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Ohjelma ja puhujat

Moderaattorina toimii Eeva Holopainen, 

Valtiokonttori

Linnea Mäkinen, Valtiokonttori

Denis Galkin, Valtiokonttori

Stefan Siven, Valtiokonttori

Roosa Valkama, valtiovarainministeriö

Minnamaria Korhonen, valtiovarainministeriö

Jaana Määttälä, sisäministeriö

Hanna Ahtonen, Tilastokeskus

Tilaisuus päättyy noin klo 11.30

14.3.2023 Valtiokonttori, valtiovarainministeriö, sisäministeriö ja Tilastokeskus



Hyvinvointialueiden 
talousraportointi
Miten on lähtenyt käyntiin?

Denis Galkin, Valtiokonttori



Pähkinänkuoressa

• Valtiokonttorissa hyvinvointialueiden talousraportoinnin projekti 

käynnistyi vuosien 2021 ja 2022 taitteessa

• Hyvinvointialueiden raportointi on käynnistynyt ilman ongelmia

• Alueiden aktiivisuus on ollut hyvällä tasolla

• Tiedon oikeellisuudessa on ollut jonkin verran huomauttamista

• Paikanpäällä käyty tapaamassa 13 hyvinvointialuetta ja yhtä 

hyvinvointiyhtymää

14.3.2023 [Esittäjän nimi, organisaatio, esityspaikka sekä mahdolliset aihetunnisteet / Twitter-tili]



Raportoinnin tilanne

HTOLT HTAS

14.3.2023 [Esittäjän nimi, organisaatio, esityspaikka sekä mahdolliset aihetunnisteet / Twitter-tili]



Aamukahvit yhteistyön muotona

• Valtiokonttori järjestää hyvinvointialueille sekä 

järjestelmätoimittajille ja palvelukeskuksille aamukahvitilaisuuksia 

talousraportoinnin ajankohtaisista asioista

• Aamukahvit ovat sekä viestintää että yhteistyötä

• Kahvien materiaalia jaetaan vapaasti Google Driven kautta

• Linkki aamukahvien sivulle tässä

14.3.2023 [Esittäjän nimi, organisaatio, esityspaikka sekä mahdolliset aihetunnisteet / Twitter-tili]

https://drive.google.com/drive/folders/1ovkD-18_cURQ-giwZ5zToBLzEEbI3H89
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-palvelut/kuntatalouden-palvelut/aamukahvitilaisuudet/


Kiitos!

14.3.2023 [Esittäjän nimi, organisaatio, esityspaikka sekä mahdolliset aihetunnisteet / Twitter-tili]



Käytännön asioita
Ensimmäiset HVA raportit – validoiminen ja muita käytännön 

asioita

Stefan Siven



HTOLT ja HTAS

• HTOLT 2023 (DL 31.12.2022)

• HTAS 2023 (DL 15.01.2023)

• Kaikki hyvinvointialueet ovat raportoineet nämä

• HTOLT-raporttia tulee päivittää vuoden mittaan mikäli muutoksia 

tulee

14.3.2023 [Esittäjän nimi, organisaatio, esityspaikka sekä mahdolliset aihetunnisteet / Twitter-tili]



Neljännesvuosiraportit – Q1: 30.04.2023 

• HHKNR – hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän 

neljännesvuosiraportointi 

• Samankaltainen kuin KKNR 

• Tuloslaskelma, tase ja investointierittely sekä sektorierittely (vastapuoli)

• Sektoriraportti-välilehti selkein tarkastusta varten 

• HHTNR – hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän 

toimialakohtainen raportointi neljännesvuosittain 

• Osakokonaisuus-välilehti selkein tarkastusta varten 

14.3.2023 [Esittäjän nimi, organisaatio, esityspaikka sekä mahdolliset aihetunnisteet / Twitter-tili]



Huomioitavaa HHTNR:ssä

• Laskentahierarkia toimialakohtaisessa raportoineissa (HHTNR ja 

HTPE) on erittäin herkkä 

• Jotta laskenta tietopalvelussa sujuu oikein, pyydämme että täytätte 

ainoastaan pakolliset solut

14.3.2023 [Esittäjän nimi, organisaatio, esityspaikka sekä mahdolliset aihetunnisteet / Twitter-tili]



