KYSYMYS

VASTAUS

Raportoidaanko TOLT 31.12.2021 mennessä tilikaudesta 1.1.2021-31.12.2021
vai 1.1.2022-31.12.2022?
Voiko KKTPP:n testata suppealla aineistolla? Meillä on kohdistettu
palveluluokille vasta muutaman toimielimen kustannuspaikat.
Ei kai KKTPP:n tuotantopuolelle voi tulla mitään euromääräisiä
tarkastussääntöjä, kun vertailuatietoa vuodelta 2020 ei ole? Sinne ei pidä
tehtäväluokittaisista tilastoista keksiä vertailulukuja, koska eivät ole
vertailukelpoisia. Nämä tarkastussäännöt ovat jo nyt turhan tiukkoja ja
KKNR:ssäkin joutuu jo kommentoimaan turhanpäiväsyyksiä. KKTPP:ssa näitä
olisi mieletön määrä.
Mitkä voisivat olla suurimmat virheet, jotka estävät hyväksynnän? Mihin
kannattaa kiinnittää huomiota?
Olisi hyvä, kun myös yksittäisissä palveluluokissa näkyisi myös palveluluokan
numero palveluluokkaraportilla.

Tilikaudesta 2022. Mutta jos 2021 kohdistuvia muutoksia on tullut, niin silloin
tulee TOLT 2021 raportoida vielä uudelleen.
Periaatteessa voi, mutta kaikki pakolliset solut on syötettävä, että siinä mielessä
kaikki palveluluokat on käytävä lävitse.

Tietopalvelun automaattisissa tarkastuksissa ei KKTPP:ssä tulla käyttämään
laskennallisia vertailutietoja. Mikäli tehtäväluokitus ja palveluluokitus menevät
yksi yhteen, voidaan vertailutietoja soveltuvin osin näissä tapauksissa käyttää.
Kaikki pakolliset kentät (keltaiset solut) tulee olla täytetty. Eli ainakin 0 pitää olla
merkitty.
Kiitos huomiosta! Tutkimme, mitä asialle voi tehdä.

Miten saman kommentin lisääminen useammalle riville samalla kertaa
onnistuu? Jos kommentoitavia rivejä tulee paljon, kommentointien lisääminen
tulee olla helppoa ja käytettävyyttä parannettava.
Tällä hetkellä ei oikein muuten kuin copy+paste -toiminnolla.
Ei hätää. Tärkeintä on, että testaus tulee suoritettua ennen tuotantolähetystä.
Mikäli testaus ei onnistus 28.2. mennessä, niin laittakaa
Parisen kuukautta aikaa testata ja emme tiedä vielä ollenkaan, koska
kuntadata@valtiokonttori.fi viestiä tilanteestanne lähempänä tuota helmikuun
saamme ohjelmistotoimittajalta tämän palikan.. Ehkä helmikuussa?
loppua.
Milloin Petran mainitsema mäppäystaulukko (tehtäväluokat-> palveluluokat) Asia on seuraavan VM:n taloustietojen yhteityöryhmän kokouksen asialistalla,
toimitetaan?
joten toivottavasti pian vuoden vaihteen jälkeen
Meni ohi, missä tuo mäppäystaulukko sitten julkaistaan?
vastaus tulee myöhemmin
Onko järkevää katsoa rahoituspohjaa ensimmäistä kertaa raportoitavien
aineistojen tietojen perusteella?
vastaus tulee myöhemmin
Valtava määrä pakollisesti raportoitavia nollia tuntuu kovin turhalta työltä.
Voisiko vielä harkita, että kuitenkin voisi raportoida "tyhjiä" palveluluokkia ja
hyväksyntäpalvelussa sitten vahvistaa, että näille palveluluokille ei ole
raportoitavaa.
vastaus tulee myöhemmin

että taksonomipaketissa itsessään pakollisia kenttiä ei ole teknisesti
tulkittavissa. Ilmeisesti ne on ohjelmallisesti jatkossakin(?) luettavissa
taksonomian ohella julkaistavasta tietokantakopiosta. Tulkinta on siis kovin
mutkikas ja riskialtis toteuttaa ohjelmallisesti."
Mitä tuo KKYTT tarkoittaa, kun en äkkiseltään muista, että olisin kuullut
tällaisesta lyhenteestä?

