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Kuntatieto-ohjelma -
talousraportointi uudistuu

 Kuntien taloustietojen, tilastoinnin ja tietohuollon 
kehittämisohjelma.
 Siirtyminen tehtäväluokituksen mukaisesta 

käyttötalousraportoinnista palveluluokituksen mukaiseen 
talousraportointiin sekä yhtenäiseen kustannuslaskentaan. 
 Tilastokeskuksen lomaketiedonkeruu loppuu ja tiedot 

toimitetaan XBRL-muodossa Valtiokonttorin palveluun. 
 Edellyttää kunnilta muutoksia mm. laskentakohteisiin, 

kustannuslaskentaan, raportointijärjestelmiin sekä JHS-
suositusten käyttöönottoa.
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Talousraportoinnin 
uudistuksen aikataulu

2018 2019 2020 2021 2022

9.10.2019

Valmistautuminen Läpivienti Käyttöönotto

JHS Tililuettelo

JHS XBRL-taksonomia

JHS Talousarvio ja -
suunnitelma

JHS Kustannuslaskenta

JHS Taloustietojen 
raportointi

JHS Palveluluokitus

Talousarvio-
tiedot

Osavuositiedot Tilinpäätös- ja 
palvelukohtaiset 
tiedot

”Taloustietolakipaketti” 
voimaan

JHS suositukset 
velvoittaviksi

Testaus!

Testaus!
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Taloustietolakipaketti

 Ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia, valtiokonttorista 
annettua lakia sekä kuntien taloustietojen tuottamista ja 
toimittamista koskevaa erityislainsäädäntöä.
 Voimaan 1.1.2020, noudatetaan 2021 alkaen. 
 Säädetään velvollisuudesta toimittaa tiedot Valtiokonttoriin.
 Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia 

säännöksiä tuotettavista tiedoista ja näiden sisällöstä sekä 
tietojen toimittamisen menettelytavoista ja ajankohdista. 
 Lausuntokierros päättynyt syyskuussa, lausunnot käsitelty. 

49.10.2019



Kuntien talousraportoinnin 
keskeiset JHS-suositukset

 JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

 JHS 194 Kuntien XBRL-taksonomia 
(3. palautekierros tulossa. Hyväksytään 3.12.2019)

 JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja –suunnitelma

 JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus (Hyväksytään 9.10.2019)

 JHS 203 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta (Päivitetään)

 JHS 205 Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi

 JHS-järjestelmän kotisivut
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http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs


JHS 194 XBRL-taksonomia 3. palautekierrokselle, 
hyväksytään joulukuussa 2019

 Palauteaika 2 viikkoa, käynnistyy pian!

 Samalla julkaistaan 2. palautekierroksen 
palautevastine. 

 2. palautekierroksella palautetta tuli mm.
 Aikatauluista

 Palveluluokituksesta

 Sektoriluokituksesta

 Investoinneista

 Vyörytyksistä 

 JHS 194 XBRL-taksonomia
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http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/kuntien-xbrl-taksonomian-laajennus-maakuntiin


JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

 Hyväksytään Juhtassa 9.10.2019

 Sisällys
 Suositusteksti

 Liite 1. palveluluokitus

 Liite 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja eräiden muiden palveluiden raportointi

 Käyttöönotto- ja ylläpitosuunnitelma

 Viimeisin versio löytyy JHS-hankesivuilta

 Jatkossa päivitetään hankesivulta suosituksiin JHS 200 suositus

 Hyväksymisen jälkeen pienet terminologiaan liittyvät päivitykset ovat 
mahdollisia. 
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http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/jhs200-paivitys/kuntien-ja-kuntayhtymien-palveluluokitus
http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/200


Valtiokonttorin kysely talousraportoinnin 
yhteyshenkilöille

 Selvitetään valmiuksia toimittaa 
taloustietoja Valtiokonttorin 
Kuntatalouden tietopalveluun.

