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Automatisoitu talousraportointi 
‒ mistä on kyse?
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Uusi raportointimalli muuttaa talouden prosesseja …

Raportointisykli

• Uudistuksen myötä kuntatalouden 

raportointisykli on tihentynyt 

neljännesvuosittaiseksi

Kirjauskäytännöt

• Kuntatalouden reaaliaikaisen tilan 

raportointi edellyttää vahvaa 

suoriteperusteista kirjaamista

Tietosisällöt

• Raportoitavan tiedon taso syvenee 

tili-, palveluluokka ja sektoritasoilla.

• Myös ennustemaailma nousee 

mukaan

Kustannuslaskenta

• Palveluluokituksen laajeneminen ja 

asetustasoisesti määritellyt 

tietosisällöt edellyttävät yhä 

parempaa kohdentamista
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Laki ja 

asetukset



… sekä mitä suurimmassa määrin viestinnän prosesseja

Sisäinen viestintä

• Raportoitavaa tietoa ei tarvitse 

hyväksyttää hallintoelimissä mutta 

huolehdittehan sisäisestä 

tiedonkulusta ennen tiedon julkaisua

Kunnan ja kuntayhtymän 

vastuuhenkilöt

• Kulkeeko raportointiin liittyvä tieto 

raportoijalle ja edelleen 

organisaation sisällä?

Yhteistyö

• Automatisoidun talousraportoinnin 

kehittäminen edellyttää tiivistä 

yhteistyötä sekä palvelukeskusten 

että järjestelmätoimittajien kanssa

Tutkikuntia.fi

• Avoin tieto avaa mahdollisuuksia 

uudenlaiseen keskusteluun kuntien 

palvelutuotannon kehittämiseksi 
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Raportointia ohjaava 
lainsäädäntö ja raportoinnin 
tietosisällöt
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Kuntien ja kuntayhtymien raportoinnin lainsäädäntökehys
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Lainsäädäntökehys

Kuntalain 121 a §

Laki valtiokonttorista 2 §

Valtioneuvoston asetus kunnan taloutta 

koskevien tietojen toimittamisesta 

(524/2020)

Valtioneuvoston asetus

kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä 

tiedoista (525/2020)

Valtiovarainministeriön asetus

kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä 

kuvauksista koskien tilikautta 2021 (694/2020)

HUOM! Tilikautta 2022 koskeva VM:n asetus on annettu 31.8.2021.

Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin käsikirja (AURA)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910305
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200524
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200525
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200525
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200694
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200694
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200694
https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-aura/


Raportoitavat tietosisällöt
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Lait
Yleinen velvoite tiedon 

tuottamiseen:

kuntalain 112 §, 

121 a §

Tilastointiin liittyvät lait:

- Tilastolaki 208/2004 

- laki THLstä

Ohjaus ja valvonta: 
substanssilait kuten 

pelastuslaki, kilpailulaki, 
kuntalaki (kriisikunta)  

yms. 

Muut tiedonkäyttötarpeet: 
valtionosouudet: 
valtionosuuslaki, 

perusopetuslaki yms.

Valtioneuvoston asetukset

Valtioneuvoston 
asetus  

tilinpäätöksessä 
esitettävistä tiedoista 

525/2020

Valtioneuvoston 
asetus kunnan 

taloutta koskevien 
tietojen 

toimittamisesta 
524/2020

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus 
694/2020 kunnan taloustietojen 
toimittamiseen sovellettavasta 

tietosisällöstä ja teknisistä 
kuvauksista koskien tilikautta 

2021

Yhteistyöryhmä ja 
yhteensovittamistyö 
asetuksen taustalla

Raportoitavat tietosisällöt perustuvat lakeihin ja asetuksiin eli tiedon tarvitsijan lakisääteisiin tehtäviin.



Tulossa: Hyvinvointialueiden raportointi
• Automatisoitu taloustietojen raportointi alkaen vuoden 2023 Valtiokonttorille, VATE-

raportointi vuosilta 2021 ja 2022 kevyemmin erilliskyselynä TK:n toimesta

• Lainsäädäntökehys:

• Hyvinvointialuelain luku 13 (115 §‒124 §)

• Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 
(729/2021) ja 

‒ raportointiaikataulu, 

‒ palvelukohtaiset tiedot

• Valtiovarainministeriön asetus hyvinvointialueen taloustietojen toimittamiseen 
sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023 
annetaan keväällä 2022 

‒ Tekniset määritykset, tarkemmat tietosisällöt

‒ Hyvinvointialueiden talouden ohjauksen kannalta säännöllisesti toimitettavat 
tiedot
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https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210729


Kuntien ja kuntayhtymien 
automatisoitua 
talousraportointia ohjaa 
AURA-käsikirja
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Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun 
talousraportoinnin käsikirja (AURA)

• Kuntien ja kuntayhtymien automatisoitua talousraportointia ohjaa 
AURA-käsikirja liitteineen. 

• Tavoitteena on, että käsikirjasta löytyisi vastaukset kuntien ja 
kuntayhtymien automatisoitua talousraportointia koskeviin 
kysymyksiin.

• Käsikirja sisältää 

• yleisiä ohjeita taulukkomallien käyttöön 

• yleisiä ohjeita automatisoidun raportoinnin sisällön tuottamiseen 

• raportointia selventäviä täsmennyksiä jokaiseen 
raportointikokonaisuuteen
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https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-aura/


Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun 
talousraportoinnin käsikirja (AURA) ‒ käsikirjan sisältö

1 Johdanto

2 Automatisoitua viranomaisraportointia ohjaa kuutiomalli

3 Tililuettelo

4 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

5 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta

6 Taulukkomallien lukuohje

7 XBRL-taulukkomallit

Liitteet
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Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun 
talousraportoinnin käsikirja (AURA)

• Koostettu pääosin vanhoista JHS-aineistoista

• Käsikirjan kohderyhmät 

• kunnat ja kuntayhtymät liikelaitoksineen ja taseyksikköineen 

• taloushallinnon palveluntarjoajat, jotka vastaavat kuntien ja 
kuntayhtymien lakisääteisestä talousraportoinnista ja muusta 
viranomaistalousraportoinnista

• AURA-käsikirjan ylläpidosta vastaa valtiovarainministeriö ja 
käsikirjan julkaisusta Valtiokonttori
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AURA-käsikirjan päivittäminen

• Käsikirja on luonteeltaan jatkuvasti päivitettävä asiakirja, johon 
tehdään tarvittaessa muutoksia

• Päätökset AURA-käsikirjaan tehtävistä muutoksista tekee julkisen 
hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä

• Yhteistyöryhmän tehtävänä on määritellä automatisoidun talousraportoinnin 
tarkkoja tietosisältöjä ja teknisiä kuvauksia.

• Sisällöstä päättää Julkisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten 
ylläpidon yhteistyöryhmä – myös sinun ehdotuksestasi
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Askarruttaako jokin 
automatisoidussa 
talousraportoinnissa?

Ei hätää, sillä Kuntatalouden 
tietopalvelun palvelukanava 
auttaa!

Ota yhteyttä: 
kuntadata@valtiokonttori.fi
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Kiitos!
linnea.makinen@vm.fi

Twitter: @makinenlinnea

LinkedIn: Linnea Mäkinen


