
Talous- ja toimintatilaston 
määritykset 



Käyttötalous – taulukko 01 

• Jakautuu tehtäväluokkiin 110-700, yhteensä 56 
tehtäväluokkaa 

• Käyttötalouden tiedot ilmoitetaan meno- ja 
tulolajeittain tehtäväluokkiin 

• Jokainen tehtäväluokka sisältää samat meno- ja 
tulolajit 

• Tehtäväluokille ei saa sisältyä saman tehtäväluokan 
välisiä sisäisiä ostoja ja myyntejä 

• Tiedot ilmoitetaan toiminnan luonteen mukaisesti 
tehtäväluokille (organisaatiorakenteesta ja 
talousarviosta riippumatta) 
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Käyttötalous – taulukko 01 

• Tehtäväluokat jakaantuvat seuraavasti: 
» 110 Yleishallinto 

» 201-290 Sosiaali- ja terveys 

» 301-390 Opetus- ja kulttuuri 

» 400-690 Muut palvelut 

» 700 Kaikki tehtäväluokat yhteensä 

• Tarkemmat määritykset: Kunnan ja 
kuntayhtymän talous- ja toimintatilaston 
luokitukset 2012 

• Meno- ja tulolajit tarkemmin: Tililuettelomalli 
kunnille ja kuntayhtymille suositus 2012 

• Huom. Voidaan syöttää syöttötiedostona! 
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Käyttötalous – taulukko 01 
 

meno- ja tulolajit 



Käyttötalous – taulukko 01 
- menolajit 

• Ks. Kuntaliiton julkaisu ’Tililuettelomalli kunnille 
ja kuntayhtymille’ (uusin painos 2012)  

• 0100 Palkat ja palkkiot 

» Ei luontoisetuja 

» Kunnan henkilöstön, ei vuokratyövoiman 

» Vähennä henkilöstökorvaukset 

» Vrt. tuloslaskelma 

• 0300 Maksetut eläkkeet 

» Vanhan eläkelain mukaiset eläkkeet 

» Varhennetun eläkkeen eläkealenemat 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- menolajit 

• 0370 Eläkevakuutusmaksut 

» Muut Kuel-maksut ja eläkevakuutusmaksut (VEL, LEL, 
MyEL, Tael) varhaiseläkemaksuineen 

• 0380 Muut sosiaalivakuutusmaksut  

» kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut, 
työttömyysvakuutusmaksut ja muut 
sosiaalivakuutusmaksut (taloudellinen tuki, 
lakisääteiset ja vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset)  

» älä sisällytä esim. lomapalkkavarausta 
kokonaisuudessaan. Se tulee jaotella palkkoihin, 
eläkevakuutusmaksuihin ja muihin 
sosiaalivakuutusmaksuihin.  

 

30.4.2013 Mikko Mehtonen 6 



Käyttötalous – taulukko 01 
- menolajit 

• 0510 - 0540 Asiakaspalvelujen ostot  

• Valtiolta, kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta 

• Lopputuotepalvelut!!! 

• ns. kollektiivipalvelut (asiakas ei tunnistettavissa) 
eivät kuulu tähän (mm. ympäristöterveydenhuolto, 
palo- ja pelatustoimi) 

» vaikka palvelu ostettaisiinkin kokonaisuudessaan 

• esim. hoitopalvelujen osto kokonaisuudessaan, 
perhehoitajan palkkiot, kotikuntakorvaukset 

• www-lomakkeella on tallennuksen esto niillä 
tehtävillä, joissa ei voi olla asiakaspalvelujen ostoa, 
mm. Kirjastotoimi, Palo- ja pelastustoimi 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- menolajit 

• 0510 - 0540 Asiakaspalvelujen ostot  

• Asiakaspalveluihin ei saa sisällyttää kunnan 
sisäisiä ostoja, pl. kunnan liikelaitokselta 
ostetut lopputuotepalvelut 

• Asiakaspalvelujen ostot kunnilta sisältävät 
myös ostot kuntien liikelaitoksilta 

» Sama kuntayhtymillä 

• Asiakaspalvelujen ostot kunnan omalta 
liikelaitokselta sisällytetään myös kohtaan 2910 
Siitä: Sisäiset menot yhteensä. 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- menolajit 

• 0600 Muiden palvelujen ostot 

» myös sisäisten palvelujen ostot 

» ns. välituotepalvelu 

» Mm. vuokratyöntekijöistä aiheutuneet menot, 
maksuosuus Kuntaliitolle, ateriapalvelut, siivous jne. 

