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Hyvinvointialueiden talousraportointi on 
monenlaisen luokittelun ja tietotarpeen kokoelma
• Raportointi muodostuu sekä kirjanpidon rakenteista, palveluluokkakohtaisista tiedoista ja 

sektorikohtaisista ulottuvuuksista

• AURA-käsikirjan ohjeistus linkittyy näihin ulottuvuuksiin tietosisältöjen määrittelyn 
näkökulmasta sekä raportoinnin teknisten ohjeiden kautta 

• AURA-käsikirja ei anna kirjanpitoa ohjaavaa lainsäädäntöä eikä ohjeita, nämä ohjeet on 
rakennettu sisään sekä raportoinnin rakenteeseen linkattu AURA-käsikirjassa eri 
asiayhteyksiin. 

• Linkityksiä (alaviitteinä) tietosisältöjen raportointiin löytyy mm. substanssilainsäädäntöön ja 
kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto yleisohjeisiin ja lausuntoihin

• Esimerkiksi HTOLT ”Sidosyksikköasema määritellään julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15 §:ssä.”
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Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto

• Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kuntalain ja 
hyvinvointialueesta annetun lain kirjanpitoa, tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä ja 
toimintakertomusta koskevien säännösten sekä tilinpäätöstietoja koskevien valtioneuvoston 
asetusten soveltamisesta. 

• Esimerkiksi tililuettelon muut tuotot alaviitteenä: ”Kirjanpitolautakunta 1867/2011: Jos korvaussumma tai osa siitä 
käytetään rakennusvirheiden korjaamiseen, aktivoidaan menot suoritetuista korjauksista perusparannuksen 
luonteisina rakennuksen menojäännöksen lisäykseksi taseeseen.”

• Jaoston antamat ohjeet ja lausunnot ovat osa kuntien ja hyvinvointialueiden hyvää kirjanpitotapaa.

• Ohjeet ja lausunnot liittyvät pääsääntöisesti kokonaistalouden raportointiin ja ohjaa taloustiedon  
luokittelua mm. tiliryhmiksi ja tileiksi, tietosisältökuvaukset ja niihin liittyvät esimerkit löytyvät 
AURAsta

• https://vm.fi/kila-hyvinvointialue-ja-kuntajaosto
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Valtiovarainministeriön tehtäviin liittyvät tiedot

• Valtiovarainministeriö vastaa hyvinvointialueiden toiminnan ja talouden seurannasta 
sekä rahoituslaskelmista, lainanottovaltuusprosessista ja arviointimenettelystä

• Hyvinvointialueen lainsäädännössä säädetty käytettävä tietopohja kuhunkin tehtävään

• Hyvinvointialueiden valtiovarainministeriön erityiset tietotarpeet

• HHYTT/Valtiovarainministeriön erityistietotarpeet

• Käytetty lainaottovaltuus ja seuraaville tilikausille siirtyvät osuudet. 

• Takaukset muiden puolesta, jäljellä oleva pääoma/hyvinvointialueet ja –yhtymät, konserni
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Hyvinvointialueiden AURA-käsikirjan tulevat 
seuraavat päivitykset (TATITYY 19.1.2023)

• AURAn seuraava versio on tarkoitus julkaista tammikuun puolivälin jälkeen.

• Lisätään kuvauksia kunkin raportointikokonaisuuden käyttötarkoituksista ja käyttäjistä

• Täydennetään palveluluokkakohtaisen tiedon tuottamisen lukua

• Täsmennetään palveluluokituksen ja kustannuslaskentaosion yhteentoimivuutta

• Lisätään markkinoilla toimimiseen liittyvä ohjeistus

• HTAS ja HTOLT ohjeiden toimivuutta tarkastellaan nyt käynnistyneiden raportointien 
havaintojen tiimoilta

• Tarkistetaan lakiviittauksia ja kilan ohjeviittauksia

• Yksittäisiä tarkennuksia kuten rahoituskulujen kohdentaminen toimialoille/rahoitusmalli
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Ajankohtaista raportoinnista ja hyvinvointialueita 
koskettavasta tietopohjasta yleisesti
• Siirtyvien kuntayhtymien raportointi hyvinvointialueiden vastuulla tammikuusta 2023 alkaen.

• Tilikauden 2024 raportoinnin tietosisällön valmistelu aloitettu

• Pyrimme noudattamaan linjauksia työrauhasta

-> tietosisältöjen pysyvyys tuottaa vertailukelpoista aineistoa vuosien välille

• Tililuetteloon tiedossa yksittäisiä korjauksia (aineettomat oikeudet tiliryhmään) 

• Myös muutamia teknisiä korjauksia raporttipohjiin

• Kunnille lähdössä kysely 10.1.2023 Tilastokeskuksen toimesta tilikauden 2022 tilinpäätöksen ennakollisista tiedoista 
siirtyvistä sote-pela kustannuksista

- HUOM! Näillä tiedoilla ei tehdä lopullisia rahoituslaskelmia, tietoja käytetään valtion budjettiprosessissa

- Tehkää yhteistyötä kuntien kanssa oikean tietopohjan muodostamiseksi

• Valtiovarainministeriön hyvinvointialueiden nettisivut https://vm.fi/hyvinvointialueiden-talousraportointi julkaistu, kuntia 
vastaava raportointiosio.  Kaikki raportointiin liittyvä ohjeistus löytyy kuitenkin parhaiten Valtiokonttorin sivuilta
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Kiitos!
kuntadata@valtiokonttori.fi

HANNA-MARI.TALKA@VM.FI