Summaukset kahteen 

suuntaan  

- vertikaalisesti (tilit tiliryhmiin)

- horisontaalisesti (toimialat 

yhteen)

14.3.2023 Stefan Siven



Raporttien validointi 

• Automaattiset tarkastukset 

• Virheet (hyväksynnän estävä)

• Esim. puuttuvat tiedot

• Varoitukset (kommentoitava)

• Esim. suuret muutokset edelliseen 

kauteen

• Manuaaliset tarkastukset

• Eri viranomaiset katsovat tietotarpeidensa 

mukaan eri raportteja ja niiden sisältöä

• Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö, 

THL, STM, Sisäministeriö, (OPH)

• Käytämme kaikki samaa asiakasportaalia 

yhteydenottoihin 

(kuntadata@valtiokonttori.fi / Jira-

palvelukanava) 

14.3.2023 [Esittäjän nimi, organisaatio, esityspaikka sekä mahdolliset aihetunnisteet / Twitter-tili]



Raportin korjaaminen ja kommenttien siirto 

• Korjaukset on tehtävä lähdeaineistoon, eli uusi aineisto on 

lähetettävä tietopalveluun

14.3.2023 [Esittäjän nimi, organisaatio, esityspaikka sekä mahdolliset aihetunnisteet / Twitter-tili]



Kiitos

14.3.2023 [Esittäjän nimi, organisaatio, esityspaikka sekä mahdolliset aihetunnisteet / Twitter-tili]



Havaintoja 

hyvinvointialueiden 

talousraportoinnista
AURA TUTUKSI -WEBINAARI 14.3.2023

ROOSA VALKAMA, FINANSSIASIANTUNTIJA

MINNAMARIA KORHONEN, ERITYISASIANTUNTIJA



Hyvinvointialueiden raportoinnin käynnistyminen

• Hyvinvointialueiden raportointi on käynnistynyt hyvin.

• Raportointiin liittyviin lisätietopyyntöihin on vastattu ja pyydettyjä korjauksia on 

tehty.

• Huomioitava on, että hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien tulee 

raportoida taloustiedot Valtiokonttorin palveluun raportointihetkellä käytettävän 

tiedon mukaisena. Raportoitu tieto on siis toisintoa pääsääntöisesti alueen 

viimeisimmästä päätöksentekoaineistosta.



Talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelmaosasta

Investointi- ja rahoituslaskelmaosasta

• Huomioi, että raportointi ei summaa tunnuslukuja automaattisesti, esim. 

toiminnan ja investointien rahavirta ei summaudu raportille annetuista 

luvuista automaattisesti. Tarkista raportoimasi arvo.

• Huomioithan myös, että hyvinvointialueiden investointisuunnitelma (laki 

hyvinvointialueesta 16 §) on eri asia kuin talousarvion investointiosa. 

Lue lisää investointisuunnitelman laadinnasta täältä.

18

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210611#Pidm45053758070128
https://soteuudistus.fi/documents/16650278/124270143/Opas_investoinnit_16062022.pdf/8c02e857-d896-4b99-646c-ce34fdfc9155/Opas_investoinnit_16062022.pdf?t=1655453866530


Kootusti HTAS-raportointiin 
liittyviä huomioita

19



Toimialakohtainen raportointi

• Hyvinvointialueen talouden raportointiin on sisällytetty toimialakohtainen raportointi. 
Tällä raportointitasolla haetaan tietoa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen 
rahoituksen riittävyydestä tilikauden aikana.

• HTAS-raportoinnissa on ollut huomattavissa, että kaikkia eriä ei ole jaoteltu 
toimialakohtaisesti ja/tai taloussuunnitelmavuosille.

• Kohdentamattomia eriä ovat olleet esimerkiksi henkilötyövuodet, investointimenot tai 
rahoitusosuudet.

• Esim. rakennusinvestoinnit tulee kohdistaa sille toimialalle, jonka käyttöön rakennus tulee.

• Tyypillisten hallinto- ja tukipalveluiden lisäksi tukipalvelua voi myös olla esimerkiksi 
pelastustoimen sotelle tuottama ajoneuvojen huolto, joka tulee kohdistaa sotelle.

