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Kuntatalouden tietopalvelun laajennettu kommenttikenttä
- Kuntatalouden tietopalvelun hyväksyntäpalveluun on avattu KKNR-tietojen
toisen neljänneksen raportoinnin yhteydessä laajennettu määrämuotoinen
kommenttikenttä
- Tilastokeskus tarvitsee lisätietoa raportoijilta puhtaiden neljännesten
muodostamista varten
- Kommenttikenttään ilmoitetaan lisätietona Tilastokeskukselle suljettuja
kausia koskevia kumulatiiviseen aineistoon tehtyjä korjauksia
• Suljettuja kausia koskevat virheet tai puutteet korjataan kuntien kirjanpidossa
yleensä tilikauden aikana auki olevalle kaudelle
• Kommenttikenttään ilmoitetaan uusi arvo lisätietona siten, että virheen korjaus
kohdistuu puhtaan neljänneksen laskemisen kannalta oikein
• Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteisesti, mutta myös neljännesvuosiraportoinnin
tulisi noudattaa suoriteperusteisuutta olennaisuuden periaatteella oikean ja
riittävän kuvan antamiseksi

- Korjatut tiedot toistaiseksi vain Tilastokeskuksen käyttöön
- Laajennetun kommenttikentän ohje löytyy AURA-käsikirjan liitteestä 9.
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Kansantalouden tilinpidon suoriteperusteinen laadinta
– Neljännesvuosittaisissa raportoinneissa raportoidaan kirjanpidon toteutumatietoja
– Tietojen tulisi noudattaa suoriteperustetta olennaisuuden periaatteella
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi- ja
neljänneskatsauksen laadintaa koskevan yleisohjeen mukaisesti
– Tämä koskee kokonaisuuksia KKNR, KLTR, KKTPA, KLTPA
– Kuntien kumulatiivisessa kirjanpitoaineistossa ei välttämättä aina toteudu
suoriteperusteisuus puhtaiden neljännesten tasolla
– Johtuu siitä, että kuntien talousarvioseuranta ja -raportointi perustuu
nimenomaisesti kumulatiiviseen tietoon
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Kansantalouden tilinpidon suoriteperusteinen laadinta
– Neljännesvuositilinpidon laadinta perustuu suoriteperusteisen puhtaan
neljänneksen käsitteeseen
– Puhdas neljännes kuvaa todellista neljänneskohtaista tietoa ja kehitystä kolmen
kuukauden tarkastelujaksoissa
– Neljännesvuositilinpidon käsittelytapa eroaa kirjanpidon ja talousarvion
toteutumisseurantaan liittyvästä kumulatiivisesta neljännesvuositiedosta
– Kansantalouden tilinpidon vaatimus puhtaista neljänneksistä perustuu ESA2010asetukseen ja MGDD2019- käsikirjassa kuvattuun laadintaprosessiin
– Suoriteperusteisuus toteutuu puhtaan neljänneksen tasolla kun kulu kirjataan sille
neljännekselle (kolmen kuukauden tarkastelujaksolle) jolla suorite on
vastaanotettu ja kun tuotto kirjataan sille neljännekselle (kolmen kuukauden
tarkastelujaksolle) jolla suorite on luovutettu
– Puhtaat neljännekset muodostetaan kahden kumulatiivisen neljänneksen
erotuksena, joten puhtaan neljänneksen muodostavien molempien kumulatiivisten
neljännesten tulee olla oikein suoriteperusteen näkökulmasta
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Kansantalouden tilinpidon suoriteperusteinen laadinta
– Puhtaiden neljänneksien muodostamista varten Tilastokeskus tarvitsee lisätietoa
raportoijilta
– Lisätiedon antamista varten hyväksyntäpalveluun on avattu laajennettu
määrämuotoinen kommenttikenttä, jossa raportoijat voivat ilmoittaa jaksotuksia
aikaisemmin raportoituihin kumulatiivisiin neljännesvuositietoihin, mikäli ne
muodostuvat puhtaiden neljännesten näkökulmasta väärin
• Laajennettuun kommenttikenttään on siis tarkoitus ilmoittaa eräkohtaisia lisätietoja
Tilastokeskukselle puhtaiden neljännesten muodostamista varten
• Olennaiset jaksotus- ja kumulatiivisuuspuutteet puhtaan neljänneksen tasolla tulee ilmoittaa
laajennettuun kommenttikenttään lisätietona Tilastokeskukselle siten, että jaksotus kohdistuu
puhtaan neljänneksen laskemisen kannalta oikein
• Suoriteperusteinen korjaaminen tai lisätietojen esittäminen koskee eriä, joita kirjataan
suoriteperusteisesti, mutta maksuperusteisesti kirjattavia eriä ja taseen eriä tulisi myös korjata
kommenttikenttään mikäli niissä on virheellisyyksiä
• Kommenttikenttään ilmoitetaan ”korjaukset” vastaavalla tavalla kuin Tilastokeskuksen edellisessä
neljännesvuositiedonkeruussa
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Kansantalouden tilinpidon suoriteperusteinen laadinta
– Lisätietotarve syntyy esimerkiksi tilanteessa, jossa viimeisimmän kumulatiivisen
neljänneksen tieto on pienempi kuin edeltävän neljänneksen tieto. Tällöin
kumulatiivisuusehto ei täyty, ja tieto muodostuu puhtaan neljänneksen tasolla
negatiiviseksi
– Lisätietotarve syntyy esimerkiksi myös tilanteessa, jossa ensimmäiselle
neljännekselle on kirjattu sektoritieto, joka korjataan toisella neljänneksellä eri
sektorille
• Kumulatiivinen neljännesvuositieto on oikein, mutta Tilastokeskus tarvitsee kuitenkin korjatun
sektoritiedon arvon ensimmäiselle neljännekselle, jotta puhtaan ensimmäisen neljänneksen arvo
muodostuu oikein
• Raportoinnissa tulisi tällöin ilmoittaa lisätietona Tilastokeskukselle myös ensimmäisen
neljänneksen oikea sektoritieto takautuvasti, jotta puhtaan neljänneksen tieto voidaan muodostaa
oikein suoriteperusteen näkökulmasta
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Kansantalouden tilinpidon suoriteperusteinen laadinta
– Miten erot kumulatiivisessa tiedossa vaikuttavat puhtaan neljänneksen
muodostumiseen?
– Puhdas neljännes ei muodostu oikein tilinpidon näkökulmasta ilman lisätietoa siitä, miten
kumulatiiviseen aineistoon tehdyt muutokset kohdistuvat puhtaille neljänneksille
Tuloslaskelman
tilinpäätöserä

1. Neljännes

Raportoitu kumulatiivinen tieto 600 milj.€

2. Neljännes
120 milj.€ (muutoksia tehty
auki olevalle kaudelle)

Laskettu puhdas neljännes

600 milj.€

-480 milj.€

Takautuvasti annettu lisätieto
puhtaan neljänneksen
muodostamista varten

60 milj.€

120 milj.€

Laskettu puhdas neljännes

60 milj.€

60 milj.€
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Kiitos!
Erika Artimo
Tilastokeskus
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