» Kollektiivipalvelut 

• 1400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

» ml. varastojen lisäys/vähennys 

» erittele taulukkoon 05! 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- menolajit 

• Kollektiivipalveluilla tarkoitetaan palveluita joissa 
asiakas ei ole tunnistettavissa 

• Asiakaspalvelujen ostot määriteltiin siten, että ne 
ovat kuntalaiselle ostettuja lopputuotepalveluja, 
joissa asiakas voidaan tunnistaa (esim. vanhusten 
huolto, asiakas = hoitoa saava vanhus) 

• Esim. valtion palveluista maanpuolustus on hyvä 
esimerkki kollektiivipalveluista 

• Kunnilla esim. yleishallinto, 
ympäristöterveydenhoito, palo- ja pelastustoimi 

• Tehtäväluokat 110, 201, 270, 301, 350, 440–480, 
535–555, 610–669 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- menolajit 

Muiden palveluiden ostot Asiakaspalveluiden ostot 

Henkilöstön vuokraus Kotikuntakorvausmenot 

Siivouspalvelut Maksuosuudet kuntayhtymille 

Ateriapalvelut Apip-osto yksityiseltä 

Kuljetuspalvelut Lopputuotteiden osto omalta 
liikelaitokselta 

Korjauspalvelut jne. * 

Kollektiivipalvelut 

Nämä siis välituotteita, 
jotka osa omaa tuotantoa! (pl. 
kollektiivipalvelut) 

Lopputuotepalveluita! Koko 
palvelu ostettu. 
(asiakas tunnistettavissa) 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- menolajit 

• 1800 Avustukset 

» tulee aina eritellä omille tehtävilleen (avustetun 
toiminnan mukaan) 

» avustukset ovat tulonsiirtoja ja (periaatteessa) 
vastikkeettomia 

» avustuksia mm. 
• omaishoidon palkkiot 

• Toimeentulotuki 

• kuntouttavan työtoiminnan toimintaraha 

• Kelan perimä työmarkkinatuen rahoituksen kuntaosuus 
(passiivituen saajat) 

• Palvelusetelit 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- menolajit 

• 1920 Ulkoiset vuokramenot 

» erittely taulukkoon 05! 

• 1970 Sisäiset vuokramenot  

» sarakkeella 700 sisäiset vuokramenot = sisäiset 
vuokratulot ellei kirjauksen toinen pää ole esim. 
kunnan liikelaitoksella 

• 2700 Muut menot  

» mm. verot (jätevero, ajoneuvovero, dieselvero) 

» olennaiset käyttöomaisuuden myyntitappiot 
ilmoitetaan myös tässä (silloin kun kunta luopuu 
kokonaan toiminnasta, kirjataan olennaiset 
myyntitappiot kuitenkin satunnaisiin kuluihin)   
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Käyttötalous – taulukko 01 
- menolajit 

• 2910 Siitä: Sisäiset menot yhteensä  
» ml. menot omille liikelaitoksille  

» toimintamenoihin sisältyvät sisäisten palvelujen ostot 
ja sisäiset vuokrat kunnan muille toimintayksiköille 

» ei summata poistoja eikä muita laskennallisia eriä 
lomakkeen riveiltä 2940 - 2970.  