20



Toimialajako

- Sosiaali- ja terveydenhuolto

- Pelastustoimi

- Hallinto ja tukipalvelut

- Yleisen toimialan tehtävät

Tietoja talousarvion- ja 

suunnitelman

- Tulolaskelmaosasta

- Investointiosasta

- Rahoituslaskelmaosasta

- Ulkoiset

- Sisäiset / Vyörytykset

- HTV:t

21



Toimialakohtainen raportointi: palveluiden 
kohdistaminen oikealle toimialalle

• Raportoinnin tulee kuvata rahoituslain mukaista lakisääteisten 

palveluiden jaottelua sosiaali- ja terveydenhuoltolain sekä pelastuslain alaisiin 

tehtäviin.

• Esimerkiksi ensihoito raportoidaan sosiaali- ja terveystoimen tuotoissa 

ja kuluissa, ei pelastustoimessa.

• Ensihoito tulee raportoida sotessa siitä huolimatta, että ensihoito tuotettaisiin 

pelastuslaitoksella. Pelastustoimi ja pelastuslaitos eivät ole sama asia.

• Käytännössä ensihoito voidaan kohdentaa suoraan sotelle tai sisäisenä ostona 

pelalta.

22



Toimialakohtainen raportointi: Yleiskatteisen 
rahoituksen ulkopuolinen toiminta

• Yleiskatteisen rahoituksen ulkopuoliseen toimintaan kuuluvat 

hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien ei-lakisääteiset tehtävät. 

• Hyvinvointialue voi tuottaa kunnan puolesta sopimuksella kunnan lakisääteisiä 

tai muita tehtäviä. Näitä ovat esimerkiksi:

• väestönsuojien ylläpito

• ympäristöterveydenhuolto

• sopimukseen perustuva rikos- ja riita-asioiden sovittelu

• lain terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa mukaiset tehtävät

23



Toimialakohtainen raportointi: 
Yleiskatteisen rahoituksen ulkopuolinen toiminta

• Yleiskatteisen rahoituksen ulkopuoliseen toimintaan kuuluvat myös hyvinvointialueen tai 

hyvinvointiyhtymän markkinoilla tapahtuva toiminta. Tällaista toimintaa on esimerkiksi:

• ulosmyytävät kuvantamis- ja laboratoriopalvelut,

• kunnille tai muille ulkopuolisille toimijoille tuotettu työterveyshuolto,

• kahvio ja ruokala, jossa asioi myös oman henkilökunnan ulkopuolisia asiakkaita.

• Hyvä vinkki yleiskatteisen rahoituksen ulkopuolisen toiminnan tehtävien tunnistamiseen on aiemmin 

alueen kunnissa ja kuntayhtymissä raportoidut eriytetyt tuloslaskelmat.

• Myös hyvinvointiyhtymän tulee tehdä toimialakohtainen raportointi ja raportoida yleiskatteisen 

rahoituksen ulkopuolinen toiminta, esim. markkinoilla tapahtuva toiminta.

• Mikäli hyvinvointialueella tai hyvinvointiyhtymällä on yhteensä yli 40 000 euroa markkinoilla tapahtuvaa 

toimintaa, tulee myös raportoida HKLMY. HKLMY tulee ensimmäisen kerran raportoitavaksi vuonna 

2024.

24



Yleisiä näppäilyvirheitä raportoinnissa

• HTAS-raportoinnissa huomattiin myös yleisiä näppäilyvirheitä.

• Nollien määrä on väärin. Luvut raportoidaan euron (tai sentin tarkkuudella), 

ei tuhansina euroina. Virheet löytyvät usein, kun tarkistaessa summataan 

rivejä ja sarakkeita.

• Etumerkkejä on lisätty. Luvut raportoidaan puhtaina lukuina ilman etumerkkiä.

• Tämän pääsäännön lisäksi on kuitenkin eriä, joiden etumerkki voi olla joko + tai -. 

Tällöin raportoija ilmoittaa tarvittaessa negatiivisen etumerkin luvun edessä. 

Esimerkki tällaisesta erästä on Rahoitustuotot ja -kulut, jonka eteen ilmoitetaan -

merkki, jos netto on negatiivinen.

