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AURA tutuksi: Tilinpäätösarviot ja suoritusperusteisuuden ilmoittaminen neljännesvuosi- ja
tilinpäätösarvioraportoinneissa

Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösarvio KKTPA
• KKTPA-raportoinnista ohjeistetaan AURA-käsikirjan luvussa 7.4
• KKTPA raportoidaan 25.1. mennessä
• KKTPA-raportti on täydellisempi arvio tilinpäätöksestä tilitasolla. Tilien
saldotasoinen tieto ei riitä, vaan sitä tulee oikaista mahdollisilla
kirjaamattomilla tiedossa olevilla erillä. Raportointi sisältää tuloslaskelman
ja taseen tilitasoisen tiedon siten, että niistä on muodostettavissa
rahoituslaskelma. Rahoituslaskelmasta ei tarvitse esittää erikseen arvioita
25.1. mennessä, vaan rahoituslaskelman toteuma esitetään raportilla KKTR
15.4. mennessä.

• Koko kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöksen tasolla ulkoiset erät
esitetään tilinpäätösarvioraportoinnissa ulkoiset-sarakkeella.
Tilinpäätöksen tasolla eliminoitavat sisäiset erät esitetään sisäisetsarakkeella.
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Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösarvio KKTPA
•

Sektoritasoinen tieto esitetään Tilastokeskuksen edellyttämin osin. Tilinpäätösarvio
raportoidaan koko kunnan tai kuntayhtymän tasolla. Tilinpäätösarvioon sisällytetään
kunta/kuntayhtymä mukaan lukien niiden liikelaitokset ja taseyksiköt.

•

Kaikki ulkoiset kulut on kirjattava ulkoiset-sarakkeelle. Tämän lisäksi ne on
kirjattava vaadittavilta osin varsinaisille sektoreille.

•

Kaikki ulkoiset kulut on siis kirjattava ulkoiset-sarakkeelle. Tämän lisäksi ne on kirjattava
vaadittavilta osin varsinaisille sektoreille.

•

Tilinpäätösarvioraportoinnin sisäisten erien tulisi vastata sisällöllisesti
palveluluokkakohtaisten tietojen palveluluokat yhteensä -tasoa, joten sisäisiä kuluja ja
tuottoja tulisi sisällyttää tilinpäätösarvioraportointiin samalla tavalla kuin palveluluokittaisiin
tietoihin.

•

Mikäli tiedonantaja ei ole vielä rakentanut automatisoitua palveluluokkakohtaista
kustannuslaskentaa, tulee sisäiset kulut ja tuotot selvittää erillislaskennalla kirjanpidon
perusteella siten, että eristä eliminoidaan sisäiset erät, joista oletetaan syntyvän
palveluluokan sisäistä kauppaa. Sisäistä kauppaa on kuvattu tarkemmin käsikirjan luvussa
7.8.2.
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Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösarvio KKTPA
• Tilinpäätösarvioraportoinnissa raportoitavat ja raportoimatta jätettävät sisäiset
kulut ja tuotot on määritelty AURA-käsikirjan luvussa 7.8.2.
Tilinpäätösarvioraportoinnissa raportoimatta jätettävä lopputuotepalvelujen
sisäinen kaupankäynti, joka voidaan kirjata muiden yhteistoimintaosuuksien tilille,
on kuvattu AURA-käsikirjan luvussa 7.8.2.
• Kirjanpidon sisäiset kulut ja tuotot kohdistuvat aina sisäiset-sektoriin. Mikäli kunta
tai kuntayhtymä ei käy sisäisen kaupankäynnin määritykset täyttävää kauppaa,
sisäisiä eriä ei raportoida KKTPA-kokonaisuudessa. Sisäisen kaupankäynnin
määritykset on kuvattu AURA-käsikirjan luvussa 5.6.
• Kommenttikentässä ilmoitetaan neljälle edelliselle raportointikaudelle korjatut
arvot, jos suoriteperusteisesti jaksotettavien erien jaksotuksissa havaitaan
olennaisia puutteita aikaisemmilla neljänneksillä. Tämä koskee myös tilanteita,
joissa olennaisen suuri kirjanpidon virhe on korjattu myöhemmällä
vuosineljänneksellä, ja aikaisemmille neljänneksille on jäänyt virheellinen luku.
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Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen sekä vesihuollon
taseyksikön tilinpäätösarvio KLTPA
• KLTPA-raportoinnista ohjeistetaan AURA-käsikirjan luvussa 7.5

• KLTPA raportoidaan 25.1. mennessä
• KLTPA-raportti on täydellisempi arvio tilinpäätöksestä tilitasolla. Tilien
saldotasoinen tieto ei riitä, vaan sitä tulee oikaista mahdollisilla
kirjaamattomilla tiedossa olevilla erillä.
• Raportointi sisältää tuloslaskelman ja taseen tilitasoisen tiedon sillä
tasolla, että niistä on muodostettavissa rahoituslaskelma. Myös
rahoituslaskelmasta esitetään arvio.
• Sektoritasoinen tieto esitetään Tilastokeskuksen edellyttämin osin.
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Askarruttaako jokin
KKTPA- ja KLTPAraportoinneissa?

6

Ei hätää, sillä Kuntatalouden
tietopalvelun palvelukanava
auttaa!

Ota yhteyttä:
kuntadata@valtiokonttori.fi

Kiitos!
linnea.makinen@vm.fi
Twitter: @makinenlinnea
LinkedIn: Linnea Mäkinen

