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LAIHIAN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 

 

 

 

YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 

1 § Soveltamisala 
 

Tässä säännössä määrätään Laihian kunnan taloussuunnittelusta, raha- ja laskentatoimesta sekä 

muusta kunnan taloudenhoidosta. 

 

2 § Yleistä 
 

Kuntalain mukaan kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja tällöin päättää 

- toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, 

- talouden ja rahoituksen perusteista, 

- hyväksyä talousarvio, 

- kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista, 

- kunnan liikelaitoksille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, 

- takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta, 

- hyväksyä tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta. 

 

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja laillisuuden valvonnasta. 

 

TALOUSSUUNNITTELU 
 

3 § Taloussuunnitelma 
 

Taloussuunnitelma pohjautuu pitkän aikavälin tavoitteelliseen kuntarakenne- ja 

palvelurakennesuunnitteluun. Taloussuunnitelmassa korostetaan toiminnan ja talouden tiivistä 

yhteyttä ja taloudellisten resurssien merkitystä. Taloussuunnitelma on laadittava siten, että 

edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. 

 

4 § Talousarvio 
 

Talousarviossa on käyttötalousosa ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 

 

Kunnanvaltuusto asettaa talousarvion käyttötalousosassa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa 

tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tehtävien hoitamiseen. Käyttötalousosa on 

laskelma, josta ilmenee toiminnan kustannusrakenne kokonaisuudessaan mukaan lukien 

keskitetysti hoidettujen toimintojen kuten esim. hallinto ja tilipalvelujen kustannukset. 

 

Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja 

muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin 

poistoihin. 

 

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille.  
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Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointiosassa 

valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Hankkeet ja 

hankeryhmät voidaan ryhmitellä toimielimittäin ja tehtävittäin. 

 

Rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. 

 

Talousarvion rahoitusosassa tuloslaskelma- ja investointiosista siirtyvien erien lisäksi arvioidaan 

pitkäaikaisten saamisten muutokset ja pitkäaikaisten lainojen vähennys, ja näiden jälkeen 

saadaan arvio kunnan rahoitusjäämästä tai rahoitustarpeesta. Valtuusto päättää, miten erät 

rahoitusosassa ovat sitovia määrärahoja ja tuloarvioita. 

 

5 § Talousarvion toteuttaminen 
 

Käyttösuunnitelmilla jaetaan talousarvion tehtäväalueiden tavoitteet sekä määrärahat ja 

tuloarviot tehtäville, kustannuspaikoille ja hankkeille osamäärärahoiksi tai osatuloarvioiksi. 

 

Lautakunnilla on kokonaisvastuu hyväksyttyjen tavoitteiden ja resurssien mukaan tuotettavista 

palveluista ja niiden kehittämisestä sekä voimavarojen jaosta ja toimintojen yhteensovittami-

sesta oman toimialueensa sisällä. 

 

Kunnanhallitus, lautakunta tai johtokunta hyväksyvät käyttösuunnitelmat, joilla tehtäväalueen 

tavoitteet ja resurssit jaetaan kustannuspaikoille ja hankkeille sekä päättää omalta osaltaan 

tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. 

 

Tehtäväalueen kustannuspaikasta vastaava viranhaltija hyväksyy omaa aluettaan koskevat 

käyttösuunnitelmat sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen 

käytöstä. 

 

Edellä 4. momentissa tarkoitettu viranhaltija voi antaa alaiselleen viranhaltijalle oikeuden 

päättää alemman tason käyttösuunnitelmista. 

 

 

6 § Talousarvion muutokset 
 

Talousarvion mahdollisen muutostarve on selvitettävä niin, että valtuusto voi käsitellä 

muutosehdotuksen varainhoitovuoden aikana.  Varainhoitovuoden jälkeen talousarvion 

muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.  Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen 

talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. 

 

Jos talousarvion muutostarve johtuu määrärahojen lisäämisestä, samalla on talousarvion 

perusteluissa selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin.  Vas-

taavasti, jos muutostarve johtuu toiminnallisten tavoitteiden tai tuloarvioiden muutoksesta, on 

selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 
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7 § Käyttöomaisuuden myynti 
 

Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti 

kunnanhallitus. 