25



Sisäiset erät raportoinnissa

• Sisäisillä erillä tarkoitetaan palveluluokkien välisiä sisäisiä eriä.

• Sisäisillä sisäisillä erillä tarkoitetaan palveluluokkien sisäisiä sisäisiä eriä 

(meno ja tulo samalla palveluluokalla).

• Osa raporteista annetaan tasolla ulkoiset (HVA-kokonaistalouden näkökulma)

• Toimialakohtaisissa raportoinneissa sisäiset / vyörytykset voi esittää omissa 

soluissaan tai kohdentaa suoraan toimialoille ulkoisina erinä, jolloin sarake 

sisäinen esitetään nollana.

• HHKNR-, HHTPA- ja HHTPP-raporteilla sisäiset sisäiset erät tulee eliminoida.

26



27

Sisäiset erät HTAS-raportoinnissa
1. Kaikki sisäiset erät / vyörytykset voidaan kohdentaa suoraan ulkoisina erinä toimialoille, jolloin sisäiset tuotot ja kulut raportoidaan nollana. TAI

2. Voidaan raportoida joko sisäisinä erinä TAI vyörytystuottoina- ja kuluina toimialoilla.

3. Sisäisiä tuottoja ja kuluja / vyörytystuottoja ja -kuluja tulee olla yhtä paljon hyvinvointialuetasolla.

4. Sisäisiä sisäisiä eriä ei tarvitse eliminoida HTAS-raportoinnissa.

5. Hallinto- ja tukipalveluluokat kohdennetaan toimialoille / varsinaisille palveluille siten että netto on nolla.



Hallinto- ja tukipalveluiden kohdentaminen

• Huomioithan, että hallinto- ja tukipalvelut kohdennetaan 
toimialoille/varsinaisille palveluille siten että netto on nolla.

• Tämä kohdentaminen ei toteutunut kaikissa HTAS-raporteissa. Kiinnittäkää tähän 
huomiota jatkossa, seuraavaksi raportoitavassa toimialakohtaisessa 
neljännesvuosiraportoinnissa (HHTNR).

• Kohdentaminen on erittäin tärkeää myös esimerkiksi HHTPP-raportoinnissa, sillä 
soten ja pelan palveluluokkakohtaisia kustannustietoja käytetään 
hyvinvointialueiden rahoituslaskelmissa.

• Hallinto- ja tukipalveluluokat ovat raportoinnissa mukana, jotta yleishallinnon, 
tukipalveluiden ja tilapalveluiden näkymää voidaan hahmottaa.

28



Lopuksi: HVA-AURA-käsikirjaa on päivitetty

• Olemme päivittäneet seuraavia asioita HVA-AURA-käsikirjaan esimerkiksi:

• Raportoitavien tietojen käyttötarkoituksia

• Täydennyksiä HHYTT-raportointiin

• HKLMY-raportoinnin ohjeistus on lisätty

• Käy lukemassa päivitetty käsikirja täältä.

29

https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/hyvinvointialueiden-ja-hyvinvointiyhtymien-talousraportoinnin-kasikirja-hva-aura/


Askarruttaako jokin 
hyvinvointialueiden 
talousraportoinnissa?

Ei hätää, sillä Kuntien ja 
hyvinvointialueiden 
taloustietopalvelun palvelukanava 
auttaa!

Ota yhteyttä: 
kuntadata@valtiokonttori.fi



Kiitos!

ROOSA.VALKAMA@GOV.FI

MINNAMARIA.KORHONEN@GOV.FI



AURA tutuksi -webinaari,
pelastustoimen 

talousraportointi

Erityisasiantuntija Jaana Määttälä

Sisäministeriön pelastusosasto

14.3.2023



Pelastustoimen talousraportointi

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän talousarvio ja -suunnitelma, HTAS 

• Pelastustoimen toimiala 15.1. mennessä

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän toimialakohtainen raportointi neljännes-

vuosittain, HHTNR

• Kokonaisuutena ja pelastustoimen toimiala 30.4., 15.8., 31.10. ja 15.4 mennessä

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti, 

HHTPP

• Pelastustoimen palveluluokittain 31.5. mennessä, käyttötalous ja investoinnit



Pelastustoimen talousraportointi
• Ensihoitoa on ollut edelleen pelastustoimen taloustiedoissa mukana.