» sisäiseen laskutukseen ei sisällytetä 
palautusjärjestelmän alvia 

• 2940 Poistot ja arvonalentumiset  
» Jos rakennusten poistot kirjataan tehtävälle 535 

Toimitila- ja vuokrauspalvelut ja sisällytetään 
laskutettaviin sisäisiin vuokriin, ei tältä osin enää 
ilmoiteta tehtävittäisiä poistoja rivillä 2940. Tarkista 
täsmäytys tuloslaskelmaan! 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- menolajit 

• 2960 Vyörytyserät (ilman palautusjärjestelmän 
alvia) 

» esim. yleishallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon 
kustannusten vyörytys eri tehtäville (sisäinen osto ja 
myynti yleisempi)  

» sisäisten vuokrien käsittely vyörytyksinä ei ole toivottavaa  

» sarake 700 vyörytysmenot = vyörytystulot  

• 2965 Palautusjärjestelmän arvonlisävero 

» kohdenna mahdollisuuksien mukaan tavaroiden / 
palvelujen loppukäyttäjille (siirto tehtävältä toiselle) 

» tulisi arvioida myös vyörytysten osalta 

» HUOM. Palautusjärjestelmän arvonlisävero, ei 
vähennysjärjestelmän! 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- menolajit 

• 2970 Muut laskennalliset menot 

» ml. laskennalliset korot ja poistot  

» ei suunnitelman mukaisia poistoja eikä muitakaan 
toimintamenoihin tai muihin laskennallisiin menoihin 
kuuluvia eriä, mm. luontoisetujen raha-arvot.  

» menolajia voidaan käyttää tapauksissa, joissa siihen 
on aivan ’pakottava tarve’ 

•  Käyttökustannukset yhteensä = 
toimintamenot 2900 + poistot ja 
arvonalentumiset 2940 + vyörytyserät 2960 
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Sisäiset erät 

• Saman tehtäväluokan menona ja tulona olevat 
sisäiset erät tulee eliminoida  

• Esim. erikoissairaanhoidon taseyksikkö tuottaa 
kuvantamispalveluita sairaalalle 

» Saman tehtäväluokan (260) sisäisiä: Eliminoidaan! 

• Esim2. HUS tilaa laboratoriopalveluita 
HUSLab:lta (HUS:n liikelaitos) 

» Molemmat erikoissairaanhoitoa 

» Ei eliminoida, koska emon ja liikelaitoksen välisiä 
sisäisiä (käyttötalous<>liikelaitoksen tuloslaskelma) 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- sisäisten erien ilmoittaminen 
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Sisäisellä menolla tulee aina olla 
vastinpari tulopuolella, joka on eri 
tehtävällä (tai liikelaitoksella) kuin 
meno! 

Sisäiset menot ja tulot täsmäävät 
käyttötaloudessa koko kunnan tasolla. 
Ainoastaan liikelaitokset sotkevat tämän! 



Käyttötalous – taulukko 01 
- tulolajit 

• 5210 - 5250 Myyntitulot 
» valtiolta, kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta 

» ulkopuolisilta saatuja tuloja tavaroiden ja palvelujen 
myynnistä! 

• myyntitulot valtiolta: mm. täyden korvauksen 

periaatteella maksettavat korvaukset 
(ammattikoulutuksen yksikköhintarahoitus 
kuntayhtymille, avustukset presidentinvaaleihin), 
korvaukset sotilasvammalakiin perustuen, 
varusmiesten ja vankien sairaanhoitokorvaukset, 
lomituspalvelukorvaukset. Kela ei kuulu sektoriin 
valtio! 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- tulolajit 

• myyntitulot kunnilta: 

» mm. jäsenkuntien korvaukset kuntayhtymälle, 

» sopimuskuntien korvaukset isäntäkunnalle, 

» saadut opetuksen kotikuntakorvaukset, 

» palveluiden ja suoritteiden myynnistä saadut 
myyntitulot toisilta kunnilta (mm. osuus yhteisen 
opettajan kustannuksista) 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- tulolajit 

- myyntitulot muilta 

- mm. henkilöstön maksamat ateriakorvaukset (eivät 
ole maksuja), 

- Kelan maksamat korvaukset 

- Kunnan oman henkilöstön työterveyshuollon 
järjestämisestä saatuja korvauksia ei kirjata tähän, 
vaan Tukiin ja avustuksiin! 

