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Päivän puhujat

Meri Ruuskanen, raportointiasiantuntija, Valtiokonttori

Stefan Siven, raportointiasiantuntija, Valtiokonttori

Jukka Kujala, raportointiasiantuntija, Valtiokonttori

Anne Melanen, palvelupäällikkö, Valtiokonttori

Linnea Mäkinen, finanssiasiantuntija, valtiovarainministeriö

Hanna Talka, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Atte Virtanen, taloustietoarkkitehti, Valtiokonttori
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Ajankohtaista automatisoidussa 
talousraportoinnissa

• 15.3. -15.4 raportointi auki (Huom. 
Pääsiäinen)

• Kuntien ja kuntayhtymien 
neljännesvuosiraportointi (KKNR)- ja 
Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja 
vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi 
(KLTR) 

• Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen 
rahoituslaskelma (KKTR)- ja 
Kuntakonsernien tilinpäätösraportointi 
(KKOTR)

• Kaikissa neljässä taksonomian tunnus on 2020-04-01
ja csv:ssä taksonomian tunnuksena SBR-2020-04-01.
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Ajankohtaista automatisoidussa 
talousraportoinnissa

• 1.4. -30.4. raportointi auki

• Q1/2022 Kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuosiraportointi 
(KKNR)- ja Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja 
vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi (KLTR) 

• Huomioikaa muutokset taksonomiassa! 

• 1.4. -31.5.

• Raportointikokonaisuuden Kunnan ja kuntayhtymän 
tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (KKTPP)

• Kuntien ja kuntayhtymien kalenterivuotta koskevat 
tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot (KKYTT)

• Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain 
mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja 
lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta (TOTT)
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Tulossa keväällä 2022

• AURA tutuksi: Palveluluokkakohtainen raportointi ja 
hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat

• 26.4.2022 klo 10-11.30

• FCG: Kuntien automatisoitu talousraportointi tilivuodelta 2021 
- Keskiössä tilinpäätöstä täydentävät tiedot

• 31.3.2022 klo 13-15

• FCG: Automatisoitu talousraportointi - tietoja opetuksen 
taloudesta ja toiminnasta raportointikokonaisuus TOTT -

koulutusta

• 27.4.2022 Koko päivän koulutus, kouluttajina OPH:n asiantuntijat) 

*Huom. FCG:n koulutukset maksullisia
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Apuja ja ohjeita: 

• Tallenteita

• https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-

palvelut/kuntatalouden-palvelut/kuntatalouden-

tietopalvelu-koulutukset-ja-ohjeet/#koulutukset

• Ohjevideoita

• https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-

palvelut/kuntatalouden-palvelut/kuntatalouden-

tietopalvelu-koulutukset-ja-ohjeet/#ohjevideot

• Excel-lomakkeen täyttö, TOLT-kokonaisuus, KKNR, 

sisäiset erät
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https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-palvelut/kuntatalouden-palvelut/kuntatalouden-tietopalvelu-koulutukset-ja-ohjeet/#ohjevideot


Hyödyllisiä linkkejä

Kuntatalouden tiedotteen tilaus:

https://www.valtiokonttori.fi/tietoa-valtiokonttorista/julkaisut/tilaa-

julkaisujamme/

Yhteyshenkilöt ja asiointiroolien muutos:

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/42190822-

cc8c-4789-a22f-

fdf97bf5037d?displayId=Fin1867199&surveyLocale=fi
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www.valtiokonttori.fi/kuntadata

• Usein kysyttyjä kysymyksiä

• Kunta

• Koodistot, taksonomiat, luokitukset

• Sektoriluokitus

• Aura käsikirja

• https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-

ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-

talousraportoinnin-kasikirja-aura/#8ac2e350
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Heräsikö 
kysyttävää? 
Meri Ruuskanen
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Raportointiasiantuntija

kuntadata@valtiokonttori.fi 


