
AURA tutuksi: 
Hyvinvointialueiden 
talousraportoinnin käsikirja 
HVA-AURA
Tiistai 13.12.2022 klo 10–11.30

Valtiokonttori, valtiovarainministeriö, Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sisäministeriö



Ohjelma ja puhujat

Moderaattorina toimii Kaisa Dammert, Valtiokonttori

Linnea Mäkinen, Valtiokonttori

• Yleistä HVA-AURA-käsikirjasta

Hanna Talka, valtiovarainministeriö

• Hyvinvointialueiden tietosisällöt ja valtiovarainministeriön 
roolit

Tanja Raita, Tilastokeskus

• Hyvinvointialueiden taloustietojen käyttö Tilastokeskuksessa 
ja sektoriluokitus

Petra Kokko, THL

• Hyvinvointialueiden tietojen käyttö THL:ssä ja palveluluokitus

Jaana Määttälä, sisäministeriö

• SM:n tietotarpeet eri raportointikokonaisuuksissa, HVA 
pelastustoimen palveluluokat

Tilaisuus päättyy noin klo 11.30

6.9.2022



Yleistä HVA-AURA-käsikirjasta

Linnea Mäkinen

Valtiokonttori



Hyvinvointialueiden talousraportoinnin HVA-
AURA-käsikirja

• Hyvinvointialueiden talousraportointia ohjaa Hyvinvointialueiden ja 
hyvinvointiyhtymien talousraportoinnin käsikirja HVA-AURA, joka on julkaistu 
25.11.2022 Valtiokonttorin verkkosivuilla.

• Tavoitteena on, että käsikirjasta löytyvät vastaukset hyvinvointialueiden ja 
hyvinvointiyhtymien talousraportointia koskeviin kysymyksiin.

• Käsikirja sisältää 

• yleisiä ohjeita taulukkomallien käyttöön 

• yleisiä ohjeita talousraportoinnin sisällön tuottamiseen 

• raportointia selventäviä täsmennyksiä eri raportointikokonaisuuksista
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Hyvinvointialueiden talousraportoinnin HVA-
AURA-käsikirja

• Käsikirjan pohjalla kuntien ja kuntayhtymien AURA-käsikirja

• 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
• HVA-AURA-käsikirjan julkaisusivu Valtiokonttorin verkkosivuilla
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HVA-AURA-käsikirjan päivittäminen
• Käsikirja on luonteeltaan jatkuvasti päivitettävä asiakirja, johon tehdään 

tarvittaessa muutoksia

• Muutosesitykset HVA-AURA-käsikirjaan ja päätökset käsikirjaan tehtävistä 
muutoksista tekee kuntien ja hyvinvointialueiden raportoimien tietojen 
tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä
• Yhteistyöryhmän tehtävänä on määritellä talousraportoinnin tarkkoja tietosisältöjä ja 

teknisiä kuvauksia.

• Jokainen voi ehdottaa muutoksia käsikirjaan osoitteessa 
kuntadata@valtiokonttori.fi

• Käsikirjaan tehdyt päivitykset listataan käsikirjan lopussa olevaan 
versiohistoriaan ja niistä viestitään Valtiokonttorin Kuntien ja 
hyvinvointialueiden talousraportoinnin tiedotteella.
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HVA-AURA-käsikirjan sisältö
HVA-AURA-käsikirjan sisältö luvuittain

1. Johdanto

2. Taloustietojen viranomaisraportointia ohjaa 
kuutiomalli

3. Tililuettelo

4. Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän 
palveluluokitus

5. Taulukkomallien lukuohjeet, 
raportointikokonaisuuksien sisältö ja 
raportointiohjeet

6. XBRL-taulukkomallit, 
raportointikokonaisuuksien sisältö ja 
raportointiohjeet

Liitteet

Versiohistoria

HVA-AURA-käsikirjan liitteet

Liite 1. Hyvinvointialueen ja 
hyvinvointiyhtymän tililuettelo. 

Liite 2. Hyvinvointialueen ja 
hyvinvointiyhtymän palveluluokitus 2023. 

Liite 3. Kuntien ja hyvinvointialueiden 
kustannuslaskenta. 

Liite 4. Kuntien ja hyvinvointialueiden 
talousraportoinnin sanasto. 

Liite 5. Sektorit XBRL-taksonomiassa. 

Liite 6. Suoriteperusteisen 
neljännesvuosiraportoinnin erityispiirteet.

13.12.2022 [Esittäjän nimi, organisaatio, esityspaikka sekä mahdolliset aihetunnisteet / Twitter-tili]



Askarruttaako jokin 
hyvinvointialueiden 
talousraportoinnin 
ohjeistuksessa?

Ei hätää, sillä Kuntien ja 
hyvinvointialueiden 
taloustietopalvelun palvelukanava 
auttaa!

Ota yhteyttä: 
kuntadata@valtiokonttori.fi



Kiitos 
osallistumisesta!

13.12.2022 [Esittäjän nimi, organisaatio, esityspaikka sekä mahdolliset aihetunnisteet / Twitter-tili]