- Sisäiset myyntitulot 

- ovat oman kunnan toisilta tehtäviltä/yksiköiltä 
laskutettuja eriä (ml. kunnan omat liikelaitokset), 
mm. ruuan myyntiä, veden ja energian myyntiä, jne.  
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Käyttötalous – taulukko 01 
- tulolajit 

• 5500 Maksut  
» ovat asiakasmaksuja, kattavat yleensä vain osan 

kustannuksista 

» säädetään usein laissa tai asetuksissa 

» tehtävillä 610 - 669 ei ’sallita’ maksuja. Atk-ohjelma 
siirtää ns. vanhanmallisten liikelaitosten maksut 
myyntituloiksi 

» kiinnitä huomiota ”sisäisiin maksuihin”, sisäinen myynti 
kunnan toiselle yksikölle on myyntituloa! 

» Sisäisiä maksuja voi olla vain lakisääteiset maksut, esim. 
rakennusvalvonta 

» maksuja mm. terveydenhuollon asiakasmaksut, 
pysäköintimaksut, rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 

• Muista eritellä taulukkoon 05 siellä pyydetyt maksut 

30.4.2013 Mikko Mehtonen 22 



Käyttötalous – taulukko 01 
- tulolajit 

• 5805 - 5890 Tuet ja avustukset ovat tulonsiirtoja, 
eivät ole korvausta suoritteen myynnistä eivätkä 
rahoitusosuutta investointimenoon 

• Tuet ja avustukset: 
 Työllistämistuet: 

 eriteltävä samoille tehtäville kuin työllistämisen 
kustannuksetkin 

 Muut tuet ja avustukset valtiolta: 
 valtion välittämät EU-tuet 
 yhdistymisavustukset ja matalapalkkatuet. 
 kaikki muut valtionosuudet ja avustukset paitsi ne, jotka 

kirjataan kunnan tuloslaskelmassa suoraan kohtaan 
valtionosuudet tai kuntayhtymässä kohtaan myyntituotot 
(täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta). 

 Mm. lääninhallituksen kautta tuleva perustoimeentulotuen 50 
%:n valtionosuus (tehtävä 290, haetaan ja maksetaan aina 
kunnalle) 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- tulolajit 

 Euroopan unionilta saadut tuet ja avustukset 
 johon  merkitään vain suoraan EU:lta saadut erät. Vrt. 

valtion välittämät EU-tuet! 

 muilta saadut tuet ja avustukset 
 mm. Kelalta saadut korvaukset oman henkilökunnan 

työterveyshuoltoon ja koulumatkatuet. Kela ei kuulu 
sektoriin valtio. 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- tulolajit 

• 6320 Ulkoiset vuokratulot eriteltävä taulukossa 
05! 

• 6370 Sisäiset vuokratulot (*) 
• 6700 Muut tulot sisältävät esim.  

» tonttien myyntivoitot (useimmiten tehtävällä 690), jotka 
on kirjattu tuloslaskelman toimintatuottoihin, 

» sakonluontoiset tulot (pysäköintivirhemaksut, kirjaston 
myöhästymismaksut),  

» Elatustuen takaisinperinnän palautus (”rästejä” Kelalta) 
ja toimeentulotuen takaisinperinnät, 

» oppilaalta peritty omavastuu opiskelijoiden (lukio, 
ammatilliset oppilaitokset) koulumatkatuesta,  

» vahingosta johtuvat vakuutus- tai muut korvaukset. Älä 
sisällytä tähän sisäisiä myyntituloja - niille on oma rivinsä 
eli 5250 
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(*) pitää täsmätä sisäisten vuokramenojen kanssa, pl. Liikelaitokselta perityt 



Käyttötalous – taulukko 01 
- tulolajit 

• 6840 Valmistevarastojen muutos 
• 6850 Valmistus omaan käyttöön 

• 6910 Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ilman 
alvia) 
» toimintatuloihin sisältyvät sisäiset tulot kunnan muilta 

toimintayksiköiltä ml. tulot omilta liikelaitoksilta eli 
sisäisten palvelujen myynnit ja sisäiset vuokrat 

» älä summaa muita laskennallisia eriä lomakkeen 
riveiltä 6960 ja 6970 

» tarkista sarakkeella 700 sisäisten tulojen ja sisäisten 
menojen erotus ja anna lisäselvitys eroista 

