden avulla voidaan osoittaa
asioiden olevan paremmin kuin muualla. Tämä esimerkki toimintakatteen määrästä pitää
ymmärtää nurinkurisesti. Mitä pienempi prosentti, sitä parempi, koska kyse on negatiivisesta
luvusta, josta puuttuvat verotulot.

Vaihtoehtoislaskelmat
Kuntien kirjanpidon tulisi olla enemmän vaihtoehtoislaskelmia tulevaan kuin menneen kirjanpidon
pikkutarkkaa ruotimista. Kärjistäen voisi sanoa, että vanhasta kirjanpidosta riittää velan määrä ja
edellisvuosien kassavirta. Sillä vanhaa emme voi muuttaa, mutta tulevaan voimme vaikuttaa.
Käytännössä ainoa vaihtoehtoislaskelma tehdään koroista, koska pelätään korkotason nousevan. Vantaalla
1 %-yksikön korkojen nousu lisäisi menoja 10 miljoonaa euroa vuodessa. Isompi korkojen nousu tuhoaisi
kaupungin velkaohjelman. Tuon 10 miljoonan euron päälle tulee saman verran korkoja konserniyhteisöjen
veloista.
Jatkossa erittäin tärkeiksi laskelmiksi tulevat vaihtoehtojen selvittäminen siitä, kumpi on edullisempaa,
kuntien oma tuotanto vai ulkoistaminen.
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Asuntorakentamisen kustannukset
Asuntorakentamiseen pääkaupunkiseudulla menee kymmeniä miljoonia euroja julkista rahaa vuosittain.
Valtuutettujen päätöksentekovalta on kokonaan siirretty muutamalle virkamiehelle ja vuokraasuntoyhtiöiden hallituksille.
Kun MOT maahanmuuton hinta-ohjelmaa tehtiin 2010, kaupungin virkamies sanoi, että sosiaaliperustaisten
asuntojen rakentaminen Helsingissä ei maksa kaupungille mitään.
Eipä niin. Kaupungin talouden kirjanpidossa on jotain perustavaa laatua olevaa puutetta, kun tällaisia
kuvitelmia esitetään. Samalla tavalla ajatellaan monessa muussakin kunnassa.
Logiikka on. Perustetaan kiinteistöyhtiö, joka rakentaa uuden vuokratalon pitkäaikaisella lainalla.
Sosiaaliperustaiseen asuntorakentamiseen saadaan ARAlta tukea. Yhtiö rahoittaa toimintansa
vuokratuloilla, jotka asukkaat maksavat. Suuren osan vuokrista maksavat KELA asuntotukena ja kunnat
toimeentulotukena. Siis ”mehän tienataan tällä.”
Kun rakentaminen Suomessa on laajalti ulkomaalaisten käsissä, valuvat rakentamisen rahat Viroon ja
muihin maihin.
Uusien asuntojen kulut eivät näy kunnan kirjanpidossa mitenkään, ei edes velat eikä niiden korot.
Konsernitaseessa asuntojen rakentamiskustannukset ovat taseen vastaavissa ja velat vieraassa pääomassa.
Nekin näyttävät olevan tasapainossa.
Kaupungin virkamies oli siis oikeassa: ei maksa kaupungille mitään. Sitä enemmän vuokralaisille ja
veronmaksajille.

Suurimmat toimittajat 3-5 vuotta
Valtuutettujen tulisi saada tilinpäätöstiedoissa kaupungin suurimmat palvelu- ja tavaratoimittajat. Erikseen
kuntayhtymät, erikseen yritykset ja yhteisöt.
Isoissa kaupungeissa tiedot 200-300 suurimmasta, pienissä kunnissa riittää 50-100 suurinta.
milj eur
1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITO

214,4

Valtio/Kunta/Kunnan yhtiö

2 VANTAAN TILAPALVELUT OY

49,5

Valtio/Kunta/Kunnan yhtiö

3 HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE

45,7

Valtio/Kunta/Kunnan yhtiö

4 KANSANELÄKELAITOS

33,2

Valtio/Kunta/Kunnan yhtiö

5 Rakennusliike 1

31,7

6 SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY

17,7

Valtio/Kunta/Kunnan yhtiö

7 VANTAAN ENERGIA OY

15,5

Valtio/Kunta/Kunnan yhtiö

8 Rakennusliike 2

12,2

9 Taksipalvelut

9,5

10 Rakennusliike 3

7,1

11 Sosiaalipalvelut 1

6,7
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12 IT-palvelut

6,4

13 ETEVA KUNTAYHTYMÄ

6,3

14 Sosiaalipalvelut 2

6,3

15 mm. turvallisuuspalveluja

6,3

16 Sosiaalipalvelut 3

6,1

17 Rakennusliike 4

6,1

18 Rakennusliike 5

6,0

19 KEVA

5,8

20 Rakennusliike 6

5,2

20 suurinta ostopalvelun tuottajaa

Valtio/Kunta/Kunnan yhtiö

Valtio/Kunta/Kunnan yhtiö

497,8

72 % palvelujen ostoista

Lista kertoo, kuinka paljon kuntien valtuutetut ovat luovuttaneet päätöksentekoa pois valtuustolta.
Lista kertoo myös, kuinka suurta ostopalvelut ovat jo nyt. Kunta- ja SOTE-uudistuksessa on kyse myös siitä,
kuinka paljon päätöksentekoa edelleen siirretään pois kunnilta. Rakentaminen eri muodoissaan on suurin
yksityisille ulkoistettu kunnan tehtävä. Sosiaalipalveluissa pienillä toimijoilla on iso rooli. Kun kuntakoot
suurenevat, paikalliset pienet toimijat tulevat menettämään osuuttaan suurille kansainvälisille toimijoille.
Voidaan ennustaa, että tämä johtaa hintojen korotuksiin ja verotuottojen siirtämistä pois Suomesta.
Tilinpäätöksistä nämä isot asiat eivät nyt näy lainkaan.

