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Kattava kokonaiskuva  
valtiontaloudesta

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätösinformaation  
ja konsernilaskennan kehittämiseksi
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Valtion tilinpäätös kattamaan 
laajemmin valtiontaloutta:
Mukaan rahastot ja  
liikelaitoskonsernit

Kokonaiskuva valtiontaloudesta: 
Esitetään konsernilaskelmat  
valtion ja erityistehtäväyhtiöiden  
yhdistelmästä sekä koko  
valtiokonsernin kattavat  
konsernilaskelmat.

1.

2.

Tavoitteet uudistukselle

Koko valtiokonsernin 
konsernilaskelmat 

pääomaosuusmenetelmällä

Talousarviotalous

Rahastot

Erityistehtäväyhtiöt

Strategisen  
intressin yhtiöt  
sekä finanssi- 
intressin yhtiöt

Valtion  
uudistettu  
tilinpäätös

28,2
mrd.

83,2
mrd.

31,1
mrd.

63,2
mrd.

Taseen loppusumma euroina 2020

Konsernilaskelmat valtion  
ja erityistehtäväyhtiöiden  

yhdistelmästä hankintameno- 
menetelmällä

Liikelaitoskonsernit

8,7
mrd.
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Miksi kehittää 
konsernilaskentaa?
Nykyinen valtiontaloutta koskeva raportointi  
on koettu riittämättömäksi valtiontalouden 
kokonaisuuden kannalta.

Sidosryhmät katsovat, että nykyinen valtion- 
taloutta koskeva raportointi ei ole riittävää  
läpinäkyvän kuvan saamiseksi valtiontalouden 
kokonaisuudesta tai valtiontalouden kokonais-
hallinnan aikaansaamiseksi.
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v

Mitä tehtiin?

Kysely  
konsernitiedon 

tarpeesta (2019)

Teema- 
haastattelut  
sidosryhmille  

(tammi–elokuu 2020)

Ensimmäiset  
koeluontoiset  

laskelmat 
(touko–lokakuu 2020)

Työpajat:  
kommentit laskelmista 

ja tietotarpeiden  
tarkennus (marraskuu 

2020 – tammikuu 2021)

Tiedonkeruu  
yhtiöistä:  

valtion ja yhtiöiden  
väliset tapahtumat 

(elokuu 2021)

Laskelmien 
laatiminen

(elo–lokakuu 2021)

Valtion tilinpäätöksen 
laajentaminen liikelaitos- 

konserneihin ja rahastoihin:  
esiselvitys (huhti–joulukuu 2021)

Johtopäätökset ja  
etenemisehdotukset

(joulukuu 2021)
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Mitä tietoa sidosryhmät tarvitsevat? 

Valtiokokonaisuuden vastuut

KATTAVA KUVA  
      VALTIONTALOUDESTA

Valtiontalouden kokonaisuuden varat ja velat
Tieto valtiokokonaisuuden tuotoista ja kuluista

Tieto valtiokokonaisuuden rahavirroista
Valtiontalouden sisäisten 
              tapahtumien määrä

Konsernin nettovarallisuus

Valtiokonsernin riskit

Konsernin olennaiset tapahtumat tilikaudella

Kokonaisrahankäyttö käyttökohteittain
…

…
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#
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Miksi ja mitä laskelmia laadittiin?

24
yhtiötä

55
yhtiötä

Valtion ja erityistehtäväyhtiöiden  
muodostamasta kokonaisuudesta laskelmat  

hankintamenomenetelmällä

Valtion ja kaikkien merkittävien yhtiöiden  
muodostamasta kokonaisuudesta laskelmat  

pääomaosuusmenetelmällä

1. laskelmien tuottamaa  
informaatioarvoa

Tarkoitus oli selvittää:

2. eri yhtiökokonaisuuksien ja 
menetelmien yhdistelyn  
vaikutuksia tunnuslukuihin

3. laskelmien laatimiseen  
vaadittavaa työmäärää ja  
toteuttamiskelpoisuutta

Laskelmien tuottamaa informaatiota verrattiin sidosryhmätarpeisiin.



