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Liite 5. Luonnos kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan raportointia 
koskevasta AURA-käsikirjan ohjeistuksesta 

Kunnan ja kuntayhtymän kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta (15.4. 
mennessä) KKLMY  

KKLMY-raportointikokonaisuus sisältää kunnan tai kuntayhtymän kilpailulain 30 d §:n1 mukaiset 
tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat tulee raportoida siinä muodossa ja laajuudessa, jossa ne on esitetty kunnan 
tai kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetietona. 

Kilpailulain 30 d §:n mukaiset tuloslaskelmat esitetään tilinpäätöksessä lähtökohtaisesti yksikkökohtaisesti2. 
Tilinpäätöksessä voidaan kuitenkin esittää yhteinen tuloslaskelma niiden yksiköiden osalta, joiden 
kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta yksinään on alittanut 40 000 euroa. Tällainen 
eri yksiköiden tuloslaskelmista yhdistelty tuloslaskelma raportoidaan myös KKLMY-
raportointikokonaisuudessa yhtenä tuloslaskelmana, jotta vastaavuus tilinpäätöstietoihin säilyy. 

Kilpailutilanteessa markkinoilla taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt yksilöidään ja raportoidaan TOLT-
raportointikokonaisuudessa. 

Kilpailulain 30 d §:n mukaiset tuloslaskelmat tulee olla johdettavissa kunnan tai kuntayhtymän kirjanpidosta 
ja ne on laadittava kirjanpitolain taikka kuntaan tai kuntayhtymään sovellettavien muiden 
kirjanpitosäännösten mukaisesti.  

 

Tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, liikelaitokset ja muut yksiköt (31.12. mennessä tai useammin) = 
TOLT 

t06 Kilpailutilanteessa markkinoilla taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt 

Tiedot niistä yksiköistä, joiden kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitetusta taloudellisesta toiminnasta on 
velvollisuus laatia kilpailulain 30 § d:n mukainen tuloslaskelma hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän 
tilinpäätökseen.  

Yksiköiden tunnus esitetään samalla tavalla kuin taseyksikön tunnus: hyvinvointialueen tai 
hyvinvointiyhtymän y-tunnus ja loppuosaan yksikön yksilöivä tunnus eli (pituus 9+”_”+ max 5 merkkiä), esim. 
”1234567-1_123”. 

Mikäli pienimuotoista toimintaa3  harjoittavien yksiköiden toiminnasta laaditaan tilinpäätökseen yhteinen 
tuloslaskelma, yksilöidään tämä tuloslaskelma TOLT-raportointikokonaisuudessa yhdelle tunnukselle ja 
yksikön nimenä esitetään kaikkien niiden yksiköiden nimet, joiden tuloslaskelmat on yhdistelty yhteiseen 
tulolaskelmaan. 

  

                                                           
1 Säännöstä täydentävät edellytykset kirjanpidon ja kustannuslaskennan järjestämisestä sekä tuloslaskelman 
laadinnasta on kirjattu hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (68/2018) https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180068 
2 Yksikkönä pidetään sen oikeudellisesta tai organisaatiorakenteesta riippumatta mitä tahansa 
hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa harjoittavaa osaa 
kuten liikelaitosta sekä erilaisia toiminnan organisoinnin muotoja, kuten kirjanpitoyksiköitä, taseyksiköitä ja 
tulosyksiköitä.  
3 Yksikön kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta yksinään alittaa 40 000 euroa. 



Bilaga 5. Utkast till vägledning i AURA-handboken om rapportering av ekonomisk verksamhet i ett 
konkurrensläge på marknaden 

Kommunens och samkommunens ekonomiska verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden 
(senast 15.4.) KKLMY 

KKLMY-rapporteringshelheten innehåller kommunens eller samkommunens resultaträkningar enligt 30 d § i 
konkurrenslagen4. Resultaträkningarna ska rapporteras i den form och i den omfattning som de har 
presenterats som noter till kommunens eller samkommunens bokslut. 

Resultaträkningar enligt 30 d § i konkurrenslagen presenteras i regel per enhet i bokslutet5. I bokslutet kan 
dock läggas fram en gemensam resultaträkning för de enheter vars ekonomiska verksamhet i ett 
konkurrensläge på marknaden i sig har understigit 40 000 euro. En sådan sammanslagen resultaträkning av 
de olika enheternas resultaträkningar rapporteras också i KKLMY-rapporteringshelheten som en enda 
resultaträkning för att bevara överensstämmelsen med bokslutsuppgifterna. 

I ett konkurrensläge på marknaden identifieras och rapporteras enheter som bedriver ekonomisk verksamhet 
i TOLT-rapporteringshelheten. 

Resultaträkningar enligt 30 d § i konkurrenslagen ska kunna härledas ur kommunens eller samkommunens 
bokföring och de ska upprättas i enlighet med bokföringslagen eller andra bokföringsbestämmelser som 
tillämpas på kommunen eller samkommunen. 

 

Dottersammanslutningar, intresseorganisationer, affärsverk och andra enheter (senast 31.12 eller 
oftare) = TOLT 

t 06 Enheter som bedriver ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden 

Uppgifter om de enheter vars ekonomiska verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden är skyldig att 
upprätta en resultaträkning enligt 30 § i d:n till bokslutet för en kommun eller en samkommun. 

Enheternas beteckning anges på samma sätt som balansenhetens kod: FO-nummer för en kommun eller en 
samkommun och för resten enhetens identifieringskod, dvs. (längd 9 + ”_” + max 5 tecken), t.ex. ”1234567-
1_123”. 

Om det i bokslutet upprättas en gemensam resultaträkning för verksamheten vid enheter som bedriver 
småskalig verksamhet6, specificeras denna resultaträkning i TOLT-rapporteringshelheten för en kod och som 
enhetens namn uppges namnen på alla de enheter vars resultaträkningar har sammanställts i den 
gemensamma resultaträkningen. 

                                                           
4De villkor för ordnande av bokföring och kostnadsredovisning samt upprättande av resultaträkning som 
kompletterar bestämmelsen har skrivits in i regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om 
ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den (68/2018) som 
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180068 
5Som enhet betraktas oberoende av dess juridiska eller organisatoriska struktur vilken del som helst som 
bedriver ekonomisk verksamhet på välfärdsområdets eller välfärdsgrupperingens marknad, såsom affärsverk 
samt olika former av organisering av verksamheten, såsom bokföringsenheter, balansenheter och 
resultatenheter. 
6Enhetens ekonomiska verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden understiger i sig 40 000 euro. 


