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LUONNOS 15.6.2018 

 

Valtioneuvoston asetus kunnan / maakunnan taloutta ja toiminnan kustannuksia koskevien 

tietojen toimittamisesta 

 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kuntalain (410/2015) 121 a §:n / maakuntalain (  /  

) 140 §:n nojalla: 

 

1 § Soveltamisala 

 

Tätä asetusta sovelletaan tietoihin, joita kunnan ja maakunnan on toimitettava kuntalain 121a §:ssä/ 

maakuntalain 140 §:ssä tarkoitetulla tavalla toiminnasta, taloudesta ja palvelutuotannosta Valtio-

konttorin ylläpitämään taloustietovarantoon.  

 

2 § Tietosisällön ja teknisen yhteensopivuuden määrittely 

 

Valtiovarainministeriö vastaa kuntalain 121 a §:ssä /maakuntalain 140 §:ssä tarkoitettujen tietosisäl-

töjen ja teknisen yhteensopivuuden tarkempaa määrittelyä varten tarvittavan yhteistyön organisoi-

misesta siten, että kaikki laissa mainitut tietoja käyttävät tahot ovat edustettuina valmistelussa.  

 

Yhteistyöhön osallistuvat kuntien ja maakuntien sekä niiden ministeriöiden ja virastojen edustajat, 

joiden hallinnonalan lainsäädäntöön ja tehtäviin kuuluu määritellä kuntien ja maakuntien talouden 

seurannassa ja raportoinnissa käytettäviä käsitteitä ja määrityksiä.  

 

Yhteistyöhön perustuva, seuraavaa tilikautta koskeva tietosisältö vahvistetaan vuosittain hyvissä 

ajoin valtiovarainministeriön päätöksellä, jossa määritellään 

1) tietojen toimittamisessa käytettävät tulo- ja menolajien sekä omaisuus- ja pääomaerien jaot-

telut; 

2) sektoriluokituksen soveltaminen; 

3) kuntien ja maakuntien palveluluokat; 

4) erillisinä kerättävät tilinpäätöstä täydentävät tiedot sekä muut taloutta ja palveluja koskevat 

tiedot. 

 

Päätös annetaan XBRL-taksonomian muodossa kunnan ja maakunnan taloutta koskevien tietojen 

osalta. 

 

3 § Tietojen toimittaminen 

 

Kunnan ja maakunnan on toimitettava tiedot määräajassa Valtiokonttorin taloustietovarantoon sen 

ylläpitämän tietojärjestelmän edellyttämässä muodossa.  

 

Kunnan tai maakunnan on toimitettava taloustietovarantoon uusi korjattu tietosisältö, mikäli kunta 

tai maakunta, Valtiokonttori tai muu viranomainen havaitsee toimitetuissa tiedoissa virheitä. Valtio-

konttori voi määritellä korjatun tietosisällön toimittamiselle määräajan, jossa otetaan huomioon vir-

heen luonne ja laajuus.  

 

4 § Kuntaa koskevien tietojen toimittamisen aikataulu 

 

Kunnan on toimitettava kuntalain 121a §:ssä tarkoitetut sekä muualla laissa tai lain perusteella toi-

mitettavaksi edellytetyt taloustiedot Valtiokonttorin ylläpitämään taloustietovarantoon seuraavasti: 



2(2) 

  

 

 

 

a) kalenterivuotta koskeva tilinpäätösarvio viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 25. päi-

vänä; 

b) kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstiedot viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun 15. päi-

vänä; 

c) kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät tiedot, tiedot tuloista ja menoista pal-

velukohtaisesti sekä muut taloustiedot viimeistään seuraavan vuoden toukokuun 31. päi-

vänä; 

d) puolivuosikatsaus ajalta tammikuun alusta kesäkuun loppuun viimeistään saman vuoden 

elokuun 31. päivänä; 

e) neljännesvuosikatsaus ajalta tammikuun alusta maaliskuun loppuun viimeistään saman vuo-

den huhtikuun 30. päivänä ja ajalta tammikuun alusta syyskuun loppuun viimeistään saman 

vuoden lokakuun 31. päivänä; ja 

f) kalenterivuoden talousarviota koskevat tiedot viimeistään kalenterivuotta seuraavan tammi-

kuun 15. päivään mennessä. 

 

5 § Maakuntaa koskevien tietojen toimittamisen aikataulu 

 

Maakunnan on toimitettava maakuntalain 140 §:ssä tarkoitetut sekä muualla laissa tai lain perus-

teella toimitettavaksi edellytetyt taloustiedot Valtiokonttorin ylläpitämään taloustietovarantoon seu-

raavasti:  

a) kalenterivuotta koskeva tilinpäätösarvio viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 25. päi-

vänä; 

b) kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstiedot viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun 15. päi-

vänä; 

c) kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät tiedot, tiedot tuloista ja menoista pal-

velukohtaisesti sekä muut taloustiedot viimeistään seuraavan vuoden toukokuun 15. päi-

vänä; 

d) puolivuosikatsaus ajalta tammikuun alusta kesäkuun loppuun viimeistään saman vuoden 

elokuun 15. päivänä; 

e) neljännesvuosikatsaus ajalta tammikuun alusta maaliskuun loppuun viimeistään saman vuo-

den huhtikuun 30. päivänä ja ajalta tammikuun alusta syyskuun loppuun viimeistään saman 

vuoden lokakuun 31. päivänä; 

f) kuukausiraportti viimeistään seuraavan kuukauden 20. päivänä; ja 

g) kalenterivuoden talousarviota koskevat tiedot viimeistään kalenterivuotta seuraavan tammi-

kuun 25. päivään mennessä. 

 


