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Automatisoidun talousraportoinnin käsikirja



Mitä AURA sisältää?

1) Johdanto

2) Kuutiomalli

3) Tililuettelo

4) Palveluluokitus

5) Kustannuslaskenta

6) Taulukkomallien lukuohje

7) XBRL-taulukkomallit

Asetuksia päivitetään vuosittain. AURAa
päivitetään juoksevasti – päivitykset alun 
versiohistoriassa. 
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https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-
ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-
automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-
aura/#d40c32f8

https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-aura/#d40c32f8


Ulkoisen raportoinnin kuutiomalli
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Palvelu-
luokka

Kumppanikoodi
Y-tunnus
Sisäiset erät

Tililuettelo
+ Alatili 1
+ Alatili 2
+ Alatili 3

Palveluluokitus 
+ Tuote a / KP
+ Tuote b / KP
+ Tuote c / KP

>> Laskentatunnisteesta ulkoiseen raportointiin
>> Kirjanpidon vienteihin

Sektori

Tili



Tililuettelo
• Kultakin tilikaudelta kirjanpitotileistä selkeä ja riittävästi 

eritelty luettelo, joka selittää tilien sisällön

• Tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden 
päättymisestä

• Erilaisille tapahtumille on oltava omat tilinsä – ei netotusta

• Jokainen tili on pidettävä jatkuvasti sisällöltään samana

• Voi sisältää myös tilejä, joille ei kirjata ulkoisia 
liiketapahtumia ja joita ei sisällytetä tilinpäätökseen

• mm. talousarvion seurantaa tai kustannuslaskentaa 
varten avatut sisäisten erien tilit taikka huollettavien 
varoja koskevat tilit tai palkkakirjanpidon aputilit
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Tililuettelo

• Kunnan laskenta- ja tilijärjestelmä tulee laatia 
kunkin kunnan johtamistarpeista lähtien siten, 
että kirjanpito tuottaa kunnan johtamisen ja 
päätöksenteon kannalta olennaista tietoa

• Alatilit sallittuja!
• Tilinumerointi
• Laskentatunniste muodostuu ulkoisen 

kirjanpidon tilinumerosta ja sisäisen laskennan 
kirjaustunnisteista

• Sektoriluokitus (mm. valtio, kunnat, 
kuntayhtymät ja muut) myyntituotoissa, tuissa ja 
avustuksissa sekä asiakaspalvelujen ostoissa 
saadaan vastapuolitunnisteella

6



Myyntituotot/Liikevaihto ja Liiketoiminnan muut 
tuotot

• Myyntituotot
• Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta
• Kotikuntakorvaukset
• Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet kuntayhtymälle
• Muut yhteistoimintakorvaukset
• Muut myyntituotot

• Esim. maanmyyntituotot

• Liikevaihto (LL)
• Liikelaitoksen myyntituotot

• Liiketoiminnan muut tuotot (LL)
• Mm. luovutusvoitot sekä vakuutuksen perusteella saadut 

kohdistamattomat korvaukset, esimerkiksi 
keskeytysvakuutuskorvaukset
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Valmistevarastojen muutos ja 
Varastojen lisäys/vähennys?



Palveluseteli 1.1.2021

• Asiakaspalvelujen ostot –ryhmässä, kts. alla:

Palveluseteli 2020

• Tuet ja avustukset -ryhmässä
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Toimintakulut



• Koulutuskorvaukset työnantajille (Muiden palvelujen ostot)

• Verotulomenetysten kompensaatiot (Valtionosuudet)

• Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset (5 tiliä)

Esimerkiksi:
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Uusia tilejä

Saa käyttää jo 
v. 2020



Osavuosikatsauksia ja -
raportointia
Taulukkomalleista asiaa



Taulukkomallien lukuohje

• Kenttien väritykset

• Raportoitavien lukujen tarkkuustaso

• Nolla-arvojen raportointi

• Etumerkit

• Raporttien kommenttikentät ja sanalliset 
kommentit

• Raporttien täydellisyys ja tietojen 
korjaus/uudelleenlähetys

• Raportointikokonaisuudet ja kaavahierarkiat 
sekä välilehti t00
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Pikaohje 
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Salli makrot
 Kunta
 Piilota rivit
 Piilota sarakkeet

Keltainen solu =  raportoitava tieto
Vaaleanharmaa = vapaaehtoinen
Ruksi/tummanharmaa = kielletty

Lataa 

Pura 

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/talousraportoinnin-koodistot-ja-taksonomiat/#91acd2a0

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/talousraportoinnin-koodistot-ja-taksonomiat/#91acd2a0


Osavuosikatsaukset (VN asetus)

• Puolivuosikatsaus
• kunnan ja liikelaitosten sekä taseyksiköiden 

tuloslaskelmat ja taseet
• toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
• talousarvion toteutuminen 
• ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista
• 15.8. ja 15.4.

