
Vastausyhteenveto

13.12.2019

Vastanneita 414 kpl, joista kuntia 294kpl ja kuntayhtymiä 120 kpl

Kysely kunnan ja kuntayhtymän 
talousraportoinnin yhteyshenkilöille



Onko talousraportoinnin automatisoinnin tavoitteet ja 
sisältö tuttua?
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Onko talousraportoinnin automatisoinnin tavoitteet ja 
sisältö tuttua?
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Olemme varmistaneet, että noudatamme kuntia ja kuntayhtymiä
velvoittavia JHS-suosituksia (tililuettelo, palveluluokitus, XBRL-

taksonomia).

Olemme aloittaneet valmistautumisen, miten:

Emme vielä mitenkään, mutta asia on tiedossamme.

Emme mitenkään, asia on vieras



Oletteko tehneet tietojärjestelmiinne tarvittavia muutoksia 
raportoinnin uudistuksia silmällä pitäen?
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Olemme tehneet seuraavat muutokset:

Emme vielä mitään, mutta aikomus on.

Emme ole selvittäneet asiaa ollenkaan.



Kunnan tai kuntayhtymän tämänhetkinen valmius 
automatisoituun talousraportointiin
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On valmius

Ei tiedossa



Oletteko päättäneet taloustietojen muodostamisen ja lähettämisen 
testaamisesta? (Talousarvio- ja suunnitelmatietojen testaus)
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Olemme jo testanneet

Olemme päättäneet asiasta, mutta emme ole vielä testanneet

Emme ole päättäneet asiasta vielä



Mikä taho hoitaa kunnan/kuntayhtymän taloushallinnon?
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Kunta/kuntayhtymä itse

Palvelukeskus/tilitoimisto (nimi):

Yhteistyössä toisen kunnan/kuntayhtymän kanssa (nimi):

Joku muu, mikä?



Mikä taho tulee toimittamaan taloustiedot Kuntatalouden 
tietopalveluun?
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Kunta/kuntayhtymä itse

Palvelukeskus

Tilitoimisto

IT-toimittaja

Joku muu, mikä?

Emme ole sopineet asiasta



Mikä taho tulee hyväksymään taloustiedot Kuntatalouden 
tietopalvelussa?
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Kunta/kuntayhtymä itse

Palvelukeskus

Tilitoimisto

IT-toimittaja

Joku muu, mikä?

Emme ole sopineet asiasta



Missä muodossa lähetätte talousarvio ja -suunnitelmatiedot 
Kuntatalouden tietopalveluun tammikuussa 2020?
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Mitä tiedonsiirtotapaa tulette käyttämään?
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Suomi.fi-palveluväylän kautta tapahtuva siirto

Verkkosivun kautta liitetiedostona

Emme tiedä vielä



Missä muodossa aiotte lähettää toteutumatiedot 
tuotantovaiheen alkaessa 2021?
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Mitä tiedonsiirtotapaa on suunniteltu käytettävän?
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Suomi.fi -rajapintasiirto

Verkkosivun kautta liitetiedostona

Emme tiedä vielä



Onko Kuntatalouden tiedote tuttu?
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Avoimet kysymykset automatisoituun 
talousraportointiin ja testaukseen liittyen 1/7

JHS ja sisällöt

• Milloin XBRL-taksonomia valmistuu?
• Tavoitteena on, että JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia valmistuu 

vuodenvaihteeseen 2019/2020 mennessä. 

• Mitä tietoja XBRL-taksonomia pitää sisällään?
• Tarkempi kuvaus löytyy avoindata.fi:ssä julkaistun XBRL-taksonomiapaketista sen 

Raportointikokonaisuudet_kunnat.xlsx -tiedoston sarakkeista A ja G.

• Tuleeko kääntötauluja vanhojen tietojen linkittämiseksi uuden taksonomian mukaisiksi 

tiedoiksi?
• Ei vielä. Tämä työ on käynnissä.

• Palveluluokittaista eriteltyä tietoa ei pystytä toteuttamaan. Kustannukset tullaan pääosin 

arvioimaan. Miten käy tietojen oikeellisuuden? 
• Saattaa edellyttää laskentakohteiden lisäämistä, kustannuslaskennan kehittämistä ja laskennallisia 

kohdennuksia. Pyrittävä riittävän oikeaan lopputulokseen.
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https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sbr-taksonomia
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Aikataulu

• Koska ensimmäinen tilinpäätös toimitetaan Valtiokonttoriin?