 

Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä kunnanhallitus voi siirtää 

toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 

 

8 § Poistosuunnitelman hyväksyminen 
 

Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto.  Käyttöomaisuuden perusparannusmenot 

käsitellään poistamattoman hankintamenon lisäyksenä. 

 

Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy 

poistosuunnitelman.  Mikäli poistosuunnitelman koneiden ja kaluston hyödykeryhmiin 

hyväksytään poistoajan aikarajoja, voidaan kunnanhallituksen päätöksellä siirtää 

poistosuunnitelman hyväksyminen aikarajojen puitteissa muiden toimielinten päätettäväksi.  

Kunnanhallitus voi päättää perusparannusmenon käsittelystä 1 momentista poikkeavassa 

järjestyksessä, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 

 

RAHATOIMI 
 

9 § Rahatoimen hoitaminen ja maksujen määrääminen 
 

Valtuusto päättää vieraan pääoman käyttämisen sekä lainan antamisen ja muun 

sijoitustoiminnan periaatteista sekä maksujen yleisistä perusteista.  Talousarvion ja -

suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman 

muutoksista.  Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. 

 

Vieraan pääoman nostamisen ja sijoitustoiminnan sekä maksujen määräämisen osalta 

kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.  Taksat 

ja maksut vahvistaa valtuusto, ellei niiden määräämistä ole siirretty muulle alemmalle 

toimielimelle. 

 

10 § Kassanhallinta 
 

Rahoitus, maksuliikenne ja sijoitustoiminta hoidetaan tarpeettomia riskejä välttäen. Kunnan 

maksuliikenne ohjataan keskitetysti kunkin tehtäväalueen vastatessa kunnanhallituksen antamia 

ohjeita noudattaen laskujen ja maksatusten valmistelusta. 

 

Kunnan kassanhallinta järjestetään siten, ettei toimintoihin sitoudu tarpeettomasti pääomaa. 

 

Maksuvalmius ennakoidaan maksuvalmiussuunnittelulla. 
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LASKENTATOIMI 
 

11 § Tilijärjestelmä 
 

Tilijärjestelmä on rakenteeltaan selkeä sisältäen seurantaan ja raportointiin tarvittavat riittävät 

erittelyt. Talousosasto laatii kullekin tilikaudelle käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustetun 

tililuettelon. 

 

Tilit pidetään vuosittain sisällöltään samana. Tililuettelo muutetaan, kun se on tarpeen 

toimintojen aiheuttamien muutosten, parannettuun tilijärjestelmään siirtymisen tai muun 

erityisen syyn vuoksi. 

 

Kirjanpidossa on tarpeelliset menotilit, tulotilit, rahoitustilit sekä tasetilit, joista käy ilmi 

talousarvion määräraha ja tuloarvio muutoksineen sekä määrärahan käyttö ja kertynyt tulo.  

 

12 § Kirjanpidon menetelmäkuvaus 
 

Kirjanpidosta on oltava ajan tasalla oleva menetelmäkuvaus. 

 

Kirjanpitomenetelmä on sellainen, että kirjausten suorittamistapa ja niiden yhteys talousarvion 

toteutumisvertailuun, tuloslaskelmaan ja taseeseen voidaan todeta konetta käyttämättä. 

 

13 § Kirjaamisperusteet 
 

Meno ja tulo kirjataan suoriteperusteen mukaan. Verotulot kirjataan maksuperusteen mukaan. 

 

Meno ja tulo voidaan kirjata myös maksuperusteen mukaan, jolloin kirjaus, merkitykseltään 

vähäistä taloustapahtumaa lukuun ottamatta, oikaistaan ja täydennetään ennen tilinpäätöksen 

laatimista suoriteperusteen mukaiseksi. 

 

Menot ja tulot jaksotetaan tilinpäätöksessä kuluiksi ja tuotoiksi oikealle tilikaudelle. 

 

14 § Kirjaaminen ja kirjaamisjärjestys 
 

Kirjanpitoon merkitään menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. 

Liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon siten, että kirjausten yhteys talousarvion toteutumis-

vertailuun, tuloslaskelmaan ja taseeseen voidaan vaikeuksitta todeta. 

 

Liiketapahtumat kirjataan aikajärjestyksessä (peruskirjanpito) ja asiajärjestyksessä 

(pääkirjanpito). 

