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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

11.9.2019

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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Kuntien ja kuntayhtymien taloustiedot
Pasi Leppänen



Mihin taloustietoja käytetään?
Tilastokeskus
Ministeriöt
‒ kuntatalousohjelma, kuntatalouden kehityksen arviointi, valtion talousarvion 

valmistelu, julkisen talouden kehityksen ennusteet
‒ valtionosuuslaskelmat: perushintojen muodostaminen ja tarvekriteereiden 

laskenta, kotikuntakorvaukset
‒ kunnan erityisen vaikean taloudellisen aseman arviointi
‒ lainsäädännön kehittäminen: taloudellisten vaikutusten arviointi

‒ esim. ikääntyneiden palveluiden henkilöstömitoitusten muutosvaikutukset, sotu–uudistus, 
asiakasmaksu-uudistukset

‒ kuntien tehtäviä koskevat kysymykset
Kunnat
‒ oman toiminnan kehittäminen
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Talouden säännökset ja ohjeet (luonnos)
Talousarvio ja -suunnitelma Kirjanpito ja tilinpäätös Sisäinen laskenta
KuntaL 110 § Talousarvio ja 
-suunnitelma

KuntaL 112 § Kirjanpito
KuntaL 113 § Tilinpäätös
KuntaL 114 § Konsernitilinpäätös
KuntaL 115 § Toimintakertomus
VN:n asetus kunnan tilinpäätöksessä 
esitettävistä tiedoista

KuntaL 121 a § Kunnan toiminnan, talouden ja palvelutuotannon tietojen tuottaminen ja toimittaminen
VN:n asetus tietojen toimittamisesta

VM:n asetus tietosisällöstä (vuosittain)
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 
yleisohjeet ja lausunnot

JHS 199 Kuntien ja 
kuntayhtymien talousarvio ja 
–suunnitelma (tarkennus)

JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien 
tililuettelo (päivitys voimaan 2021)
JHS 205 Kuntien ja kuntayhtymien 
taloustietojen raportointi (voimaan 2021)

JHS 203 Kuntien ja 
kuntayhtymien kustannuslaskenta 
(tarkennustarpeita)
JHS 200 Kuntien ja 
kuntayhtymien palveluluokitus

JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia (kokoava) (palautekierroksella)
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Kuntatalouden tietopalvelu
- jotta taloustiedot olisivat kaikkien käytettävissä ajallaan 1/2

Tällä hetkellä pitää olla jo varmuus siitä, 

• vastaavatko omat tietojärjestelmät tietotarpeisiin,
• elleivät, mistä puuttuvat tiedot saadaan ja
• miten puuttuvat tiedot saadaan?

• mitä tietojärjestelmämuutoksia on tehtävä, kuka ne tekee ja milloin,
• missä muodossa taloustiedot toimitetaan ja
• millä tavoin tiedot toimitetaan Kuntatalouden tietopalveluun.

Syksyn aikana 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
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Kuntatalouden tietopalvelu
- jotta taloustiedot olisivat kaikkien käytettävissä ajallaan 2/2

Tietojen toimituksen aikataulu

• Testaaminen marraskuu/2019 mennessä !!
• Talousarvio ja -suunnitelmatiedot 

• Ensimmäinen raportointi tuotannossa
• 15.1.2020 mennessä Talousarvio ja -suunnitelma vuodelle 2020

• Muut raportointiaikataulut: 
https://www.valtiokonttori.fi/powerbi/tietojen-toimittamisen-aikataulu/

Raportoidut taloustiedot ovat julkisesti käytettävissä

• Kuntatalouden tietopalvelusta (vain niille joilla käyttöoikeus)
• Avoimesta rajapinnasta 
• Raportointipalvelusta
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Verkkolaskuosoiteistossa oikea 
verkkolaskuosoite
• Verkkolaskuosoite pitäisi olla oikea.

• Verkkolaskuosoitteistosta laskuttajat voivat käydä katsomassa mikä on vastaanottajan 
verkkolaskuosoite. 

• Palvelu on maksuton tiedon hakijoille.

• Verkkolaskuosoitteiston tietoja ylläpitävät verkkolaskun välittäjät.

• Verkkolaskuosoitteistossa voi nimetä verkkolaskuosoitteet haluamallaan tavalla. Esimerkiksi: 
Organisaation nimi ja sähkölaskut.

• Tällä tavoin voi kertoa laskuttajille mihin osoitteisiin mitkäkin laskut haluaa.

• Laskunsaajan tulisi huolehtia siitä, että oman organisaation verkkolaskuosoitteet ja niiden tiedot ovat 
oikein. Tiedot voi tarkistaa www.verkkolaskuosoite.fi. Muutokset tekee oma verkkolaskun välittäjä. 

• Jos laskut lähetetään väärään verkkolaskuosoitteeseen, menee laskujen jäljittämiseen, 
hyvityslaskujen tekemiseen ja laskujen uudelleen lähettämiseen turhaa työaikaa.



Eurooppalainen verkkolasku

• Eurooppalainen standardi
• Verkkolaskun eurooppalaisen standardin käyttöönotto yhtenäistää verkkolaskun tietosisältöjä 

siten, että tietosisältö ei muutu siirrettäessä standardia noudattavien ohjelmistojen välillä. 

• Suomessa Finnvoice 3.0 ja TeappsXML 3.0 ovat eurooppalaisen standardin mukaisia.

• Finvoice/TEAPPS-versiolla 3.0 on mahdollista tuottaa eurooppalaisen standardin 
mukainen lasku, mutta se ei ole automaattista.

• Kunnilla on velvollisuus vastaanottaa 1.4.2020 lähtien eurooppalaisen standardin mukaisia 
laskuja.

• Koontilaskut poistuvat käytöstä.

• Periaatteessa vanhoilla Finvoice- ja TEAPPPS-versioilla ei voi tuottaa standardin mukaista 
laskua, koska standardi edellyttää tietoja, joita ei vanhoissa versioissa ole.



Tilastokeskus 
tiedon 

hyödyntäjänä
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Tilastokeskus tiedon hyödyntäjänä

－ Tilinpäätöstietoja täydentävät tiedot
– Tutustukaa uusiin raportointikokonaisuuksiin
– JHS 205

－ Sektoriluokitus
– Oma ulottuvuus XBRL-kuutiomallissa 
– Vastapuoli jaotellaan sektorin mukaan

－ Linkki: http://www.stat.fi/tup/yrluok/index.html
– Käyttäjätunnus= Testkunt
– Salasana= rato1333
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Vastaa leikkimieliseen 
kyselyyn 
ja tule tapaamaan 
meitä osastollemme 
pohjakerrokseen!

Kyselyyn: 
www.menti.com / koodi: 85 89 36
TAI
https://www.menti.com/n17eautfdw