̶ Kuuluu erikoissairaanhoidon palveluluokalle 2604 Ensihoitopalvelu, joka 
sisältää myös ensivasteen taloustiedot.

• Ensihoitoa oli myös pelastustoimen osainvestointisuunnitelmissa 2024−2027.

̶ Investoinnit tulee jaotella rahoituksen näkökulmasta ajatellen, ei 
toiminnallisesta näkökulmasta. 



Pelastustoimen talousraportointi
• Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden valvonnan palveluluokalle tulee raportoida 

myös tuotot. Nettokustannusten tulisi olla nolla euroa. (Palveluluokka 4803)

• Yleiskatteisen rahoituksen ulkopuolista toimintaa mm. väestönsuojat, kuntien 

varautumisen tukeminen,  Helsingin Pelastuskoulu, alkusammutuskoulutus, EA-

koulutus, paineilman myynti….

• Korjaamopalveluiden sisäinen laskutus. 



Pelastustoimen talousraportointi

• Hallinnon kulujen vyörytykset pelastustoimelle

̶ Hallinnon vyörytettävät kulut voivat sisältää mm. paloasemien vuokrat, ict-
kulut, työterveyskulut, Kevan tasausmaksun ym. merkittäviä kuluja.

̶ Pelastustoimen omat erityispiirteet on tällöin haasteellista saada esille. 
̶ Kuinka iso kokonaisuus?
̶ Tiedon läpinäkyvyys?

• Pelastustoimen ICT-investointeja osana hyvinvointialueen yhteisiä investointeja?



Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 480 171
www.intermin.fi



Hyvinvointialueiden 
taloustiedot 
Tilastokeskuksessa
Hanna Ahtonen, yliaktuaari, Tilastokeskus

14.3.2023 AURA tutuksi: Havaintoja 

hyvinvointialueiden talousraportoinnista



Sisältö

03

04-07

08-11

12-13

HHKNR-tietojen käyttö

Suoriteperusteisuus kansantalouden 

tilinpidossa

Sektoriluokitus

Laadunvarmistus Tilastokeskuksessa

39 14.3.2023 Tilastokeskus | hanna.ahtonen@stat.fi



Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän 
neljännesvuosiraportointi (HHKNR)

- Käytetään laajasti kansantalouden tilinpidossa

- Neljännesvuosi- ja vuositilinpito, rahoitustilinpito

- Kesäkuussa 2023 julkaistaan hyvinvointialuetietojen ensimmäiset 

neljännesjulkaisut 2023Q1:

1) Julkisyhteisöjen tulot ja menot, neljännesvuosittain, julkaistaan 21.6.2023 

(taulu 11zf)

2) Rahoitusvarat ja velat neljännesvuosittain, julkaistaan 22.6.2023 (taulu 

11n9)

- Vastaukset aikataulussa tärkeitä (Q1: DL 30.4.), tietoja käytetään jo 

toukokuussa Tilastokeskuksessa

40 14.3.2023 Tilastokeskus | hanna.ahtonen@stat.fi



Kansantalouden tilinpidon suoriteperusteinen 
laadinta

- Neljännesvuositilinpidon laadinta perustuu suoriteperusteisen puhtaan 

neljänneksen käsitteeseen

- Puhdas neljännes kuvaa todellista neljänneskohtaista tietoa ja kehitystä 

kolmen kuukauden tarkastelujaksoissa

- Neljännesvuositilinpidon käsittelytapa eroaa kirjanpidon ja talousarvion 

toteutumisseurantaan liittyvästä kumulatiivisesta neljännesvuositiedosta

- Kansantalouden tilinpito perustuu seuraaviin kansainvälisiin 

käsikirjoihin: ESA2010 (The European System of National and Regional 

Accounts) ja MGDD 2019 (Manual on Government Deficit and Debt)

41 14.3.2023 Tilastokeskus | hanna.ahtonen@stat.fi



Kansantalouden tilinpidon suoriteperusteinen 
laadinta

- Suoriteperusteisuuden avulla kohdistetaan samalle neljännekselle sitä 

koskevat tunnusluvut
- Suoriteperusteisuus toteutuu puhtaan neljänneksen tasolla, kun kulu kirjataan sille neljännekselle, jolla 

suorite on vastaanotettu ja kun tuotto kirjataan sille neljännekselle, jolla suorite on luovutettu