 

Maksutapahtumat kirjataan aikajärjestyksessä viivytyksettä päiväkohtaisesti, jolloin kirjaus 

voidaan tehdä myös yhdistelmänä. Muut kirjaukset voidaan tarvittaessa tehdä 

kuukausikohtaisesti. 

 

Käyttöomaisuudessa tapahtuvat muutokset kirjataan vähintään vuosittain. 
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15 § Tosite 
 

Kirjaus perustuu päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa liiketapahtuman. 

Tositteeseen merkitään käytetyt tilit, jollei muutoin ole selvää, miten taloustapahtuma on kirjat-

tu. 

 

Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannontekijä ja tulotositteessa tulee olla 

selvitys luovutetusta suoritteesta.  Tuotannontekijän vastaanotto- ja suoritteen luovu-

tusajankohta merkitään tositteeseen tai sen liitteeseen tai osoitetaan muulla tavoin. 

 

Vastaanottajalla on vastuu tositteen oikeellisuudesta ja siitä, että tositteen tarkoittama 

tuotannontekijä on saatu sekä hyväksyjältä siitä, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, 

vastaanottomerkintä asianmukainen ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha. 

 

Milloin kirjauksen perusteeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta, kirjaus tehdään itse 

laaditun tositteen avulla. 

 

Oikaisu- ja siirtokirjauksen todentava tosite on asianmukaisesti varmennettava. 

 

16 § Tilinpäätös 
 

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi.  Tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen kuuluvat 

tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 

toimintakertomus.  Tilinpäätökseen tulee sisällyttää myös konsernitase liitteineen. 

 

17 § Toimintakertomus 
 

Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja 

taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä sellaisista kunnan talouteen ja 

konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja 

taseessa. 

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 

sekä talouden tasapainottamisesta koskeviksi toimenpiteiksi kuitenkin siten, että peruspääomaa 

ei alenneta. 

 
18 § Tilinpäätöksen laatiminen ja allekirjoittaminen 
 

Tilinpäätös laaditaan ja jätetään tilintarkastajille tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun lop-

puun mennessä. 

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. 

 

Taseen erittelyt päivätään ja niiden laatijat allekirjoittavat ne. 
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19 §  Tasekirja 
 

Tilinpäätösasiakirjat kootaan tasekirjaksi, jonka sivut numeroidaan ja sidotaan. 

 

MUU TALOUDENHOITO 
 
20 § Sisäinen valvonta 
 
Kunnan toiminnot ja johtaminen järjestetään niin, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa 

toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. 

 

Kunnanhallitus antaa ohjeet sisäisen valvonnan järjestämisestä ja talousosasto vastaa 

keskitetystä sisäisestä valvonnasta. Jokainen toimielin ja jokainen esimies vastaa johtamansa 

toiminnan riittävästä sisäisestä valvonnasta. 

 

Kunnanhallitus antaa ohjeita tuloksellisuuden seurannasta. 

 

21 § Riskienhallinta ja vakuuttaminen 
 

Riskien hallitsemiseksi varaudutaan ennakolta vahinkoihin niin, etteivät ne mahdollisesti 

toteutuessaan aiheuta kohtuutonta häiriötä kunnan toiminnalle tai taloudelle. 

 

Riskien hallinnasta vastaa keskitetysti talousosasto valtuuston päättämien 

riskienhallintaperiaatteiden mukaisesti. Jokaisen osaston päällikkö vastaa omalta osaltaan toi-

mintojensa ja hallinnassaan olevien kiinteistöjen ja irtaimiston turvaamisesta ja suojaamisesta. 

 

22 § Hallinnon ja talouden tarkastus 
 

Hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä. 

 

23 § Vanhan säännön kumoaminen 
 

Tällä säännöllä kumotaan kunnanvaltuuston 10.6.1992 § 57 hyväksymä taloussääntö. 

 

 

24 § Voimaantulo 
 

Tämä sääntö tulee voimaan 1.1.1997. 

 

----------- 

Tämä taloussääntö on yhtäpitävä kunnanvaltuuston 26.8.1996 § 77 kohdalla hyväksymän taloussäännön 

kanssa, todistaa: 

 

Laihialla 7. tammikuuta 1997 

 

Hilkka Annola, kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä 