» 700 sarakkeen ero saattaa johtua sisäisistä ostoista, 
jotka ostettu kunnan liikelaitokselta 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- tulolajit 

• 6960 Vyörytyserätulot (ilman 
palautusjärjestelmän alvia) 
- sarakkeella 700 vyörytysmenot = vyörytystulot 
- muista erittely taulukkoon 05 

• 6970 Muut laskennalliset tulot  
- jää useimmiten tyhjäksi 
- tulot, jotka eivät ole sisäisen laskutuksen tuloja ja 
joita ei lueta talousarvion tuloarvioon sisältyväksi 
tuloksi. 

• Käyttötuotot yhteensä = toimintatulot 6900 + 
vyörytyserätulot 6960 yhteensä (muita 
laskennallisia tuloja ei lasketa mukaan). 

• Nettokäyttökustannukset yhteensä = 
käyttökustannukset - käyttötuotot 
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Tililuettelomallin tulevat 
täsmennykset 
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• Muut toimintatulot 
» Rengaslukkokorvaukset (vrt. pysäköintivirhemaksu) 

• Muiden palveluiden ostot/Muut 
yhteistoimintaosuudet 
» Maaseutupalvelut yhteistoiminnassa 

• Avustukset/Avustukset 
kotitalouksille/Toimeentulotuki 
» Vastaanottoraha turvapaikanhakijoille 

» Käyttöraha turvapaikanhakijoille 

• Rahoituskulut/Korkokulut 
» Suojaamistarkoituksessa tehdyn johdannaissopimuksen 

korkokulut 



Käyttötalous – taulukko 01 

Tehtäväluokitus 



Yleishallinto 110 

• kunnan/kuntayhtymän johto, kanslia, kirjaamo 
jne. 

• yleiset henkilöstö- ja taloushallintopalvelut 

• rahoituksen ja varainhoidon hallintotehtävät 

• verojen perintä ja tarkastustoimi. 

• vaalimenot ja -tulot 

• ei laitosten sisäistä hallintoa tai toimialahallintoa 

• yhteispalvelupisteiden menot ja tulot, jos ei 
pystytä jakamaan eri tehtäville 

• vrt. yleishallinto (110) <> sisäiset palvelut (545) 
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Yleishallinto 110 

• jaa omille tehtävilleen aiheuttamisperiaatteen mukaan 

» lomapalkkavaraukset, työllistettyjen kustannukset, 
työllistämistuet, matalapalkkatuet, maksetut eläkkeet 

» tuet ja avustukset 

» myynti- ja maksutulot 

• vyörytä aiheuttamisperiaatteen mukaan joko 
kirjaustapahtumien tai palkkaus-, toiminta-, tms. 
menojen suhteessa: 

» kirjanpidon, palkkalaskennan, henkilöstöhallinnon, 
atk:n, arkistoinnin, lakimiespalvelujen, jne. 
kustannukset (ellei ole jo sisäisenä myyntinä) eri 
tehtäville 

» älä vyörytä koko yleishallintoa 
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Yleishallinto 110 

• Ei asiakaspalvelujen ostoja, koska kunta ei voi ostaa 
itselleen hallintoa. Merkitse kaikki palvelujen ostot 
muiden palvelujen ostoihin!  
» Esim. henkilökunnan työterveyspalvelujen osto on 

muiden palvelujen ostoa.  

 

• Ei maksuja, koska kunta ei voi periä hallinnosta 
asiakasmaksuja. Merkitse ’maksut’ myyntituloihin.  
» Esim. ruuan myynti henkilöstölle on myyntituloa muilta ja 

myynti kunnan muille yksiköille on sisäistä myyntituloa. 

 

• Www-lomake ei anna tallentaa em. eriä! 
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Yleishallinto 110 

• Tilaaja-tuottajamalliin liittyen tilaajan 
ostomenoa ja tuottajan myyntituloa ei tule 
sisällyttää tilastoon.  

