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Perustelumuistio määräykseen Maksullisen toiminnan kustannusvas-
taavuuslaskelman laatiminen (VK/99662/00.00.00.01/2022) 

 

Markkinoilla kilpailutilanteessa tapahtuvan taloudellisen toiminnan kirjanpidon eriyttämisestä ja toimin-
nasta laadittavasta tuloslaskelmasta on säädetty kilpailulain (948/2011) 30 d §:ssä (721/2019). Kilpailulli-
sen toiminnan tuloslaskelma esitetään jatkossa tilinpäätöksen liitteenä (Valtion talousarviosta annettu 
asetus (1243/1992), 66 h § 14 a kohta (1053/2022)). 

Valtiokonttorin 17.12.2020 antamassa määräyksessä Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman 
sekä tuloslaskelman laatiminen (VK/54895/00.00.01.06.00/2020) on määrätty esittämään kilpailullisen toi-
minnan tuloslaskelma osana toimintakertomusta. Valtiokonttori on päivittänyt määräystä siten, että siinä ei 
enää määrätä kilpailullisen toiminnan tuloslaskelman laatimisesta ja esittämisestä. Päivitetyssä määräyk-
sessä määrätään jatkossa vain maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatimisesta. 

Määräykseen tehdyt muutokset kilpailullisen toiminnan osalta ovat: 

• Luku 2 ”Kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan kirjanpidon 
eriyttäminen”  

o Poistettu luku kokonaan. 

• Luku 3 ”Kustannusvastaavuuslaskelman ja tuloslaskelman laatimisvelvollisuus ja esittä-
minen”. 

o Täsmennetty tekstiin, että kilpailullisen toiminnan tuloslaskelma esitetään jat-
kossa tilinpäätöksen liitteenä. Jos esimerkiksi viraston tietyt maksuperustelain 
mukaiset muut suoritteet ovat samanaikaisesti myös kilpailullista toimintaa, 
tämä toiminta sisällytetään sekä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-
laskelmaan toimintakertomuksessa että tuloslaskelmaan, joka esitetään tilinpää-
töksen liitteenä. 

o Poistettu tekstistä muut viittaukset kilpailullisen toiminnan tuloslaskelmaan.  

• Luku 4 ”Kustannusvastaavuuslaskelman ja tuloslaskelman laatimisessa noudatettavat 
yleisperiaatteet” 

o Poistettu luvusta kohdat, joissa viitataan kilpailullisen toiminnan tuloslaskel-
maan. 

• Luku 5 ”Kustannusvastaavuuslaskelman ja tuloslaskelman rakenne 

o Poistettu luvusta kohdat, joissa viitataan kilpailullisen toiminnan tuloslaskel-
maan. 

Lisäksi määräyksessä olevaan kustannusvastaavuuslaskelman kaavaan on tehty seuraavat muutokset: 

• Poistettu TUOTOT-otsikon alta tarpeettomana alaotsikko ”Maksullisen toiminnan tuotot” 
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• Poistettu KOKONAISKUSTANNUKSET-otsikon alta tarpeettomana alaotsikot ”Erillis-
kustannukset” ja ”Osuus yhteiskustannuksista”. 

• Tarkennettu kustannusvastaavuuden osalta, että kustannusvastaavuus raportoidaan 
sekä euroina että prosentteina.  

Valtion yhteistä kustannuslaskentamallia käyttävät virastot voivat vuoden 2022 tilinpäätöksen yhtey-
dessä hyödyntää Kiekuun toteutettua kustannusvastaavuusraportointia.  

 