• Vuodesta 2021 alkaen kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu on Valtiokonttorilla. Siihen asti 

tehtävää hoitaa Tilastokeskus. Kuntatalouden tietopalveluun toimitetaan:

• 2020: Talousarvio ja -suunnitelmatiedot vuodelta 2020

• Mihin mennessä kunnan hierarkiarakenteen pitää olla palveluluokituksen mukainen?
• Laskentatunnisterakenteen pitää olla palveluluokituksen mukainen 1.1.2021, joten muutokset tulee tehdä 

vuoden 2020 aikana.

• Milloin ruotsinkielinen palvelu valmistuu?
• Kuntatalouden tietopalvelu julkaistaan ruotsinkielisenä vuoden 2020 alussa.

• Milloin talousraportointi on pakko tehdä automaattisesti?
• Automatisaatiota on syytä tavoitella heti alusta, mutta raportointi onnistuu myös CSV tai XBRL-muotoista 

aineistoa lähettämällä tai Excel-tiedonsyöttölomakkeen avulla.

• Milloin VK julkaisee aikataulun tietojen vastaanotosta? 
• Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja suunnitelmatietojen raportointi avautuu vuodenvaihteessa 2019/2020. 

Tämän raportointikokonaisuuden (KTAS) raportointi päättyy 15.1.2020. Muiden raportointikokonaisuuksien 

raportointi tapahtuu avoindata.fi:ssä julkaistun XBRL-taksonomiapaketin sisältämän aikataulun mukaisesti 

(Raportointikokonaisuudet_kunnat.xlsx).

• Onko tähän talousraportointiin siirtymäaikaa? 
• Talousraportointiin ei ole siirtymäaikaa.
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https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sbr-taksonomia
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Testaaminen

• Jos järjestelmä vaihtuu ja ensimmäiset tiedot lähetetään Excel-lomakkeella, niin onko Excel 

toimitus testattava?
• Tiedontoimitus on testattava.

• Kommentoiko VK Hyväksyntäpalveluun lähetettyä aineistoa?
• VK ei kommentoi hyväksyntäpalveluun lähetettyä aineistoa. Toimitetuille tiedoille tehdään 

Kuntatalouden tietopalvelussa tarkastuksia ja niistä saattaa nousta havaintoja, jotka esitetään 

Hyväksyntäpalvelussa. Myös kunnan ja kuntayhtymän hyväksymiä tietoja tarkastetaan ja niistä 

saatetaan esittää tarkentavia kysymyksiä.

• Milloin testataan ja mitä?
• Jokainen Kuntatalouden tietopalveluun raportoitavan kokonaisuuden (=raportointikokonaisuus) 

toimituksen testaaminen on suoritettava erikseen. Talousarvio ja -suunnitelmatiedon 

muodostamisen ja toimittamisen testaus tulee olla suoritettuna ennen vuoden vaihdetta 2019/2020. 

Muiden raportointikokonaisuuksien testaamisen aikataulutusta ei ole vielä tehty, mutta se löytyy 

valmistuttuaan Kuntatalouden tietopalvelun kotisivuilta.

• Millä tiedoilla testaus pitää tehdä? 
• Testauksen voi tehdä esim. vanhoilla tiedoilla.

• Miten toimia, jos ei ole valmiuksia testaamiseen? 
• Testaamiseen kannattaa panostaa, jotta voidaan varmistua järjestelmien toimivuudesta ja 

tuotantoon siirtyminen sujuisi ilman riskejä.
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https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/kuntatalouden-tietopalvelu/
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Järjestelmä

• Kenelle kuittaukset tietojen perillemenosta menevät?
• Kaikille, joille kunta tai kuntayhtymä on määritellyt käyttöoikeuden Kuntatalouden tietopalveluun.

• Lisätietoa roolituksesta, milloin nimeäminen tapahtuu?
• Asiointiroolikysely lähetettiin kunnille ja kuntayhtymille marraskuussa 2019. Mikäli muutostarpeita 

käyttäjätunnuksiin ja niiden roolituksiin ilmenee, kannattaa olla yhteydessä 

kuntadata@valtiokonttori.fi. Kun Suomi.fi-tunnistuspalvelu valmistuu, Kuntatalouden tietopalvelu 

siirtyy käyttämään sitä. Tästä tiedotetaan kuntia ja kuntayhtymiä erikseen.
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Ohjeistus

• Mihin lähetetään kysymykset?
• Kaikki kysymykset tulee lähettää kuntadata@valtiokonttori.fi, josta ne ohjataan asiantuntijoille 

vastattaviksi.