» Tilaaja-tuottajamallin tilanteessa tilastoon kirjataan 
palvelun todelliset tuottamiskustannukset sille 
tehtävälle, joka palvelun tuottaa 

» Mallista aiheutuvat hallintokustannukset kuitenkin 
kirjataan 

» Tarkoituksena on, ettei kustannuksia kirjata kahteen 
kertaan, vain todelliset tuottamisesta aiheutuneet 
kustannukset + hallinnolliset kustannukset 
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Yleishallinto 110 

• Esim. kunnanhallitus ostaa palo- ja 
pelastuspalvelut yksiköltä C.  

» Yksikön C menot kuuluvat tilastossa tehtäväluokkaan 
480 Palo- ja pelastustoimi.  

» Ostoa ei siis saa ilmoittaa enää Yleishallinnon 
tehtävällä vaikka talousarviossa näin olisikin. 

» Tilaajan hallintokulut voidaan silti kirjata 
yleishallintoon 
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201 Sosiaali- ja terveystoimen 
hallinto 

• Sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä hoitavan 
lautakunnan/ lautakuntien tai muun 
toimielimen ja viraston yleiset sote hallinto- ja 
suunnittelu yms. tehtävät 

» siltä osin kuin niitä ei voida sijoittaa muihin sosiaali- ja 
terveystoimen tehtäväluokkiin. 

• Laitosten sisäinen hallinto ilmoitetaan ko. 
tehtävillä 

• Projektit kirjataan niiden luonteen mukaisesti 
oikealle tehtäväluokalle 

» esim. lasten ja nuorten sosiaalipalvelujen 
kehittämiseen liittyvä projekti tehtävälle 217  
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201 Sosiaali- ja terveystoimen 
hallinto 

• Vyörytä mahdolliset kirjanpidon, henkilöstöhallinnon 
yms. kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan 
omille tehtävilleen elleivät ole jo sisäisinä myynteinä 
/ ostoina 

• Tehtäväluokalle ei voi kirjata 

» asiakaspalvelujen ostoja (palvelujen ostot ovat 
hallinnossa aina muiden palvelujen ostoa) 

» maksutuottoja (hallinnosta ei voi periä maksua 
kuntalaisilta) 

• Kohdenna tehtäväluokille 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti 
» tuet ja avustukset 

» myynti- ja maksutulot 
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Päivähoidon tehtäväluokat 204-
207 

• Vaikkakin päiväkotihoito ja perhepäivähoito on 
nykyään hallinnollisesti opetuspalvelu (OKM:n 
vastuulla) tilastojen tehtäväluokkakoodit 
pysyvät ennallaan 

• 204 Päiväkotihoito 

• 205 Perhepäivähoito 

• 207 Muu lasten päivähoito 

• Yksityisen ja kotihoidon tuet hallinnollinen 
vastuu edelleen STM:llä 
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204 Lasten päiväkotihoito 

• Lasten päiväkotitoiminta (koko- ja 
osapäivähoito) 

• Tilapäishoito päiväkodissa 

• Kiertävät päiväkodit 

• Vertaa päiväkotihoidosta annettuja 
toimintatietoja (sosiaalitoimen toimintatilasto 
taulukko 54)  

• Perusopetuslain edellytykset täyttävä 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluu 
perusopetuksen tehtävälle 305 meno-
/tulolajeittain 
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205 Lasten perhepäivähoito 

• Lasten perhepäivähoitoon kuuluu lasten 
päivähoito hoitajan tai lapsen omassa kodissa 
ja lasten ryhmäperhepäivähoito 

• Sosiaalitoimen esiopetuksen kustannukset 
kuuluvat tehtävälle 304! 

• Vrt. sosiaalipalvelujen toimintatilasto 

• Perusopetuslain edellytykset täyttävä 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluu 
perusopetuksen tehtävälle 305 meno-
/tulolajeittain 
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207 Muu lasten päivähoito 

• Lasten leikkitoiminta, kerhotoiminta ja avoimet 
päiväkodit 

• Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon 
tuki 
» Eritellään taulukossa 07 

» Myös kuntalisät 

• Muista jakaa päivähoidon hallinnon menot 
päivähoidon tehtäville 204-207, ei kaikkea 
tehtävälle 207 
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212 Lastensuojelun laitos- ja 
perhehoito  

• Lastensuojelulaitokset, ammatillinen perhehoito ja 
muu lasten laitoshoito 

» yli 18-vuotiaiden jälkihuolto tehtävälle 217 

• Sijaisperhehoito 

• Toimeksiantosuhteisten sijaisperhehoitajien palkkiot 
(pl. henkilösivukulut) ovat asiakaspalvelujen ostoa. 

