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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  

Kuntien ja hyvinvointialueiden raportoimien tietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmän esitykset kuntien ja 

kuntayhtymien XBRL-taksonomian tietosisältöjen ja teknisten kuvausten muutoksiksi tilikaudelle 2023  

 

Muutosesityksen 
numero 

Muutostyyppi Kokonaisuus Muutostarve Muutostarpeen perustelu (tarvittaessa) 

1 Tekninen muutos/Käännösvirhe 

KKTPA, 
KKNR, 
AKKNR 
(Ahvenanmaa) 

Pitkäaikainen korollinen 
vieras pääoma on käännetty 
virheellisesti ruotsiksi. 

Korjaus käännösvirheeseen 

2 Tekninen muutos/Käännösvirhe KKTR 
Pitkäaikaisten lainojen 
vähennys on käännetty 
virheellisesti ruotsiksi. 

Korjaus käännösvirheeseen 

3 
Tekninen muutos/Modules- ja 
table group -linkitys puuttuu k-
t01 taulukosta 

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

 

4 
Tekninen muutos/Hierarkiavirhe 
taseessa 

KKOTR 

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

 

5 
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" 
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6 
Tekninen muutos/Virheellinen 
termi 

KTAS 

Korjataan erän Henkilöstön 
lukumäärä 31.12. 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 luvussa 7.1 Kuntien ja 
kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma 
(15.1. mennessä) = KTAS. 

8 
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. 

9 
Tekninen muutos/Tarkennuksia 
raportointikokonaisuuksien 
nimiin 

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

Tarkennuksia kuntien ja 
kuntayhtymien 
raportointikokonaisuuksien 
nimiin 

Nimien selkiyttäminen ja yhdenmukaistaminen 

10 
Tekninen muutos/Tarkennuksia 
raportointikokonaisuuksien 
nimiin 

KKYTT 

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

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

11 
Tietosisältömuutos/Tietosisällön 
poisto 

KKYTT 

Välilehti 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. 

12 
Tietosisältömuutos/Uusi 
tietosisältö 

KKYTT 

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

Lisätään tietorivit valtionosuuslaskennassa 
tarvittavalle tiedolle. 

13 
Tietosisältömuutos/Uusi 
tietosisältö 

KKTPA 
Välilehti k-t13/Arvio 
opetustoimen toteutuneista 
kustannuksista 

Valtiovarainministeriön tietotarve. 
Valtionosuuden kustannustenjaon 
tarkistusrytmiä voidaan lyhentää kolmesta 
vuodesta kahteen vuoteen uuden 
palveluluokkakohtaisen tilinpäätöstiedon 
raportointiajankohdan myötä. Vuoden alussa 
tarvitaan valtion kehysvalmisteluun 
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opetustoimen toteutuneiden kustannusten 
tilinpäätösarvio, jonka avulla voidaan 
muodostaa näkemys opetustoimen 
kustannusten kasvusta. 

14 
Tietosisältömuutos/Uusi 
raportointikokonaisuus 

KKLMY 

Automatisoidussa 
raportoinnissa kunnan ja 
kuntayhtymän tilinpäätöksen 
liitetietona esittämät eriytetyt 
laskelmat markkinoilla 
tapahtuvasta taloudellisesta 
toiminnasta (Kilpailulaki 30 d) 
tulee raportoida 
Valtiokonttorille samalla 
yksikkötasolla kuin ne 
tilinpäätöksessä esitetään. 
Ennen raportointia yksiköt 
tulee yksilöidä TOLT-
raportointikokonaisuudessa. 

Valtiokonttorille raportoidaan tilinpäätökseen 
liitetyt eriytetyt laskelmat liikelaitoksen kaavalla 
muiden kuntien ja kuntayhtymien 
kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja 
täydentävien taloustiedojen kanssa toukokuun 
loppuun mennessä.  

15 
Tietosisältömuutos/Uusi 
tietosisältö 

TOLT 
Uusi välilehti k-t06/Kilpailulain 
30 d §:n mukaiset yksiköt 

KKLMY-raportointikokonaisuuden toimittaminen 
edellyttää raportoitavien yksiköiden yksilöimistä 
TOLT-raportilla vastaavasti kuin liikelaitosten 
raportointi (ks. muutos nro 14) 

16 
Tietosisältömuutos/Muutokset 
palveluluokitukseen  

KKTPP 

Kunnan ja kuntayhtymän 
palveluluokitukseen esitetyt 
muutokset (ks. 
lausuntopyynnön liite 2) 

Kunnan ja kuntayhtymän palveluluokitukseen 
esitettävät muutokset johtuvat viranomaisten 
tietotarpeiden muutoksista sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistuksesta johtuvista muutoksista kuntien 
järjestämisvastuulla olevissa tehtävissä. 

 

 


