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Yleistä hyvinvointialueiden talousraportoinnista

• Kunnat ja kuntayhtymät ovat raportoineet taloustietonsa Valtiokonttorin Kuntatalouden 
tietopalveluun (nykyään Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu) vuoden 2021 alusta 
lähtien. Hyvinvointialueet raportoivat tietonsa Valtiokonttorille ensimmäistä kertaa tilikaudelta 
2023. 

• Hyvinvointialueiden talousraportoinnin alkamisella on vaikutusta kuntien ja kuntayhtymien 
raportoimiin tietosisältöihin. Kuntien ja kuntayhtymien raportointia koskevat muutokset johtuvat 
suurilta osin hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvään tehtävien siirtoon kunnilta 
hyvinvointialueille.

• Raportoitavat tiedot perustuvat lakeihin ja asetuksiin eli tiedon tarvitsijan lakisääteisiin tehtäviin, 
mitään tietoja ei tule pyytää raportoitavaksi ilman perusteita. Näitä tiedontarvitsijoita ovat eri 
ministeriöt ja virastot.

• Kuntien ja hyvinvointialueiden raportoimien tietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä 
määrittelee talousraportoinnin tarkempia tietosisältöjä ja teknisiä kuvauksia.

• Talousraportointia ohjaa HVA-AURA-käsikirja, jota ylläpitää valtiovarainministeriö ja jonka 
julkaisee Valtiokonttori.
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• Tietojen raportointi oikein ja säädettyihin määräaikoihin mennessä on tärkeää!

• Hyvinvointialueiden raportoimia tietoja käytetään yhteiskunnallisesti 

merkittävien päätösten taustalla, valtion eri viranomaisten tietotarpeet

• Ministeriöt, Tilastokeskus ja THL ym.

• Tietojen käyttäjinä muutkin kuin valtion viranomaiset

• Hyvinvointialueet, kunnat, Kuntaliitto, media

• Kansalaiset eli meistä jokainen

• Tutkihallintoa.fi
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Missä raportoituja taloustietoja käytännössä 
hyödynnetään?

https://www.tutkihallintoa.fi/


Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän raportoinnin 
lainsäädäntökehys
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Lainsäädäntökehys

Laki hyvinvointialueesta (611/2021), 120 §

Laki Valtiokonttorista (305/1991) 2.1.4 §

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen taloutta 

koskevien tietojen toimittamisesta (462/2022)

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen 

tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (729/2021) 

Valtiovarainministeriön asetus hyvinvointialueen (487/2022) taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta 

tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023

Hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien talousraportoinnin käsikirja HVA-AURA

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston yleisohjeet ja lausunnot

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210611
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910305
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220462
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210729
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220487
https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/hyvinvointialueiden-ja-hyvinvointiyhtymien-talousraportoinnin-kasikirja-hva-aura/
https://vm.fi/kila-hyvinvointialue-ja-kuntajaosto


Hyvinvointialueiden talousraportoinnin käsikirja HVA-AURA

• Hyvinvointialueiden talousraportointia ohjaa HVA-AURA-käsikirja liitteineen. Käsikirja julkaistaan 

loppuvuodesta 2022

• Tavoitteena on, että käsikirjasta löytyisi vastaukset hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien 

talousraportointia koskeviin kysymyksiin.

• Käsikirja sisältää 

• yleisiä ohjeita taulukkomallien käyttöön 

• yleisiä ohjeita talousraportoinnin sisällön tuottamiseen 

• raportointia selventäviä täsmennyksiä jokaiseen raportointikokonaisuuteen

• Käsikirjan kohderyhmät 

• hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät liikelaitoksineen

• taloushallinnon palveluntarjoajat, jotka vastaavat hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien 

lakisääteisestä talousraportoinnista ja muusta viranomaistalousraportoinnista

• HVA-AURA-käsikirjan ylläpidosta vastaa valtiovarainministeriö ja julkaisusta Valtiokonttori
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https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/hyvinvointialueiden-ja-hyvinvointiyhtymien-talousraportoinnin-kasikirja-hva-aura/


Talousraportoinnin viestintä

• Valtiokonttorin Kuntatien ja hyvinvointialueiden 

taloustietopalvelun palvelukanava (kuntadata@valtiokonttori.fi)

Palvelukanavan kautta saatu palaute on merkittävässä roolissa HVA-

AURA-käsikirjan kehittämisessä

• Keskeisiä viestintäkanavia: 

• Webinaarit (varsinkin VM:n ja VK:n AURA tutuksi -webinaarit)

• Uutiskirjeet (varsinkin Valtiokonttorin Kuntien ja hyvinvointialueiden 

talousraportoinnin tiedote ja VM:n Kunnat-uutiskirje)

• Valtiokonttorin koulutukset ja ohjeet
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https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-palvelut/kuntatalouden-palvelut/kuntatalouden-tietopalvelu-ja-palvelukanava/
https://www.valtiokonttori.fi/julkaisut/julkaisuja-julkishallinnon-palveluista/kuntatalouden-tiedote/
https://vm.fi/uutiskirjeet
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-palvelut/kuntatalouden-palvelut/kuntatalouden-tietopalvelu-koulutukset-ja-ohjeet/#yleista


Askarruttaako jokin 
hyvinvointialueiden 
talousraportoinnissa?

Ei hätää, sillä Kuntien ja 
hyvinvointialueiden 
taloustietopalvelun palvelukanava 
auttaa!

Ota yhteyttä: 
kuntadata@valtiokonttori.fi



Kiitos!
LINNEA MÄKINEN, FINANSSIASIANTUNTIJA

LINNEA.MAKINEN@GOV.FI

@MAKINENLINNEA

VM.FI |  @VMUUTISET