• Kunta tekee oman paketin, suositus tiedoksi 
valtuustolle

• Raportoitavat tiedot:
• KTPE = tilinpäätösennuste 15.8.
• Koko kunta, ml. liikelaitokset ja taseyksiköt, 

sisäiset erät eliminoituna
• Ei sektoritasoista tietoa
• Ennakoidut koko vuotta koskevat tiedot; 

riippumatta, onko talousarvio-muutoksia tehty
• Kommentointia VK:n hyväksyntä-palvelussa 

kenttäkohtaisesti tai t-00-välilehden 
lisätietokentässä

• kommentoidaan mahdollisia alkuperäisestä 
ta:sta muuttuneita tekijöitä, jotka vaikuttavat 
talousarvion ja ennusteen poikkeamaan
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KTPE = tilinpäätösennuste 15.8.

• Tuloslaskelma

• Investoinnit 
• Eriteltynä 
• Rahoitusosuudet
• Luovutustulot bruttona

• Toiminnan ja investointien rahavirta

• Lainakanta 31.12.

• Henkilöstön määrä 31.12.
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HUOM! LOMARAHAN KIRJAUS



Osavuosikatsaukset (VN asetus)

• Neljännesvuosikatsaus
• kunnan ja liikelaitosten sekä taseyksiköiden 

tuloslaskelmat ja taseet
• toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
• talousarvion toteutuminen
• keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan 

vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen 
määriin

• 30.4. ja 31.10.

• Kunta tekee oman paketin, suositus tiedoksi 
valtuustolle

• Raportoitavat tiedot:
• KKNR eli neljännesvuosiraportointi
• Koko kunta, ml. liikelaitokset ja taseyksiköt, 

keskinäiset erät eliminoituna
• Tuloslaskelman ja taseen tilien kumulatiiviset 

saldot (+ investoinnit)
• Sektoriluokituksen mukaiset tiedot
• Luontoisetujen raha-arvot
• Palautusjärjestelmän arvonlisävero 

käyttötaloudesta ja investoinneista
• Yleiset tilinpäätösperiaatteet
• Mahdollista kommentoida lyhyesti sanallisesti 

sellaisia tekijöitä, jotka eivät toteudu tasaisesti 
vuoden aikana  

• 30.4., 15.8., 31.10. ja 15.4.
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Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeet

17

https://www.kuntaliitto.fi/talous/kirjanpito-ja-tilinpaatos/kirjanpitolautakunnan-
kuntajaosto/kirjanpitolautakunnan-kuntajaoston-voimassa-olevat-yleisohjeet

JNE.

https://www.kuntaliitto.fi/talous/kirjanpito-ja-tilinpaatos/kirjanpitolautakunnan-kuntajaosto/kirjanpitolautakunnan-kuntajaoston-voimassa-olevat-yleisohjeet
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Tilinpäätösarvio KKTPA 25.1.

Tilien saldotasoinen tieto ei riitä, vaan sitä tulee oikaista mahdollisilla 
kirjaamattomilla tiedossa olevilla erillä.

Raportointi sisältää tuloslaskelman ja taseen tilitasoisen tiedon siten, että 
niistä on muodostettavissa rahoituslaskelma. 

Investointierittelyt hyödyketyypeittäin 
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Luovutustulot, luovutusvoitot ja –tappiot
Palautusjärjestelmän alv investoinneista



Sisällytetty AURA:n taulukkomallien ohjeisiin
KTAS, KKYTT
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Talousarvio ja –suunnitelma sekä Taloustietojen raportointi?

Talousarvio-ohjeistus 
takaisin Kuntaliitolle



KKYTT tilinpäätöstietoja täydentävät muut 
taloustiedot 31.5.
• Tilastokeskuksen, VM:n, THL:n ja STM:n

erityisiä tietotarpeita

• Kriisikuntamittareita, vuokravastuita

• Kunta kokonaisuutena, liikelaitoksen tietoja 
lisäksi erikseen

• THL: esimerkiksi 

20 Tililuettelossa



KKYTT tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot 31.5.

• Vuokravastuut ilmoitetaan liitetietojen
mukaisena

• Esimerkiksi toimitilat, koneet ja laitteet, maa-
alueet (ml. indeksiehto), myös tilapäisten ja 
siirrettävien rakennusten sekä edelleen 
vuokrattujen tilojen vuokravastuut

• Toistaiseksi voimassa olevien 
vuokrasopimusten vuokra-aikana pidetään 
irtisanomisaikaa

• Lisäksi eriteltävä kiinteistöihin liittyvien 
leasingvastuiden osuus 
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VM:n tietotarpeita:

Tilastokeskuksen tietotarpeita:



VM:n tietotarpeita

• Sisäisiin vuokriin sisältyvät 
pääomakustannukset

• Varhaiskasvatus
• Kirjastotoiminta
• Sosiaali- ja terveystoiminta

• Pienet hankkeet

Tilastokeskuksen tietotarpeita

22

KKYTT tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot 31.5.



www.kuntaliitto.fi

Marja-Liisa Ylitalo
marja-liisa.ylitalo@kuntaliitto.fi
Puh. 050 410 0054
@LiisaMarjis

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
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