• Perhehoitajien kulukorvaukset ovat muiden 
palveluiden ostoja. 

• Tarkista kustannukset suhteessa toimintaan 
(taulukko 54).  

» palvelujen ostot ja asiakkaat samalle sektorille 
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217 Muut lasten ja perheiden 
palvelut 

• Kasvatus- ja perheneuvonta tähän, myös oman 
terveyskeskuksen tuottamana 

• Koulukuraattoritoiminta tähän, ei 
opetustoimeen 

» Siirrä opetustoimesta! 

• Lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, 
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
suorittama ohjaus, lasten huoltoa ja 
tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito 

• Toimeentulotuki tehtäväluokkaan 290 Muu 
sosiaali- ja terveystoimi 
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217 Muut lasten ja perheiden 
palvelut 
• kasvatus- ja perheneuvonta (myös oman terveyskeskuksen tuottamana) 

• lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta 

• lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito 

• isyyden selvittely 

• lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat 

• kasvattilasten valvonta 

• ottolapsineuvonta 

• avioerosovittelu 

• sosiaalinen lomatoiminta 

• ensi- ja turvakodit 

• nuorten asumispalvelut 

• perheneuvottelukeskus 

• lasten puhe- ja toimintaterapia 

• yli 18-vuotiaiden jälkihuolto (huostaanottopäätös loppunut)  

• koulukuraattoritoiminta 

• elatustuen takaisinperinnän palautus (vuoteen 2013 asti), ellei sitä ole merkitty taseessa 
saatavien vähennykseksi. 

• muihin luokkiin kuulumattomat lasten ja nuorten asumispalvelut yms. lasten ja 
perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama 
ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen (sekä muu tukitoiminta), joka 
ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin. 
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220 Vanhusten laitospalvelut 

• Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa 
toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla 
ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta 
peritään laitoshoidon hoitomaksu 

• Palveluasuminen (myös tehostettu) kuuluu 
tehtäväluokkaan 240 Muut vanhusten ja 
vammaisten palvelut 

• Terveyskeskuksen vuodeosastohoito kuuluu 
tehtäväluokkaan 256 Perusterveydenhuollon 
vuodeosastohoito 

• Tarkista kustannukset suhteessa ilmoitettuun 
toimintaan (taulukko 54) 
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225 Vammaisten laitospalvelut 

• Vammaishuollon laitoshoito 

• Sisältää sekä kehitysvammaiset että muut 
vammaiset 

• Ei vammaisten työllistämistoimintaa (230) eikä 
asumispalveluja (240) 

• Vammaishuollon osto kuntayhtymältä tulee 
eritellä tehtäville 225, 230 ja 240. 

• Tarkista kustannukset suhteessa ilmoitettuun 
toimintaan (taulukko 54) 

» Erityisesti ostopalvelujen osalta kustannukset ja 
asiakkaat tulee olla samalla sektorilla 
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230 Vammaisten työllistämistoiminta 

• Työllistämistä tukeva toiminta sekä vammaisten 
työ- ja päivätoiminta 

• Kuntouttava työtoiminta kuuluu tehtävälle 290 

• Vrt. toimintatilastossa ilmoitetut asiakkaat 
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235 Kotipalvelut 

• Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä 
omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun 
tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, 
kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, 
turvapalvelujärjestelmät, lumityöapu, ilta- ja 
yöpartiotoiminta 

• Ei saa sisällyttää kotisairaanhoitoa, joka on 
terveydenhoitoa ja on erotettava sekä 
kustannus- että toimintatiedoissa 
perusterveydenhoitoon 253 
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235 Kotipalvelut 

• Rajanveto kotipalvelun ja palveluasumisen 
kesken 

• Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden ja 
tukitoimien menot kuuluvat tehtävälle 240 