281 Sosiaalipalvelut 4

0,2

282 ESPOON KAUPUNKI

0,2 Valtio/Kunta/Kunnan yhtiö

283 Sosiaalipalvelut 5

0,2

284 Huomaavaisuuspalvelut

0,2

285 Rakentaminen 7

0,2

286 Rakentaminen 8

0,2

287 Mediapalvelut

0,2

288 Rakentaminen 9

0,2

289 Sosiaalipalvelut 6

0,2

290 Sosiaalipalvelut 7

0,2

291 Rakentaminen 10

0,2

292 Mediapalvelut

0,2

293 Rikottujen ikkunoiden korjaaja

0,2

294 Rakentaminen 11

0,2

295 Sosiaalipalvelut 8

0,2

296 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

0,2 Valtio/Kunta/Kunnan yhtiö

297 Sosiaalipalvelut 9

0,2

298 Sosiaalipalvelut 10

0,2

299 Sosiaalipalvelut 11

0,2

300 Koulutuspalvelut

0,2
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Luettelo maksuista (esim 1 viikon aikana)
Valtuutettu ei pääse menojen lähteille. Meille annettavat numerot ovat liian suuria ja ne sisältävät liian
paljon asioita. Samaan aikaan kuntalaiset keskustelevat mitä moninaisimmista menoista, joita kuntien
rahoilla on maksettu.
Kokeilun paikka olisi ainakin tarkastuslautakunnille antaa aika ajoittain luettelot kaikista maksuista, mitä
yhden viikon aikana on maksettu. Jos tällaisessa luettelossa olisi eurojen lisäksi maksun saajan nimi ja
vientiselite, mitä on ostettu, tulisi jotain tuntumaa todellisuudesta. Sosiaalitoimen menoista tietenkin
yksityishenkilöiden nimet poistettaisiin, mutta vientiselite pitää jättää.

Maahanmuuton kustannukset
Maahanmuuton kustannusten selvittämättä jättäminen on yksi pahimmista julkisen talouden kirjanpidon
puutteista. Kun yhtäkään lukua ei esitetä, perustuvat kaikki päätökset niin kunnissa kuin valtiolla tunteisiin.
Mitään muuta menoerää ei päätetä tunneperäisesti (esim. vanhusten ja vammaisten hoito, terveydenhoito,
koulutus). Parodista on, että esimerkiksi yhdelle kirjastokäynnille esitetään tilinpäätöksissä hinta
eurosentilleen.
Euroopan turvapaikkatoimiston (EASO) vuosiraportin 2013 mukaan 100% somalialaisista
turvapaikanhakijoista on saanut Suomesta myönteisen ratkaisun, joko ensimmäisellä kierroksella tai
valituskierroksen jälkeen. Yksikään toinen jäsenmaa ei pääse lähellekään Suomea. Saksa on toisena
lukemalla 67%. Ruotsissa osuus on 10%. (Somaliassa Somalimaa ja Puntland ovat rauhallisia alueita/maita,
joista tulleille ei pitäisi hyväksyä turvapaikkaa.)

Vaikka päättäjät esittävät, että maahanmuutto on rikkaus, jota ilman ei voi elää, osoittaa tuorein tutkimus
ihan muuta. Maahanmuuttajien sosiaaliturvan käyttö vuonna 2011 (KELA).
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/135889/Tyopapereita64.pdf?sequence=4

Kaikkien julkista tukia saavien järjestöjen tilinpäätökset julkistettava internetissä
Vantaa maksaa avustuksia 103 miljoonaa euroa eri tarkoituksiin. Tieto siitä, mitä avustuksia maksetaan on
ripoteltu tilinpäätöksiin, osin ”salakirjoitettuna”. Esimerkiksi Heureka ja Ooppera yht 13 M, Metropolia
ammattikorkeakoulu 0,9 M, kulttuuripalvelut 4,4 euroa per asukas, liikunta 4,99 per asukas (yli miljoona
euroa).
Avustusten myöntäminen ei perustu lakiin, joten ne voitaisiin jättää maksamattakin. Siksi kunnan
tilinpäätöksessä tulisi olla lisätietona 100 suurimman avustusta saaneen yhteisön saamat määrärahat.
Lisäksi kaikkien valtion, kuntien, RAY:n tai Veikkauksen rahoista avustuksia saaneen yhteisön tulee
velvoittaa esittää internetissä tilinpäätöksensä.

Tärkeintä kirjanpidossa on huominen –
historia antaa vain perustan huomisen
suunnittelulle

