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Valtiovarainministeriö puh. 0295 16001 (vaihde) Finansministeriet tfn 0295 16001 (växel)  

Snellmaninkatu 1 A, Helsinki valtiovarainministerio@vm.fi Snellmansgatan 1 A, Helsingfors valtiovarainministerio@vm.fi 

PL 28, 00023 Valtioneuvosto www.vm.fi PB 28, 00023 Statsrådet www.finansministeriet.fi 

 Y-tunnus 0245439-9  FO-nummer 0245439-9 

Kunta- ja aluehallinto-osasto  

Valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä 

kuvauksista koskien tilikautta 2023, yhteenveto tilikaudelta 2023 raportoitavia tietoja koskevista muutoksista 

 

Muutostyyppi Kokonaisuus Muutos Lisätietoa 

Tekninen muutos/ 
Käännösvirhe 

KKTPA, KKNR, 
AKKNR 
(Ahvenanmaa) 

Pitkäaikainen korollinen 
vieras pääoma on käännetty 
virheellisesti ruotsiksi. 

Korjaus käännösvirheeseen 
 
Muutos ei vaikuta raportoitavaan tietosisältöön. 

Tekninen muutos/ 
Käännösvirhe 

KKTR 
Pitkäaikaisten lainojen 
vähennys on käännetty 
virheellisesti ruotsiksi. 

Korjaus käännösvirheeseen 
 
Muutos ei vaikuta raportoitavaan tietosisältöön. 

Tekninen muutos/ 
Modules- ja table group  
-linkitys puuttuu k-t01 
taulukosta 

KKYTT 
Lisätään modules- ja table 
group -linkitys k-t01 
taulukkoon 

Tekninen korjaustarve 
 
Muutos ei vaikuta raportoitavaan tietosisältöön. 

Tekninen muutos/ 
Hierarkiavirhe taseessa 

KKOTR 

Tehdään kuntakonsernin 
tasekaavan uusi 
summahierarkia 2022, 
missä rahat ja 
pankkisaamiset summataan 
myös vaihtuviin vastaaviin 
(eikä suoraan vastaaviin) 

Tekninen korjaustarve 
 
Muutos ei vaikuta raportoitavaan tietosisältöön. 

Tekninen muutos/ 
Hierarkiavirhe 
tuloslaskelmassa 

KKNR ja 
KKTPA 

Tehdään uusi kunnan ja 
kuntayhtymän 
tuloslaskelman tilien 
summahierarkia 2022, 
missä on Korkokulut 
lainoista ulkopuolisilta eikä 
Kunnalle/kuntayhtymälle 
maksetut korkokulut. 

Tekninen korjaustarve 
 
Muutos ei vaikuta raportoitavaan tietosisältöön. 

Yhteenveto  
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Tekninen muutos/ 
Virheellinen termi 

KTAS, KTPE 

Korjataan erän Henkilöstön 
lukumäärä 31.12. nimi 
muotoon Henkilötyövuodet. 
Pidetään tekninen muuttuja 
samana, joten samat 
kenttätunnukset säilyvät, 
vaikka taulukon nimike 
muuttuu. 

Erässä tulee raportoida henkilötyövuosien lukumäärä vuoden 
lopussa henkilöstön lukumäärän sijasta. Asiasta on ohjeistettu 
AURA-käsikirjan luvuIssa 7.1 Kuntien ja kuntayhtymien 
talousarvio ja -suunnitelma (15.1. mennessä) = KTAS sekä 7.11 
Kuntien ja kuntayhtymien 
puolivuosiraportoinnin yhteydessä 
esitettävä tilinpäätösennuste (15.8. 
mennessä) = KTPE. 
 
Muutos ei vaikuta raportoitavaan tietosisältöön. 

Tekninen muutos/ 
Virheellinen termi 

KKNR ja 
KKTPA 

Korjataan tili 5890 
Verotulojen menetysten 
korvaus muotoon 5890 
Verotulomenetysten korvaus 

Muutetaan termi vastaamaan kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudesta annetussa laissa (618/2021) käytettyä termiä.  
 
Muutos ei vaikuta raportoitavaan tietosisältöön. 

