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Marja-Liisa Ylitalo @LiisaMarjis



Kunnan tilinpäätöksessä 
esitettävistä tiedoista

• 525/2020

• Voimaan 1.1.2021

• Laskelmakaavat

• Liitetiedot

• Osavuosikatsaukset
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Valtioneuvoston asetukset

Kunnan taloutta koskevien 
tietojen toimittamisesta

• 524/2020

• Voimaan 1.1.2021

• Kunnan on toimitettava tiedot 
määräajassa Valtiokonttorin 
taloustietovarantoon sen ylläpitämän 
tietojärjestelmän edellyttämässä 
muodossa

• Aikataulut ja raportointikokonaisuudet



Puolivuosikatsaus (VN asetus)

• Kunnan ja liikelaitosten sekä 
taseyksiköiden tuloslaskelmat ja 
taseet

• Huom! Vesilaitoksen taseyksikkö

• Toiminnan ja talouden olennaiset 
tapahtumat

• Talousarvion toteutuminen 

• Ennuste koko vuoden tuotoista ja 
kuluista

• Kunta tekee oman paketin, suositus: 
tiedoksi valtuustolle
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15.8.
ja

15.4.



Valtiokonttorille raportointi
• Koko kunta, ml. liikelaitokset ja 

vesihuollon taseyksikkö, 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 
poikkeamaan4

KTPE = 
Tilinpäätösennuste

15.8.

Aura-käsikirja:
https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-
ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-
talousraportoinnin-kasikirja-aura/#94a37ce5

https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-aura/#94a37ce5
https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-aura/#94a37ce5


KTPE = tilinpäätösennuste

• Tuloslaskelma

• Investoinnit 
• Eriteltynä 
• Rahoitusosuudet
• Luovutustulot bruttona

• Toiminnan ja investointien rahavirta

• Lainakanta 31.12.

• Henkilöstön määrä 31.12.
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Neljännesvuosikatsaus (VN asetus)

• Kunnan ja liikelaitosten sekä taseyksiköiden 
tuloslaskelmat ja taseet

• Huom! Vesilaitoksen taseyksikkö

• Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

• Talousarvion toteutuminen

• Keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan 
tilikauden tuottojen ja kulujen määriin

• Kunta tekee oman paketin, suositus: tiedoksi 
valtuustolle
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30.4.
ja

31.10.



Valtiokonttorille raportointi
• Koko kunta, ml. liikelaitokset ja 

vesihuollon taseyksikkö, 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  
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KKNR = 
Neljännesvuosi-

raportointi
30.4., 15.8., 

31.10. ja 15.4.
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Tilinpäätösarvio KKTPA

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

25.1.



Yleisiä tilinpäätösperiaatteita 

• Suoriteperusteisuus

• Jaksottaminen

• Olennaisuuden periaate
• Korkojohdannaiset, hankerahoitus
• Väli- ja selvittelytilit

• Netottamiskielto 

• Keskeneräisten vs. valmistuneiden 
investointien käsittely

• Suunnitelman mukaisten poistojen 
kirjaaminen kuukausittain

• Kertaluonteiset erät – ei jaksotusta
• Osinkotuotot, luovutusvoitot 
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Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 
yleisohjeet
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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


www.kuntaliitto.fi
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