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Muistellaan menneitä

• Ensimmäinen ohje kuntien ostolaskujen 
avaamiseksi on tehty kuuden 
suurimman kaupungin toimesta 2016, 
Kuntaliitto jäi ohjeen omistajaksi. 

• Taustalla Helsingin esimerkki 2015. 

• Ohjeen julkaisun jälkeen on moni asia 
muuttunut: mm. GDPR-sääntely tullut 
voimaan, talousraportoinnin 
automatisointi on kehittynyt, 
tulorekisteri, sähköinen laskutus. 
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Lehtiartikkeleita



Arvoja

• Demokratia – läpinäkyvyys 
veronmaksajien rahojen käyttöön. 
Kuka tahansa voi seurata ja 
kyseenalaistaa rahojen käyttöä. 

• Säästäväisyys ja vastuullisuus: 
näkyvyys rahojen käyttöön ohjaa 
vastuulliseen rahan käyttöön 
hallinnossa. 

Hyötyjä tai odotuksia

• Ostolaskudatan avaaminen luo 
näkyvän paitsi ulkopuolisille, myös 
kunnalle itselleen. 

• Usein todetaan, että pelkkä datan 
avaaminen ei riitä. Halutaan myös 
visualisointia ja datan selittämistä. 

• Tästä hyötyy esim. kunnan omat 
luottamushenkilöt. 

• Käyttäjiä voivat olla myös yritykset 
(elinvoimanäkökulma), oppilaitokset 
(datan hyödyntäminen kouluissa), 
journalismi jne. 5

Ostolaskudatan avaamisen taustalla ei 
ole pakko, vaan arvoja ja odotuksia 



Miksi ostolaskudata pitäisi avata 
avoindata.fi portaaliin? 

• Avoindata.fi on DVV:n ylläpitämä maksuton 
palvelu, jonne julkisen hallinnon toimijat 
voivat julkaista dataa. 

• Se on ”yksi luukku” avoimeen dataan 
Suomessa. 

• Helpottaa datan hyödyntäjää löytämään 
dataa. 

• Palvelusta löytyy myös oppaita ja ohjeita 
avaamistyön tueksi. 

• Dataa voi avata palvelussa eri formaateissa. 

• Tärkeää on avata dataa yhdenmukaisella 
tavalla, jolloin sen yhdistäminen ja esim. 
vertailu on helpompaa. 6



Ostolaskudatan 
avaamisen ohje

Kuntaliiton suositus



Sisällysluettelo
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Avattavat tiedot kuntien ostolaskuista, kentät 
sekä niiden yhteys standardeihin 

• Sähköisen laskun semanttinen malli

• Aura-käsikirja (kunnat ja ky:t): 
• https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-

ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-
automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-
aura/

• Valtiovarainministeriön asetus
• Kirjanpitolautakunnan 

hyvinvointialue- ja kuntajaosto

• Palveluluokkien karkeistus
• Valtiokonttori
• Excel-taulukko ohjeen liitteenä

• Kuutiomalli: tili, palveluluokka ja sektori
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https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/hyvinvointialueiden-ja-hyvinvointiyhtymien-
talousraportoinnin-kasikirja-hva-aura/

HVA-Aura: 

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


Palveluluokituksen karkeistus, esimerkki
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Mikä on ostolasku?

• Toimittajalta saatava lasku, joka 
kohdistuu hankittuun tuotteeseen, 
investointiin tai palveluun

• Hankinnassa noudatetaan 
hankintalakia tai kunnan omia 
pienhankintaohjeita

• Ostolasku ei siis ole esimerkiksi 
avustus tai palkkoihin kirjattava meno, 
ei myöskään vero- tai muut tilitykset
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Avattavat kentät

Kuntaan liittyvät kentät

• Kuntanumero

• Kunnan tai 
kuntayhtymän nimi

• Kunnan y-tunnus
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Ostolaskun tiedot

• Tositenumero

• Toimittajan nimi

• Toimittajan y-tunnus 

• Toimittajan maakoodi 

• Laskun summa ilman 
ALV 

• Tositepäivämäärä

• Kirjanpidon tilinumero 
ja tilin nimi

• Palveluluokka (huom. 
karkeistus) 

”Vapaaehtoiset” kentät

• Kokonaissumma 
euroina 

• VAT-tunnus

• ALV määrä euroina 

• Kustannuspaikan nimi

• Hilma-tunnus



Esimerkki: Kuvitteellisen Tyrskylän 
kunnan tiedot

13



• https://www.kuntaliitto.fi/talous/kirjanpito-ja-tilinpaatos/kuntien-ja-kuntayhtymien-
ostolaskut14

Lisätietoa Kuntaliiton nettisivuilta

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2112-
kuntien-ja-kuntayhtymien-ostolaskudatan-
avaamisen-ohje

https://www.kuntaliitto.fi/talous/kirjanpito-ja-tilinpaatos/kuntien-ja-kuntayhtymien-ostolaskut
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2112-kuntien-ja-kuntayhtymien-ostolaskudatan-avaamisen-ohje


Miten käytännössä, 
Sari Pentikäinen 
(CGI Oy)?



• Marja-Liisa Ylitalo

• marja-liisa.ylitalo@kuntaliitto.fi

• Puh. 050 410 0054

• @LiisaMarjis

Elisa Kettunen, kehittämispäällikkö
Kuntien digikehitystoimisto
Puh. 050 372 6789
Elisa.Kettunen@kuntaliitto.fi
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