Tietosisältömuutos/ 
Virheellinen termi 

TOLT 

TOLT-
raportointikokonaisuuteen 
taulukon t04 
Osakkuusyhteisöt nimi on 
muutettu muotoon 
Osakkuusyhteisöt ja muut 
omistusyhteysyhteisöt.  

Taulukon t04 nimi on muutettu vastaamaan AURA-käsikirjan 
ohjeistusta. 
 
Muutos ei vaikuta raportoitavaan tietosisältöön. 

Tekninen muutos/ 
Tarkennuksia 
raportointikokonaisuuksien 
nimiin 

KTAS, KKNR, 
KKOTR, 
KKTPP, 
KKYTT, KTPE, 
TOLT 

Tarkennuksia kuntien ja 
kuntayhtymien 
raportointikokonaisuuksien 
nimiin 

Nimien selkiyttäminen ja yhdenmukaistaminen 

Tekninen muutos/ 
Tarkennuksia 
raportointikokonaisuuksien 
nimiin 

KKYTT 

Muutetaan taulukon k-t01 
otsikko Kuntien ja 
kuntayhtymien 
erillistietotarpeet (THL) 
muotoon OPH:n ja THL:n 
erillistarpeet kunnilta ja 
kuntayhtymiltä 

Taulukon nimi muutetaan kuvaamaan tiedon käyttäjiä. Samalle 
taulukolle lisätään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
tietotarpeiden lisäksi myös Opetushallituksen tietotarpeet. 

Tietosisältömuutos/ 
Tietosisällön poisto 

KKYTT 

Taulukko k-t01/OPH:n ja 
THL:n erillistarpeet kunnilta 
ja kuntayhtymiltä: Poistetaan 
kuntien raportoinnista 
sosiaali- ja terveystoimen 
palveluihin liittyvät 
tietotarpeet, jotka siirtyvät 
hyvinvointialueiden 
vastaavaan raportointiin. 

Muutosesitys johtuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen uudistuksesta johtuvista muutostarpeista kuntien 
raportointiin. 
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Tietosisältömuutos/ 
Uusi tietosisältö 

KKYTT 

Taulukko k-t01/OPH:n ja 
THL:n erillistarpeet kunnilta 
ja kuntayhtymiltä: Lisätään 
taulukolle Opetushallituksen 
tietotarpeet. 

Taulukkomalliin on lisätty tietorivit valtionosuuslaskennassa 
tarvittavalle tiedolle. 

Tietosisältömuutos/ 
Uusi tietosisältö 

KKYTT 

Taulukko k-t17/VM:n 
erillistietotarpeet: Lisätään 
taulukolle Takaukset muiden 
puolesta, jäljellä oleva 
pääoma (kunta ja 
kuntayhtymä) sekä 
Takaukset muiden puolesta, 
jäljellä oleva pääoma 
(konserni). 

Taulukkomalliin on lisätty tietorivit kunnan ja kuntayhtymän sekä 
konsernin muiden puolesta tehtyjen takausten jäljellä oleville 
pääomille. Tietoa käytetään osana kunnan ja konsernin riskien 
seurantaa. 

Tietosisältömuutos/ 
Uusi raportointikokonaisuus 

KKLMY 

Uusi raportointikokonaisuus 
Kunnan ja kuntayhtymän 
kilpailutilanteessa 
markkinoilla tapahtuva 
taloudellinen toiminta 
(KKLMY) 

Kuntien raportoinnissa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen 
liitetietona esittämät eriytetyt laskelmat markkinoilla tapahtuvasta 
taloudellisesta toiminnasta (Kilpailulaki 30 d) tulee raportoida 
Valtiokonttorille samalla yksikkötasolla kuin ne esitetään 
tilinpäätöksessä. Laskelmat raportoidaan Valtiokonttorille 31.5. 
mennessä edelliseltä vuodelta.  

Tietosisältömuutos/ 
Muutokset 
palveluluokitukseen  

KKTPP 

Kunnan ja kuntayhtymän 
palveluluokitukseen 
tilikaudelle 2023 tehdyt 
muutokset 

Kunnan ja kuntayhtymän palveluluokitukseen tehdyt muutokset 
johtuvat viranomaisten tietotarpeiden muutoksista sekä sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta johtuvista 
muutoksista kuntien järjestämisvastuulla olevissa tehtävissä.  
 