Onko TOTT-raportin toimintojen sisällöstä tulossa AURAan tarkempaa
ohjeistusta? Vai elelläänkö edelleen vanhoilla 41-Taulukon ohjeilla?

vastaus tulee myöhemmin
Kuntien ja kuntayhtymien kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstä täydentävät
muut taloustiedot. Raportoidaan ensi kerran 31.5.2022
AURA:an tullaan tekemään tarkentavia ohjeistuksia TOTTraportointikokonaisuudesta, mutta tarkka aikataulu on vielä avoin. Varsinkin
tilikauden 2021 osalta TOTT-raportointikokonaisuudessa raportoitaviin tietoihin
ja kustannusten kohdistamiseen toiminnoille voi suurelta osin käyttää
referenssinä taulukko 41 -ohjeistusta.

Saisiko tuon Aten esittelemän muutoslistan linkin tähän chattiin?

https://vm.fi/documents/10623/90687149/Liite+1.+Muutokset+tilikaudelle+202
2.pdf/ae626f2c-8055-4691-5f885099bd8f2d8f/Liite+1.+Muutokset+tilikaudelle+2022.pdf?t=1631274149158

Milloin koulutusta TOTT-raportoinnista, lisää informaatiota?

Maaliskuun alkuun suunniteltu. Tiedotamme heti kun päivämäärä vahvistuu

Sata kertaa puolen tunnin latausko?

Tarkoitin, että valmiin KKTPP XBRL-dokumentin lataamisessa tietopalveluun tai
testiin menee se puolisen tuntia.(Sata kertaa puolen tunnin latausko?)
Ei siis 100 X puolta tuntia(Sata kertaa puolen tunnin latausko?)

Eikös tuo automaattinen nollien täyttö (samaa tapahtunee ohjelmistoissakin)
vie pohjan pois siltä, että niitä on pakko täytellä? Eli sen suurempaa harkintaa
ei lopulta käyttäjä jokaisen nollan kohdalla käytä. Ihmetyttää kovin, miksi ei
tosiaan riittäisi, että hyväksyntäpalvelussa vahvistaa, että kukin relevantti
palveluluokka on raportoitu.

Tuo on myös ihan hyvä argumentti. Asia kuitenkin päätettiin niin, että jokaiseen
soluun tulee merkitä vähintään se nolla. Nyt tämä uusi nollien syöttö kieltämättä
mahdollistaa solujen huomiotta jättämisen, mutta siinä täytyy kuitenkin käydä
läpi ainakin jokainen palveluluokka, jotta saa raportin täytettyä.

Onko käyttäjäroolit edelleen rajattu 5 henkilölle per kunta kuten nykyisin
hyväksyntäpalvelussa?

Ei ole. Ei ole nytkään rajattu. Webropol-lomakkeessa saattaa olla näkyvissä vain
5 riviä. Ehdottomasti kannatta valtuuttaa useampi henkilö ja valtuuttajiakin
kannattaa olla useampi.(Onko käyttäjäroolit edelleen rajattu 5 henkilölle per
kunta kuten nykyisin hyväksyntäpalvelussa?)

Milloin näitä valtuutuksia voi ruveta tekemään?

Heti kun DVV on hyväksynyt kunnan valtuutushakemuksen.

Eli jos on ulkopuolinen toimittaja, niin kuntayhtymä hakee valtuudet myös
heidän väelleen?

Kyllä. Joko niin että kunta valtuuttaa suoraan henkilöt tai niin että valtuutatte
organisaation, joka sitten valtuuttaa omassa organisaatiossa eteenpäin.

Mihin osoitteeseen Valtiokonttorille yhteyshenkilöt ilmoitetaan?

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-palvelut/kuntataloudenpalvelut/kuntatalouden-palvelut-taloustietojenraportointi/#yleista_kayttajatunnukset-ja-yhteyshenkilot

alkaa kyllä hymy hyytyä, että tämäkin kuntoon saatettu testi- ja muu
ympäristö pitää tehdä uusiksi. Talouden työmäärä kunnissa on ihan järkyttävä
reusrsseihin nähden, ja KUTin suunnittelussa oletetaan että kunnissa on
kokopäiväinen resurssi näiden hoitamiseen.
Voisitteko laittaa selkeän listan mitkä kaikki valtuudet pitää Suomi.fi
sivustolla hyväksyä, jotta kaikki raportointi onnistuu? Valtuuksien
hyväksymisprosessi ja valtuuksien lista on puuduttavan pitkä ja aina tahtoo
jäädä joku täppä täppäämättä.
Voiko kunnalla olla enemmän kuin yksi yhteyshenkilö (varahenkilö)?

Tietopalvelu ei ole muuttunut mitenkään, ainoastaan sisäänkirjautuminen
muuttuu. Kaikki toiminnot tietopalvelun sisällä toimivat kuten ennekin.

Ne on lueteltu lähtevässä Kuntatalouden tiedotteessa selkeästi kuvattu.
Kyllä ja on suositeltavaakin