 Kohderyhmä: kunnan/kuntayhtymän 
vastuuhenkilöt ja -toimijat

 Kyselyn määräaika: 10.10.2019

 Lisätietoja: kuntadata@valtiokonttori.fi
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mailto:kuntadata@valtiokonttori.fi


Vuoden 2020 talousarviotietojen raportointi

 Toimitetaan Valtiokonttoriin 15.1.2020 mennessä

 Testattava toimittamista marraskuun loppuun 2019 mennessä. 
 Palvelu ottaa vastaan lopullisen K-TAS taksonomian mukaista dataa. 

 Pyydä käyttöoikeuksia kuntadata@valtiokonttori.fi Mukaan oma 
sähköpostiosoite ja kunnan y-tunnus.

 Suositus JHS199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma. 

 Testausohjeet

 Raportoidut taloustiedot ovat julkisesti käytettävissä
 Kuntatalouden tietopalvelusta (vain niille joilla käyttöoikeus)
 Avoimesta rajapinnasta 
 Raportointipalvelusta
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https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/kuntatalouden-tietopalvelu/#testaus


Kuntatalouden tietopalvelu – Mitä pitää tehdä nyt?

Nyt pitää olla varmuus siitä, 
• vastaavatko omat tietojärjestelmät 

tietotarpeisiin sekä mistä ja miten 
puuttuvat tiedot saadaan 

• mitä tietojärjestelmämuutoksia on 
tehtävä, kuka ne tekee ja milloin,

• missä muodossa  ja millä tavoin 
taloustiedot toimitetaan 
Kuntatalouden tietopalveluun.

Selvitettävä vastuunjako 
kunnassa/kuntayhtymässä
• Valtuuttaja

• Myöntää asiointivaltuudet suomi.fi-valtuuspalvelussa 
kaikille kunnan/kuntayhtymän toimijoille

• Asiointivaltuudet
• Hyväksyjä (katseluoikeus + oikeus liittää 

tarkastushavaintoihin julkaistavia kommentteja + 
hyväksyä tiedot julkisiksi)

• Kommentoija (katseluoikeus + oikeus liittää 
tarkastushavaintoihin julkaistavia kommentteja)

• Raportoija (raportoi taloustiedot Kuntatalouden 
tietopalveluun)

• Raportointivastaava 
• Yhteyshenkilö kunnassa/kuntayhtymässä

109.10.2019



119.10.2019
Lähde: Valtiokonttori



Info ohjelmistotoimittajille

 Valtiokonttorissa 8.11.2019 klo 12-15

 Kohderyhmä: kuntien ohjelmistotoimittajat ja palveluntarjoajat, mutta 
myös kuntien edustajat voivat osallistua. Paikalle mahtuu 50 
ensimmäistä. Myös etäosallistumismahdollisuus. 

 Aiheet:
 Talousraportoinnin tavoitteet ja aikataulu

 Sektoriluokituksen huomioiminen järjestelmissä

 Ohjelmistotoimittajien ja palveluntarjoajien rooli talousraportoinnin 
automatisoinnissa

 Kutsu tulossa! 

129.10.2019



Hyödyllisiä linkkejä
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 Uusin kuntatalouden tiedote

 Tilaa kuntatalouden tiedote

 Kuntatietoluotsi

 JHS-suositukset

 Testausohjeet

 Taloustorstai-ekstra: Miksi- ja miten 
automatisoin taloushallinnon? 28.5.2019 klo 13-
15. -tallenne

http://viesti.valtiokonttori.fi/g/l/272675/0/0/3633/1297/4
https://www.valtiokonttori.fi/tietoa-valtiokonttorista/julkaisut/tilaa-julkaisujamme/
http://www.kuntatietoluotsi.fi/
http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/kuntatalouden-tietopalvelu/#testaus
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/kuntaliiton-taloustorstait-2019


Lisätietoa: kuntatieto-ohjelmasta, 
taloustietolakipaketista ja JHS-suosituksista
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Taloustietolaki

JHS-kustannuslaskenta

JHS Talousarvio ja –suunnitelma

JHS Taloustietojen raportointi

JHS Tililuettelo

JHS Palveluluokitus

9.10.2019

JHS XBRL-taksonomia
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