
Kuinka edetään ja kuinka seurata julkisen 

hallinnon talousraportoinnin kehitystä? 

- Kuntatiedon valmennuspaketti.

JulkICT-osasto

25.4.2017 Jani Heikkinen

Kuntien talousraportointi muuttuu 2018 alkaen - tietojärjestelmätoimittajainfo Kuntatieto-ohjelmasta 



Kuinka edetään –

kuntien ja maakuntien taloushallinnon 

automatisoinnin käyttöönottotoimet



Käyttöönotettava Kuntatieto-ohjelmassa määritelty toiminnallinen 

tavoite taloustietojen tiedonhallinnassa (kunta ja maakunta)
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Käynnistyneitä ja käynnistyviä taloustietoon liittyviä 

valtionhallinnon käyttöönottohankkeita 
‒ Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (VM078:00/2012) 

käyttöönottohankkeet

‒ VM:n rahoittama Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalvelu (käynnissä)

‒ VM:n rahoittama Valtiokonttorin maakuntatalouden tietopalvelu (edellisen laajennus, 

suunnitteilla)

‒ Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus -hanke (VM093:03/2016) (käynnissä)

‒ Yhteinen tiedon hallinta -hanke (VM075:00/2016) Työpaketti 4 (käynnissä, yhteisten määritysten 

(JHS) vieminen kansallisiin yhteentoimivuusvälineisiin)

‒ Julkisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä (VM valmistelee 

asettamista)

‒ Julkisen hallinnon talousseurannan ja -raportoinnin sääntelyn kehittämisryhmä (VM valmistelee 

asettamista)

‒ Maakuntauudistusprojekti (lakimuutokset 2017-19)

‒ Kuntalain tarkistus osana maakuntauudistusta (lakimuutokset 2017-19)
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Kuntatieto-ohjelmassa luotava 

suosituskokonaisuuden tavoitetila
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Mitä tavoitellaan velvoittavaksi ja mitä ei
Velvoittavuuden nosto säädösteitse ainakin näissä (nyk. vain KILA:n kuntajaosto):

‒ Tilliluettelo (yhteinen taso,)

‒ Palveluluokitus kunnille ja maakunnille (ulkoisen raportoinnin taloustiedot palveluittain)

‒ Tilinpäätös, talousarvio ja taloussuunnitelma (tilihierarkia)

‒ Toimialakohtaiset (palvelu/toiminto)tiedot (yleensä on jo tehtävälainsäädännössä)

‒ Ulkoisen raportoinnin kustannuslaskenta (taloustiedot eri palveluluokituksin)

‒ Raportointiajankohdat (kk, ¼ v. ja/tai vuosi)

‒ Raportoinnin tekninen kuvaus (XBRL-taksonomia)

‒ Tietojen ilmoitus Valtiokonttorin palveluun (tietojen julkisuus, tietoverkossa)

Ei velvoittavuutta esim. näissä:

‒ Sisäiset tililuettelon yms. luokitusten tarkennukset

‒ Sisäisten raporttien sisältö 

‒ Sisäinen laskentatoimi (esim. organisaatiotasot)
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Kehittämistyössä huomioitavia käyttöönoton aikatauluja

‒ JHS ryhmien määritystyöt valmiina: alustavat 11/2017 ja lopulliset 

2/2018 (osana kansallisia yhteentoimivuuspalveluita 6/2018)

