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Mikä ohjaa tiedon toimittamisen mallia ja tietosisältöjä?

• Automatisoidun raportoinnin kaksi ulottuvuutta:

• Toimintamalli ja tiedon tuottamisen prosessit

‒ Tiedon kerääjän muutos Tilastokeskus -> Valtiokonttori

‒ Tiedon tuottaminen automatisoitavassa muodossa -> XBRL-taksonomia

• Tietosisällöt

‒ Perustuvat lakeihin ja asetuksiin eli tiedon tarvitsijan lakisääteisiin tehtäviin

‒ JHS-suositukset poistuivat -> yhteistyöryhmän yhteensovittamistyö

‒ AURA-käsikirja
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Toimintamalli ja tiedon tuottamisen prosessit

• Taloustietolakipaketti HE 60/2019

• Ehdotettu sääntely edellyttää ainoastaan sitä, että kunnan taloudesta raportoitavien tietojen 
muoto ja sisältö ovat teknisesti yhdenmukaista.

‒ Edelleen on mahdollista tuottaa tieto ”käsin” raportoijan päässä

• Kuntalaki

‒ Tiedon toimittamisen velvoite Valtiokonttorille

• Laki valtiokonttorista

‒ Kuntien taloustietovarannon ylläpidosta vastaava viranomainen ja rekisterinpitäjä

• Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, 
perusopetuslaki, lukiolaki, laki ammatillisesta koulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä

‒ Viittaukset kuntalain 121 a §: 

‒ Valtiokonttorin rooli, yhteentoimivuuden edellyttämä muoto, menettelytavat ja ajankohdat

3



Tietosisällöt
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Lait

Kuntalaki/ yleinen velvoite 
tiedon tuottamiseen 112 §, 

121 a §

Tilastointiin liittyvät lait: 
tilastolaki, Laki THLstä

Ohjaus ja valvonta: 
substanssilait kuten 

pelastuslaki, kilpailulaki, 
kuntalaki (kriisikunta)  yms. 

Muut tiedonkäyttötarpeet: 
valtionosouudet: 
valtionosuuslaki, 

perusopetuslaki yms.

Valtioneuvoston asetus

Kuntalain asetus  
tilinpäätöksessä esitettävistä 

tiedoista 525/2020

Kuntalain asetus kunnan 
taloutta koskevien tietojen 
toimittamisesta 524/2020

Valtiovarainministeriön asetus

Kuntalain asetus kunnan taloustietojen 
toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja 
teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2021 

694/2020

Yhteistyöryhmä ja yhteensovittamistyö asetuksen 
taustalla



Yhteenveto

• Tietosisällöt tulevat väistämättä muuttumaan, pysyvyyttä edustavat 
toimintamallit ja raportointiprosessit

• Lainsäädäntö muuttuu yhteiskunnan muuttuessa -> ohjaus- ja kehittämistarpeet muuttavat 
tietosisältöjä

• Tietosisältöjen kehittämisessä tärkeää on tiedon jatkuvuus sekä aktiivinen 
arviointi oikeasti tietotasosta

• Tietosisällön osalta tärkeässä roolissa on VM –asetus ja yhteistyöryhmä

• VM-asetus annetaan vuosittain (jos tarpeen)

• Uusi VM-asetus on tulossa lausunnolle ensi viikolla, lausuntoaika 4 viikkoa

‒ Uusia tietokokonaisuuksia

‒ Muutoksia palveluluokitukseen ja tarkennuksia palveluiden sisältöihin

‒ Teknisiä muutoksia
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Askarruttaako jokin laissa 
ja asetuksissa? 

Ei hätää, sillä Kuntatalouden 
tietopalvelun palvelukanava 
auttaa!

Ota yhteyttä: 
kuntadata@valtiokonttori.fi
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Kiitos!
hanna-mari.talka@vm.fi