Palveluluokitus muutoksineen on luettavissa AURA-käsikirjan 
julkaisusivuilta osoitteesta 
https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-
kuntayhtymien-automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-aura/ 
löytyvästä liitteestä 5 (ks. välilehdet Palveluluokitus 2023 ja 
Palveluluokitus 2023 muutoksin) 

Tietosisältömuutos/ 
Muutokset tililuetteloon 

KKNR, KKTPA, 
KKTPP 

Kunnan ja kuntayhtymän 
tililuetteloon tilikaudelle 2023 
tehdyt muutokset 

Tililuetteloon tehdyt muutokset: 

 Kunnan ja kuntayhtymän tiilikauden 2023 tililuettelosta on 

poistettu tili 4710 Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot.  

 Tiliryhmän Vieras pääoma numerointi muotoon 2400–

2999 
 
Tililuettelo on luettavissa AURA-käsikirjan julkaisusivuilta 
osoitteesta https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-
ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-
talousraportoinnin-kasikirja-aura/ löytyvästä liitteestä 1 (ks. 
välilehti Tililuettelo tilikaudelle 2023). 

https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-aura/
https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-aura/
https://vkazprodwordpressstacc01.blob.core.windows.net/wordpress/2020/04/Liite-5.-Kunnan-ja-kuntayhtyman-palveluluokitus-Excel-3.6.2022.xlsx
https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-aura/
https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-aura/
https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-aura/
https://vkazprodwordpressstacc01.blob.core.windows.net/wordpress/2020/04/Liite-1.-Tililuettelo-Excel-3.6.2022.xlsx
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Tietosisältömuutos/ 
Muutokset 
sektoriluokitukseen 

KKNR, KKTPA, 
KKTPP 

Uusi sektoriluokitus 2023 ja 
vastapuoliluokitus CT4 

Aiempi vastapuoliluokitus CT1 korvataan uudella luokituksella 
CT4, minkä seurauksena erittelytiedot sektorilta S1313 muuttuvat 
taulukoissa. 

Tietosisältömuutos/ 
Vastapuoliluokitus 

KKTPP 
Vastapuoliluokitus poistettu 
investoinnit palveluluokittain 
taulukosta k-t06. 

Vastapuoliluokitus on poistettu taulukosta k-t06 Investoinnit 
palveluluokittain, koska vastapuolitietoja ei kerätä investoinneista 
palveluluokittain. Tietomalli on muuttunut näiltä osin, mutta 
pakollisesti raportoitaviin tietoihin tämä ei vaikuta. 

Tietosisältömuutos/ 
Pakollisuustietoja poistettu 

KKTPP 

Taulukosta k-t06 Investoinnit 
palveluluokittain on 
vähennetty raportoitavia 
palveluluokkia.  

Uudessa palveluluokituksessa on mukana välisummatasoja, joilla 
kerätään investointierittelyitä. Näin ollen kaikilta palveluilta ei 
kerätä investointeja pakollisina, vaan riittävät tiedot saadaan 
palveluluokkien välisummatasoilta. 

Tietosisältömuutos/ 
Uusi korjattu versio 
raportointikokonaisuudesta 

TOTT 

TOTT-taulukkomallin versio 
TOTT_2021-v12 korvataan 
korjatulla versiolla 
TOTT_2022-v13, mikä 
koskee jo tilikautta 2022. 

Raportointisisältöön vaikuttava asia: 
Versiossa TOTT_2022-v13 muuttuu versioon TOTT_2021-v12 
nähden kohdennus taulukossa k-t16.03 rivi Tutkintokoulutukseen 
valmentava koulutus (sisältyy valtionosuusjärjestelmään kuuluviin 
kustannuksiin sekä toimintointoihin). 
 
Raportointisisältöön vaikuttamaton muutos: 
Taulukon k-t16.01 rivinimekkeitä on täsmennetty vastaamaan 
suoritteita. 

 

 


