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Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösarvio
KKTPA  (Aura-käsikirja 7.4)

• Tilinpäätösarvioon sisällytetään kunta/kuntayhtymä mukaan lukien 

niiden liikelaitokset ja taseyksiköt.

• Tilien saldotasoinen tieto ei riitä, vaan sitä tulee oikaista 

mahdollisilla kirjaamattomilla tiedossa olevilla erillä.

• Sisältää sektoritasoisen tiedon.

• Koko kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöksen tasolla ulkoiset erät 

esitetään tilinpäätösarvioraportoinnissa ulkoiset-sarakkeella.

• Tilinpäätöksen tasolla eliminoitavat sisäiset erät esitetään sisäiset-

sarakkeella. 
5.10.2021 [Esittäjän nimi, organisaatio, esityspaikka sekä mahdolliset aihetunnisteet / Twitter-tili]



Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen sekä 
vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvio
KLTPA (Aura-käsikirja 7.5)

• 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. 

5.10.2021 [Esittäjän nimi, organisaatio, esityspaikka sekä mahdolliset aihetunnisteet / Twitter-tili]



Raportointi

• Raportointi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 25.1.2022

• Aineiston tulee olla myös hyväksytty 25.1 mennessä

• Tuotanto https://kuntatalous.kuntadata.fi/

• Voidaan raportoida CSV- tai  XBRL-muodossa
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https://kuntatalous.kuntadata.fi/


Automaattiset tarkastukset KKTPA:ssa

• T1 - Tunnusluku ei saa olla muuttunut suhteellisesti enempää kuin 

annettu maksimimuutos% edellisen vuoden vastaavan aineiston 

samaan tunnuslukuun verrattuna (historiatietona TP 2020).

• T5 – Tunnusluvun pitää olla yhtä suuri kuin saman aineiston toisen 

tunnusluvun annetulla eurotarkkuudella (tilikauden ylijäämä 

tulos/tase, taseen vastaavaa/vastattavaa ja sisäiset 

toimintatuotot/toimintakulut).

• T15 - Tunnusluvun ilmoitettu ja laskettu arvo eivät saa erota 

enempää kuin annettu maksimimäärä euroina.

• T19 - Tunnusluvulle pitää olla raportoitu arvo. Nolla kelpaa arvoksi 

mutta tyhjä ei.
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Automaattiset tarkastukset KLTPA:ssa

• T1 - Tunnusluku ei saa olla muuttunut suhteellisesti enempää kuin annettu 

maksimimuutos% edellisen vuoden vastaavan aineiston samaan tunnuslukuun 

verrattuna (historiatietona TP 2020).

• T4 - Tunnusluvun pitää olla pienempi kuin saman aineiston toinen tunnusluku 

(josta-erät esim. investointimenot, josta rakennukset).

• T5 - Tunnusluvun pitää olla yhtä suuri kuin saman aineiston toisen tunnusluvun 

annetulla eurotarkkuudella (tilikauden ylijäämä tulos/tase ja taseen 

vastaavaa/vastattavaa).

• T15 - Tunnusluvun ilmoitettu ja laskettu arvo eivät saa erota enempää kuin 

annettu maksimimäärä euroina.

• T19 - Tunnusluvulle pitää olla raportoitu arvo. Nolla kelpaa arvoksi mutta tyhjä 

ei.
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Kiitos!
Hanna Ahola
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Taloushallintoasiantuntija

hanna.ahola@valtiokonttori.fi

Puh. 0295 502 010