‒ Yhteisen tiedon hallintamalli ja –työkalut (kansalliset 

yhteentoimivuuspalvelut) käytettävissä 2018 aikana

‒ VM:n asettama (JHS) määritysten ylläpitohanke aloittaa toimintansa 

5/2017 ottaa ylläpitovastuun 11/2017

‒ Valtiokonttorin tietojen vastaanotto ja välityspalvelut testauksessa 

9/2017-6/2018 ja operatiivisessa käytössä 11/20018 eteenpäin

‒ VM:n asettama taloustietojen hallintaa koskeva lainsäädäntöhanke 

aloittaa 5/2017 työ loppuu n. 6/2018
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Tavoiteaikatauluja kuntien ja maakuntien taloustietojen 

raportoinnille ja tietojen hyödyntämiselle
‒ Kuntien ja maakuntien taloustiedon luokitukset, määritykset, koodistot ja ohjeet käytössä 

kansallisissa yhteentoimivuuspalveluissa ja valtiokonttorin palveluissa 6/2018 (JHS hankkeet)

‒ Kuntien ja maakuntien taloustietojen ilmoituspalvelu käyttöönotettavissa 6/2018

‒ Talousarviot vuodesta 2019 voidaan ilmoittaa ilmoituspalveluun 12/2018

‒ Kuukausittaiset tulo- ja menotiedot vuodesta 2019 voidaan ilmoittaa ilmoituspalveluun 2/2019

‒ Neljännesvuosittaiset tilinpäätöstiedot vuodesta 2019 voidaan ilmoittaa ilmoituspalveluun 4/2019

‒ Tilinpäätös 2019 I voidaan ilmoittaa ilmoituspalveluun 2/2020

‒ Tilinpäätös 2019 II voidaan ilmoittaa ilmoituspalveluun 4/2020

‒ Tilinpäätös 2019 III ja palvelukohtaiset kustannustiedot voidaan ilmoittaa ilmoituspalveluun 6/2020

‒ Toimialakohtaiset kustannustiedot (esim. opetustoimi, sairaala/toimipaikkakohtaiset kustannukset) 

voidaan ilmoittaa ilmoituspalveluun 6/2020

‒ Valtiokonttorin raportointipalvelusta on saatavissa valmisraportteja (ja avoimen rajapinnan kautta) 

kertyneestä tiedosta 2/2019 alkaen tietojen toimittamisen aikataulun mukaisesti.

‒ Vuosina 2018-19 tietopohja perustuu nykyisiin kunta-pohjaisiin tietoihin ja määrittelyihin
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Automaattisen raportoinnin edellytysten luonti
Kunnat ja kuntayhtymät:

‒ Osana maakuntauudistuksen mukanaan 
tuomaa talous- ja henkilöstönhallinnon 
palveluiden muutoksia huomioidaan uudet 
raportointivaatimukset

‒ Kuntien ja palveluntarjoajien täytyy rakentaa 
taloustietojen määritysten käyttöyhteys 
yhteentoimivuuspalveluihin (VM:n YTI-
hanke)

‒ Kuntien ja palveluntarjoajien täytyy hankkia 
automaattisen raportoinnin kyvykkyys 
(ohjelmistot, raportointiprosessien 
muutokset, riittävä osaaminen)

‒ Vaihtoehdot kuntien kehittämiselle: tee itse, 
tee yhdessä teetä palveluntarjoajilla

Maakunnat, TAHE-palvelukeskus:

‒ Maakuntien palvelukeskusten 
perustamisessa huomioidaan 
raportointivaatimukset TAHE:n ohjaamana

‒ Maakuntien (TAHE:n ja palvelukeskusten) 
täytyy rakentaa taloustietojen määritysten 
käyttöyhteys yhteentoimivuuspalveluihin
(VM:n YTI-hanke)

‒ Maakuntien (TAHE:n ja palvelukeskusten) 
täytyy hankkia automaattisen raportoinnin 
kyvykkyys (ohjelmistot, raportointiprosessien 
muutokset, riittävä osaaminen)

‒ Maakunnille siirtyvien osien taloushallinnan ja 
-tietojen yhdistäminen koko maakunnan 
talouden seurantaan (TAHE:n ETL-prosesit, 
tietojen ja määritysten konsolidointi)
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Miten seurata julkisen hallinnon 

talousraportoinnin kehitystä?