- Jotta muun muassa arvonlisäyksen ja tuottavuuden laskeminen on mahdollista, on transaktioiden 

oltava samalle ajankohdalle kirjattuna - tämä koskee myös reaali- ja rahoitustilinpitoa koskevia 

vaatimuksia

- Neljännesten on oltava vertailukelpoisia myös keskenään, edelliseen ja vuodentakaiseen verrattuna 

- Puhtaat neljännekset muodostetaan kahden kumulatiivisen neljänneksen 

erotuksena, joten puhtaan neljänneksen muodostavien molempien 

kumulatiivisten neljännesten tulee olla oikein suoriteperusteen näkökulmasta

- Tarkempi kuvaus: HVA-AURA -käsikirja ja HVA-AURA:n Liite 6.

42 14.3.2023 Tilastokeskus | hanna.ahtonen @stat.fi

https://vkazprodwordpressstacc01.blob.core.windows.net/wordpress/2022/05/Liite-6.-Suoriteperusteisen-neljannesvuosiraportoinnin-erityispiirteet.pdf


Kansantalouden tilinpidon suoriteperusteinen 
laadinta

- Kumulatiivisessa kirjanpitoaineistossa ei välttämättä aina toteudu 

suoriteperusteisuus puhtaiden neljännesten tasolla

- Koska suljetuilla kausilla havaitut korjaustarpeet kumulatiiviseen aineistoon 

tilikauden aikana tehdään yleensä auki olevalle kaudelle

- Jos suoriteperusteisuus puhtaiden neljännesten tasolla ei toteudu, 

Tilastokeskus tarvitsee lisätietoa raportoijilta

- Lisätiedon antamista varten Valtiokonttorin hyväksyntäpalveluun avataan 2. 

neljänneksellä laajennettu määrämuotoinen kommenttikenttä, jossa raportoijat 

voivat ilmoittaa jaksotuksia aikaisemmin raportoituihin kumulatiivisiin 

neljännesvuositietoihin, mikäli ne muodostuvat puhtaiden neljänneksien 

näkökulmasta väärin

43 14.3.2023 Tilastokeskus | hanna.ahtonen@stat.fi



Kansantalouden tilinpidon suoriteperusteinen 
laadinta

- Miten erot kumulatiivisessa tiedossa vaikuttavat puhtaan neljänneksen 

muodostumiseen?
- Puhdas neljännes ei muodostu oikein tilinpidon näkökulmasta ilman lisätietoa siitä, miten 

kumulatiiviseen aineistoon tehdyt muutokset kohdistuvat puhtaille neljänneksille

Tuloslaskelman tilinpäätöserä 1. Neljännes 2. Neljännes 

Raportoitu kumulatiivinen tieto 600 milj.€ 120 milj.€ (muutoksia tehty auki 

olevalle kaudelle)

Laskettu puhdas neljännes 600 milj.€ -480 milj.€

Takautuvasti annettu lisätieto 

puhtaan neljänneksen 

muodostamista varten

60 milj.€ 120 milj.€ 

Laskettu puhdas neljännes 60 milj.€ 60 milj.€
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Sektoriluokitus

- Tilastokeskus vastaa kansallisesti 

sektoriluokituksesta

- Tilikaudelta 2023 lähtien käytetään 

Sektoriluokitusta 2023, jonka tarkimmassa 

tasossa on kuusi numeroa

- Kansantalouden tilinpito ja pitkälti Suomen 

talouden analysointi perustuu sektoreihin

- Sektoriluokitusta sovelletaan XBRL-

taksonomian raportointikokonaisuuksissa 

HHKNR, HHTPA ja HHTPP

- Pakolliset (keltaiset) kentät huomioitava, 

vaaleanharmaat kentät on vapaaehtoista 

ilmoittaa
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Huomioitavaa sektoriluokkakohtaisten tietojen raportoinnissa (esimerkki 
HHKNR-tuloslaskelma)
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Huomioitavaa sektoriluokkakohtaisten tietojen 
raportoinnissa

- Oletusarvoisesti kaikki luvut raportoidaan puhtaina lukuina ilman 

etumerkkejä. Ainoastaan silloin, jos kulu- tai tuottoerään on tehty 

oikaisuja, jotka vaihtavat erän arvon etumerkkiä, sisällytetään 

miinusmerkki mukaan lukuun.