• Mikä on suomi.fi-palveluväylä? 
• Suomi.fi-palveluväylä on tiedonsiirtokanava, joka tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon 

organisaatioiden välillä sekä mahdollistaa turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen.

• Mistä löytyy tarkemmat ohjeistukset? 
• Tarkemmat ohjeistukset löytyvät Valtiokonttorin internet-sivuilta 

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/kuntatalouden-tietopalvelu/.

• Tuleeko koulutuksia sisällöstä, palveluluokituksesta, talousraportoinnista yleensä, 

kustannuslaskennasta, tekniikasta, yhteyshenkilöille? 
• Tulevista koulutuksista tiedotetaan mm. kuntatalouden tiedotteissa. Pidetyistä koulutuksista löytyy 

tallenteita Valtiokonttorin internet-sivuilta https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/kuntatalouden-

tietopalvelu/#kuntatalouden-tietopalvelu-projekti
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Ohjeistus

• Milloin valmistuu ruotsinkielistä materiaalia?
• Materiaalia käännetään ruotsiksi sitä mukaa kuin sitä valmistuu.

• Mistä löytyy Excel-lomake?
• Tietojen toimittamisen testaamista varten olevan Excel-tiedonsyöttölomakkeen löydät Valtiokonttorin 

internet-sivuilta https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/kuntatalouden-tietopalvelu/#testaus > 

Testiaineiston toimittaminen Excel-lomakkeella. Vastaava tiedonsyöttölomake on olemassa 

tuotannossa tapahtuvaa raportointia varten https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/kuntatalouden-

tietopalvelu/#tuotanto.

• Voiko tulevina vuosina raportoinnin hoitaa Excelillä? 
• Excel-lomakkeen on suunniteltu olevan käytössä viitisen vuotta. Tavoitteena on, että kaikki 

siirtyisivät ennen pitkää raportoimaan automatisoidusti.

Vastuu

• Taloushallinto on siirretty tilitoimistolle. Pitäisikö kunnan tietää, onko testaukset hoidettu ja 

tarvittavat muutokset tehty? 
• Kunta ja kuntayhtymä vastaavat taloustietojen oikeellisuudesta.
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Kustannukset
• Korvaako valtio kunnille kulut, jotka aiheutuvat ohjelmatoimittajan konsultoinneista ja ko. valmiuksien 

valmiiksi saattamisesta?

• Raportointitavan muutoksesta aiheutuu kunnille lyhyellä aikavälillä kertaluontoisia kustannuksia, mutta se 

mahdollistaa myös kustannussäästöt pitemmällä aikavälillä. Täysimääräisten hyötyjen saavuttaminen edellyttää 

toimintatapojen ja -prosessien muuttamista kunnissa. Kuntien tietojen toimittamisen tietosisällöistä ja 

menettelytavoista säädetään ja lain perusteella päätetään jo nykyään niin yksityiskohtaisesti, ettei ehdotettu uusi 

lainsäädäntö lisäisi pysyvästi kuntien tehtäviä tai velvoitteita ja niistä aiheutuvia kustannuksia nykytilaan 

verrattuna.

• Onko VM arvioinut kunnille aiheutuvia kustannuksia järjestelmien ja laskentarakenteiden uudelleen 

rakentamisesta aiheutuneita kustannuksia? 

• Taloustietolain hallituksen esityksessä (He 60/2019 vp) on todettu, että pelkän automaattisen 

raportointivalmiuden investointikustannukseksi arvioidaan 30 000—100 000 euroa kuntaa, kuntayhtymää, 

liikelaitosta tai muuta kirjanpitoyksikköä kohden. Kuntakohtaiset kustannukset riippuvat siten siitä, miten kunta 

on järjestänyt kirjanpitonsa ja taloushallintonsa. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksissa samalla 

keskitetyllä investointikustannuksella voidaan yhdellä ohjelmalla tai lisenssillä toteuttaa usean kirjanpitoyksikön 

raportointipalvelun automatiikka, mikä alentaa yksittäisen kunnan kustannustaakkaa.

Mikäli kunta tai kuntayhtymä päättää tuottaa tiedot edelleen manuaalisesti, ei automaattisen raportoinnin 

investointikustannuksia synny. Tässä vaihtoehdossa raportoija käyttää Valtiokonttorin tarjoamaa vaihtoehtoista 

raportointitapaa, jolloin ei synny kustannussäästöjä manuaalisen työn säilyessä osana raportointia.
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