Tietolähteitä seurattavaksi

‒ Ajankohtainen tieto Kuntatieto-ohjelmasta: 

‒ http://vm.fi/kuntatieto-ohjelmassa_tapahtuu

‒ https://wiki.julkict.fi/julkict/kuntatieto

‒ Ajankohtainen tieto maakuntien taloushallinnosta ja -tiedoista:

‒ http://alueuudistus.fi/talous-ja-henkilostohallinnon-palvelukeskus

‒ https://wiki.julkict.fi/julkict/maakuntatalous

‒ Ajankohtaista tieto yhteisen tiedon hallintahankkeesta:

‒ https://wiki.julkict.fi/julkict/yti
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Seuraa JHS-hankkeita

‒ Valmiit JHS-suositukset http://www.jhs-

suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations

‒ JHS-hankkeet http://www.jhs-

suositukset.fi/web/guest/jhs/projects

‒ JHS-palautepyynnöt ja muut uutiset:  http://www.jhs-

suositukset.fi/web/guest/jhs/news

‒ Tilaa VM:n ICT uutiskirje, saat tietoa mm.                        

JHS-palautekierroksista http://vm.fi/tilaa-uutiskirje
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”Kuntatiedon valmennuspaketti”



Palvelumuotoilu (4-5/2017käynnissä): Palautetta kentältä
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Haluan nähdä nopeasti 

pähkinänkuoressa mistä 

tässä on kysymys 

Haluan tiedon siitä, mistä 

lähden liikkeelle etsimään 

lisätietoja + työkaluja

Järjestelmätoimittajana  

minun on tärkeää pysyä 

tilanteen tasalla siitä, missä 

mennään nyt ja miten tässä 

edetään

Koska toimin tietyssä 

roolissa, haluan,että näen 

ensin oman roolini kannalta 

keskeisimmän tiedon

Johtajana tarvitsen tukea 

muutoksen läpivientiin. 

Löydän palvelusta check

listoja, jotka auttavat 

eteenpäin

Taloushallinnon 

asiantuntijana minua auttaa, 

jos saisin yhteyden kollegaan 

ja voin kysyä

Minulle olisi hyötyä siitä, että 

näkisin kokonaisaikataulun: 

mitä minun pitää muistaa 

tehdä 

Käyttäjänä haluaisin 

muodostaa kuvan siitä, 

millaisia hyötyjä tästä meille 

on

Palvelunkäyttäjänä koen, 

että olisi hyvä, jos palvelusta 

löytyisi tehtävääni liittyviä 

check listoja, jotta voin ottaa 

kriittiset asiat huomioon



sasawuo

Visio: suomidigi.fi opastaa eteenpäin
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(suomidigi.fi)
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(linkit)

Ohjeet

(linkit)

Vertaistuki

(suomidigi.fi)

Taloushallinnon 

asiantuntija



Tilaisuuteen osallistujille lähetetty kysely

‒ Mikäli mahdollista, vastaa kyselyyn

‒ Jos haluat vaikuttaa, sovi haastatteluaika

‒ Kerro, miten VM voisi tukea informaatio-ohjauksen 

keinoin järjestelmien ja palveluiden kehitystyötä ja 

markkinoiden kehittymistä sekä 

kuntien/maakuntien ja palveluntarjoajien välisten 

hankintojen onnistumista.

‒ Ilmoita kyselyssä mikäli haluat osallistua 

Kuntatieto-ohjelman infotilaisuuksiin (2017-18).
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Jani Heikkinen

Projektipäällikkö

jani.heikkinen@vm.fi

Puh. 0295 16001 (vaihde)

http://vm.fi/kuntatieto

https://wiki.julkict.fi/julkict/kuntatieto

http://www.jhs-suositukset.fi

Valtiovarainministeriön viestintä

vm-viestinta@vm.fi

Mediapalvelunumero (arkisin 8–16) 02955 30500

Kiitos !
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