- Tase-erien ja tuloslaskelman eräkohtaisten sektoritietojen summa ei 

saa ylittää ulkoisen tilin saldoa.

- Tilitapahtumien lisäksi taseen alkusaldot tulee kohdistaa sektoreille 

siltä osin kuin sektoritiedot ovat pakollisia kyseisessä erässä, jotta 

sektoritiedot muodostuvat raportoinnissa oikein.
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Sektoriluokituksen palvelut Tilastokeskuksessa

- Raportointia helpottamaan Tilastokeskus tarjoaa luokituspalvelua, jossa 

sektoritiedot y-tunnuksittain (csv-tiedostot)
- Suojattu salasanalla, käyttäjätunnus ja salasana saatavilla HVA-AURA-käsikirjassa (luku 2)

- CSV-tiedostojen lataamiseen suositellaan Firefox-selainta

- Tarjolla on myös vastapuolitunnistamisen API-rajapinta, osoitteeseen 

laitetaan kysyttävän yhteisön y-tunnus tai useampia y-tunnuksia

- Huom! Tilastokeskuksen luokituspalvelussa käytetään virallisen Sektoriluokituksen 

2023 mukaisia sektoriluokkia
- VK:n raportointipalveluun on lisätty Sektoriluokituksen 2023 5-numerotason sektoreille S13131 ja S13132 

nollapäätteet (S131310 ja S131320), koska Valtiokonttorin vastapuolet luokituksessa on mukana sekä 

Sektoriluokitus 2012 että Sektoriluokitus 2023  mukaiset luokkakoodit. Vanhassa sektoriluokituksessa koodeilla 

S13131 ja S13132 on eri merkitys.

- Lisätietoja: HVA-AURA-käsikirjan luku 2 ja HVA-AURA:n Liite 5.
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Tilastokeskuksessa käytetyt raportointikokonaisuudet

Raportointikokonaisuus Lyhenne Mihin käytetään?

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän tytäryhteisöt, 

osakkuusyhteisöt ja muut yksiköt

HTOLT TK:n Yritys- ja konsernirekisteri

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän 

neljännesvuosiraportointi

HHKNR - Q1-Q3 Rahoitustilinpito, 

neljännesvuositilinpito

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän 

neljännesvuosiraportointi

HHKNR - Q4 Rahoitustilinpito, vuositilinpito

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän tilinpäätösarvio HHTPA Rahoitustilinpito, vuositilinpito, 

neljännesvuositilinpito (Q4)

Hyvinvointialue- ja hyvinvointiyhtymäkonsernin 

tilinpäätösraportointi

HKOTR Konsernirekisteri

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän tilinpäätöksen 

rahoituslaskelma

HHTR Rahoitustilinpidon EDP-raportointi

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän liikelaitoksen 

tilinpäätösraportointi

HLTR Rahoitustilinpito

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän tilinpäätöstiedot 

palveluluokkakohtaisesti (käyttötalous, investoinnit)

HHTPP Vuositilinpito

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän kalenterivuotta 

koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot

HHYTT Vuositilinpito, korjausrakentaminen
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Laadunvarmistus Tilastokeskuksessa

- Tilastokeskus tekee laadunvarmistusta käyttämilleen 

raportointikokonaisuuksille

- Laadunvarmistukseen kuuluu

- Loogisuuden varmistaminen

- Koherenssin varmistaminen

- Muutosvertailu

- Muutosten vertailussa huomioidaan raportoijan mahdollisesti antamat kommentit 

raportointipalvelussa. Kommentit ovat tärkeitä! 

- Mikäli laadunvarmistuksessa nousee esiin virheitä tai epäselvyyttä, 

lähetetään raportoijalle lisätietopyyntö Jira-palvelun kautta
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Kiitos!

Hanna Ahtonen, yliaktuaari

Lisätietoja: kuntatalous@stat.fi



Kiitos 
osallistumisesta!

14.3.2023 Valtiokonttori, valtiovarainministeriö, sisäministeriö ja Tilastokeskus