Valtiokonttori – Kattava kokonaiskuva valtiontaloudesta

Yhdistelyjen vaikutus omaan pääomaan vuonna 2020 
miljardia euroa (pääomaosuusmenetelmä)

-62,8
+26,6

+6,8 -4,6 +14,2

-19,8

0,0

Talousarvio-
talouden oma
pääoma

Rahastojen 
oma pääoma

Liikelaitosten 
oma pääoma

Kokonais-
taseen
konsolidoinnit

Yhtiöiden
konsolidointi

Positiivinen

Negatiivinen

Yhteensä

Oma pääoma 
yhteensä

Yhtiöiden 
yhdistely parantaa 

omaa pääomaa  

14,2  
mrd. euroa
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Laskelmien informaation ja  
sidosryhmätarpeiden kohtaaminen

Tarkka tieto

Hankintamenomenetelmällä laadittavat 
laskelmat vastaavat projektin arvion mukaan 

keskeisiin sidosryhmien tietotarpeisiin  
melko kattavasti. 

Laskelmien edellyttämän työmäärän vuoksi  
hankintamenomenetelmällä laadittavat laskelmat 

kaikista yhtiöistä ei ole realistinen vaihtoehto.

Yleiskatsauksellinen tieto

Pääomaosuusmenetelmällä laadittavat  
laskelmat on vaivattomampaa laatia ja lisäksi 

niihin voidaan sisällyttää pienemmällä työ- 
määrällä kattavasti valtio-omisteisia yhtiöitä. 

Etenkin erityistehtäväyhtiöistä tarvitaan  
tarkempaa tietoa, kuin mitä pääomaosuus- 

menetelmällä voidaan tuottaa.
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Miksi liikelaitoskonsernit ja rahastot mukaan tarkasteluun?

1. Valtiontalouden kokonaisuuden 
hahmottamiselle on sidosryhmä-
työskentelyssä tunnistettu tarve. 

2. Luontevinta on kehittää ensi- 
vaiheessa talousarviotalouden,  
rahastotalouden ja valtion liike- 
laitoskonsernien muodostaman  
kokonaisuuden tilinpäätöslaskelmia.

Talousarviotalous

Liikelaitoskonsernit

Rahastot

Valtion uudistettu 
tilinpäätös

28,2
mrd.

8,7
mrd.

63,2
mrd.

Taseen loppusumma euroina 2020
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Tärkeimmät havainnot valtion tilinpäätöksen laajentamisesta

Ehdotamme, että valtion uudistettu tilinpäätös sisältää valtion 
talousarviotalouden lisäksi rahastot ja liikelaitoskonsernit.

1. Tilinpäätösperiaatteiden väliset 
erot ovat kohtuullisia. Ne voidaan 
oikaista joko yksittäisiä säännöksiä 
muuttamalla tai yksittäisiä oikaisu-
kirjauksia tekemällä.

2. Valtion nykyisen tilinpäätöksen  
laskelmat muodostavat  
uudistettavan tilinpäätöksen  
laskelmakokonaisuuden. 

Laskelmien liitteinä esitettäviä tietoja 
tulee kehittää tarpeista lähtien. 3.
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Suunniteltu eteneminen

2022

2023

2024

2025

2021

Tarve ja toteutumisselvitys

Valtion uudistetun tilin-
päätöksen sisältömäärittelyt

Etenemisen käsittely 
             Valtiokonttorin ja 
                   valtiovarainministeriön kesken

Järjestelmämäärittelyt 
ja -toteutus

Uusimuotoinen 
kirjanpitoaineisto

Uusimuotoinen tilinpäätös
vuodelta 2024

Lakimuutokset

Yhtiöitä koskevien konsernilaskelmien 
tuottaminen, julkaisu ja kehittäminen

Hallituksen esitys 31.5.2023 mennessä

Rahoitus on myönnetty 
Valtiokonttorin kehittämisprojektille 

(oma työ + ostopalvelut) vuosille 
2022–2023

Valtiokonttorin johtoryhmän puolto etenemiselle.  
Jatkoprojekti käynnistyy 02/2022
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Ne jotka ovat tarpeeksi  
hulluja uskoakseen,  
että voivat muuttaa  
konsernilaskennan,  
vielä tekevät sen.

– Steve Jobsia mukaillen



Taloushallintoasiantuntija 
Veera Mäki
puh. 0295 50 3331
veera.maki@valtiokonttori.fi

Konsernilaskennan asiantuntija  
Vesa Kananen
puh. 0295 50 2064
vesa.kananen@valtiokonttori.fi

Julkaisun sisältö perustuu Valtion konserni- 
laskelmien tarve- ja toteutusselvityksen  
kokonaisarvioraportin ehdotuksiin.


