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Lausuntopyynnöt
• Tulossa kaksi erillistä lausuntopyyntöä, joista toinen koskee kuntien ja toinen hyvinvointialueiden 

raportointia tilikaudelta 2023:

• Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön asetuksessa säädettäviin kunnan taloustietojen 
toimittamiseen sovellettaviin tietosisältöihin ja teknisiin kuvauksiin esitettävistä muutoksista 
koskien tilikautta 2023 

• Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön asetuksessa säädettävistä hyvinvointialueen 
taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista koskien 
tilikautta 2023

• Lausuntopyynnöt julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä lähiaikoina ja toimitetaan kirjaamoihin

• Lisätietoa lausuntopyynnöistä antavat:

• Tietosisällöt: Hanna Talka (hanna-mari.talka(at)gov.fi) ja Linnea Mäkinen 
(linnea.makinen(at)gov.fi), valtiovarainministeriö 

• Tekniset kuvaukset: Atte Virtanen (atte.virtanen(at)valtiokonttori.fi), Valtiokonttori

• Lausuntopyynnöistä tarkemmin AURA tutuksi: Kuntien ja hyvinvointialueiden tilikautta 2023 koskeva 
raportointi sekä kevään 2022 raportointikokonaisuudet -webinaarissa, joka järjestetään tiistaina 
22.3.2022.
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Kuntien raportointia koskeva lausuntopyyntö

• Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön asetuksessa säädettäviin kunnan 
taloustietojen toimittamiseen sovellettaviin tietosisältöihin ja teknisiin 
kuvauksiin esitettävistä muutoksista koskien tilikautta 2023

• Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne kunnan taloustietojen toimittamisesta 
sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista tilikaudelta 2023 raportoitavista 
tiedoista. Valtiovarainministeriön asetus 815/2021 tilikaudelta 2022 raportoitavista 
tiedoista annettiin 31.8.2021. Raportoitavissa tietosisällöissä on havaittu tämän jälkeen 
tarkennustarpeita sekä tietosisältöjen että teknisten kuvausten osalta. 
Hyvinvointialueiden perustaminen, sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen 
tehtävien siirto kunnilta hyvinvointialueille sekä uusi rahoitusmalli edellyttää kuntien 
raportoinnin tietosisältöihin muutoksia.

• Lausuntopyyntö koskee palveluluokituksen ja muiden tietokokonaisuuksien sisältöjä ja 
uusia palveluluokkia, teknisiä määrittelyitä sekä uusia tietokokonaisuuksia. 
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Hyvinvointialueiden raportointia koskeva lausuntopyyntö

• Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön asetuksessa säädettävistä 
hyvinvointialueen taloustietojen toimittamiseen sovellettavista 
tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023

• Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne valtioneuvoston asetuksesta 
hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta. 

• Lisäksi lausuntoa pyydetään valtiovarainministeriön asetusta varten hyvinvointialueen 
taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista 
tilikaudelta 2023 raportoitavista tiedoista.

• Lausuntopyynnössä kommentoitavina hyvinvointialueiden raportoinnin kokonaiskuva, 
valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta, 
hyvinvointialueiden tililuettelo sekä hyvinvointialueiden palveluluokitus
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Kevään 2022 
tilinpäätösraportoinnit
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Kevään 2022 tilinpäätösraportoinnit

• Keväällä 2022 valtiokonttorille toimitetaan seuraavat tilinpäätöstietoja 
koskevat raportit:

• Kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuosiraportointi neljänneltä vuosineljännekseltä 
(KKNR Q4) 15.4.2022 mennessä

• Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen sekä vesihuollon taseyksikön 
toteutumaraportointi neljänneltä vuosineljännekseltä (KLTR Q4) 15.4.2022 mennessä

• Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksen rahoituslaskelma (KKTR) 15.4.2022 mennessä

• Kuntakonsernien tilinpäätösraportointi (KKOTR) 15.4.2022 mennessä

• Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (KKTPP) 31.5.2022 
mennessä

• Kuntien ja kuntayhtymien kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut 
taloustiedot (KKYTT) 31.5.2022 mennessä
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Kevään 2022 tilinpäätösraportoinnit

• Tilinpäätöstietojen raportointi osoitettuihin määräaikoihin mennessä on 
ehdottoman tärkeää. Raportoituja tietoja käytetään laajasti erilaisiin 
laskentatarkoituksiin (esimerkiksi kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitus 
sekä ns. kriisikuntakriteerit). 

• Tiedot tulee raportoida raportoinneille osoitettuihin määräaikoihin 
mennessä. Raportoinnin määräajat perustuvat valtioneuvoston asetukseen 
kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020).

• Otathan viipymättä yhteyttä osoitteeseen kuntadata@valtiokonttori.fi jo 
hyvissä ajoin ennen raportointiajan alkamista, mikäli tiedossasi on 
mahdollisia tilinpäätöstietojen toimittamista koskevia ongelmia! Vain siten 
voimme auttaa teitä ongelmien kanssa mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. 
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Askarruttaako jokin 
lausuntopyynnöissä tai 
tulevissa raportoinneissa?

Ei hätää, sillä Kuntatalouden 
tietopalvelun palvelukanava 
auttaa!

Ota yhteyttä: 
kuntadata@valtiokonttori.fi
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Kiitos!
linnea.makinen(at)gov.fi

Twitter: @makinenlinnea

LinkedIn: Linnea Mäkinen


