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Vastauksia 22.3. webinaarissa esitettyihin kysymyksiin 

Kysymys: Excel taulukko muodosti xbrl:n? 

Vastaus: Juuri näin 
 

Kysymys: Voisiko KKTPP raportoinnin yksittäisten palveluluokkien nimen eteen saada myös palveluluo-
kan numeron? 

Vastaus: Idea on hyvä, selvitämme asiaa. 
 

Kysymys: Kuinka KKTPP:ssä tulisi tarkistaa erittelemättömät palveluluokat? Missä ne näkyvät ja missä 
eivät? 

Vastaus: Palveluluokat näkyvät aakkosjärjestyksessä. Jos erimerkiksi lastensuojeluun liittyy erittelemättö-
miä luokkia, ne näkyvät siellä E:n kohdalla 
 

Kysymys: Miten tutkihallinnosta saadaan kaikki kunnat yhteensä tilanne? Ei voi olla niin, että 300 kuntaa 
pitää viedä itse ensin exceliin ja laskea yhteen. 

Vastaus: Kaikkien kuntien tiedot saa exceliin kätevimmin vertailuraporttien taulukosta oikeasta yläkul-
masta kolmen pisteen takaa kohdasta "Vie tiedot".  
 

Kysymys: Kohta 3 muutoksista tietosisältöihin. Koskeeko jo vuotta 2022 niin kuin lausuntopyynnössä oli? 

Vastaus: Lausuntopyynnöstä tulisi lukea "muutokset verrattuna vuoden 2022 raportointiin esitetään 
koottuna liitteessä 3". Esitetyt muutokset koskevat tilikauden 2023 raportointia verrattuna tilikauden 2022 
raportointiin. 
 

Kysymys: liite 5: KKLMY 15.4 mennessä, mutta liite 3: toukokuun loppuun mennessä. Siis kumman mu-
kaan? 

Vastaus: KKLMY-raportointikokonaisuus tulee raportoida toukokuun loppuun mennessä. Liitteessä 5 
on ilmoitettu virheellinen päivämäärä.  
 
 
Kysymys: Haluaisin varmistaa, kun en mistään suorasanaisesti tietoa löydä: Pitääkö tulevien hyvinvointi-
alueiden vielä raportoida tiedot kuntakohtaisesti (vrt. 2022 kuntakohtainen raportointi kuntayhtymillä 
sote-tiedoissa) vai raportoidaanko tiedot hyvinvointialuetasolla palvelukokonaisuuksittain? 
 
Vastaus:  

Valtiokonttorille tehtävässä talousraportoinnissa ei esitetä hyvinvointialueille kuntakohtaista talousraportoin-
tia. 
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Kysymys: Eli kun kuntayhtymämme loppuu 31.12.2022 ja siirrymme HVA, vuotta 2022 ei tarvitse rapor-
toida? Tuskin näin. 

Vastaus: Hyvinvointialue ei raportoi y-tunnuksellaan tulevaisuudessa kuntakohtaisesti. Vuoden 2022 tilin-
päätökset toki tulee tehdä. Hyvinvointialueilla on mahdollista sopia, kenen tehtäväksi se organisoidaan. 
 

Kysymys: Tarvitseeko Hyvinvointialueen tuottaa vuodesta 2023 kuntakohtaista dataa, talouden tai suorit-
teiden osalta. Jos hyvinvointialue ulkoistaa palveluita tai antaa palveluseteleitä, tuleeko näistä ostoista 
tuottaa kuntakohtaista taloustietoa tai hetu-tasoista suoritetietoa? 

   Vastaus: Valtiokonttorille tehtävään raportointiin ei siis ole esitetty sisällytettäväksi talousseurantaa asi-
akkaan kotikunnan mukaan. Jos kunnan x asiakas saa palvelusetelin, sitä ei ole tarpeen raportoida Val-
tiokonttorille kuntakohtaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön vähimmäistietosisältövaatimukset ovat asia 
erikseen, ja niistä voi tiedustella STM:stä. Kuntapuolella toiminnan rahoitusvastuu oli kunnalla myös ul-
koistuksissa ja palvelusetelillä hankittavissa palveluissa, joten kustannuksen tuli myös kohdentua kun-
nalle. Hyvinvointialue ei käsittele Valtiokonttorille tehtävässä raportoinnissa kuntanäkökulmaa. Olettai-
simme että henkilötunnustasoinen tieto kulkee THL:lle vastaavasti kuin kuntapuolella eli asiakastietojär-
jestelmät lienevät kuntakohtaisen ja hetukohtaisen tietojen lähde, mutta emme tunne sitä puolta niin hy-
vin. 
 
 
Kysymys: Mikä on AKKNR kokonaisuus? 
 

Vastaus: AKKNR on Ahvenanmaan kuntien raportointikokonaisuus: Kommunernas och kommunalför-
bundens kvartalsrapportering på Åland 
 
 
 