• Muista ilmoittaa taulukossa 07 kotihoidon 
palvelusetelimenot (vrt. rivin 1800 avustukset) 

• Huom. Palvelusetelien menoerittely muuttui 
tilastovuodelle 2012! 
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240 Muut vanhusten ja 
vammaisten palvelut 

• Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, 
perhehoito, vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja 
tukitoimet, omaishoidon tuki 

• kaikki se avohoito, mikä ei kuulu muihin tehtäviin 
ilmoitetaan tässä 

• Toimeksiantosuhteisten perhehoitajien palkkiot (pl. 
henkilö-sivukulut) ovat asiakaspalvelujen ostoa 
muilta - eivät palkkaa 

• Omaishoidon palkkiot (pl. henkilösivukulut) ovat 
avustuksia, ei palkkaa. Merkitse palkkiot ilman 
henkilösivukuluja myös taulukkoon 07. Tiedot tulee 
ilmoittaa peruskunnittain! 

• Ilmoita taulukossa 07 vammaispalvelulain mukaiset 
kustannukset ja siitä erikseen kuljetuspalvelujen 
menot 
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245 Päihdehuolto 

• Merkitse tähän kaikki päihdeongelmaisista (ml. 
huumetyö) aiheutuneet kustannukset, myös 
oman terveyskeskuksen osalta. 

• Myös vastaavien palveluiden osto tulee merkitä 
tähän, vaikka se esim. kuntayhtymän tai 
isäntäkunnan  laskuttamana sisältyisi 
perusterveydenhuollon kustannuksiin 
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253 Perusterveydenhuollon 
avohoito (pl. hammashuolto) 

• Perusterveydenhuollon avohoito ml. 
työterveyshuolto, kouluterveydenhuolto, 
koulupsykologin toiminta, 
perusterveydenhuollon ylläpitämät 
mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta 

• Jaa kuntayhtymältä tai isäntäkunnalta ostetun 
terveydenhuollon kustannukset  tehtäväluokille 
253-260, ei könttänä yhdelle tehtävälle! 

• Jos terveyskeskuksessa toimii 
erikoissairaanhoidon yksiköitä, kuuluvat nämä 
toiminnot tehtävälle 260 Erikoissairaanhoito 
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253 Perusterveydenhuollon 
avohoito (pl. hammashuolto) 

• Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) 
eikä päihdehuoltoa (245) 

• Erittele taulukkoon 07 laboratoriotoiminnan ja 
kuvantamistutkimusten kustannukset 
perusterveydenhuollossa sekä apuvälineiden 
hankintamenot, luovutettujen apuvälineiden 
lukumäärä vuoden aikana ja työterveyshuollon 
myyntitulot (ml. sisäiset myyntitulot), ellei 
terveydenhuoltoa osteta kokonaisuudessaan 
ulkopuoliselta tuottajalta 
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254 Perusterveydenhuollon 
hammashuolto 

• Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, 
oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja 
opiskelijahammashuolto. 

• Kustannuksia on oltava kaikilla kunnilla. Pyytäkää 
erittely kuntayhtymältä tai isäntäkunnalta.  

» Kustannusten jako avopalveluiden ja 
hammashuoltopalveluiden välillä voidaan tehdä käyntien 
suhteessa 

• Hammashuollon osuus ns. tukipalveluista 
(kiinteistöhuolto, kuvantamistutkimukset, 
laboratorio) tulee kohdentaa tähän 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, ei kaikkea 
avohoitoon (253) 
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256 Perusterveydenhuollon 
vuodeosastohoito 

• Vuodeosastohoidon osuus (kiinteistöhuolto, 
kuvantamistutkimukset, laboratorio) tulee 
kohdentaa tähän aiheuttamisperiaatteen 
mukaisesti, ei kaikkea avohoitoon (253) 

• Terveyskeskuksen vuodeosastohoito kuuluu 
tähän, ei vanhusten laitospalveluihin 

• Nettoa tehtäväluokan sisäiset vyörytykset sekä 
palvelujen ostot ja myynnit 
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260 Erikoissairaanhoito 

• Psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot (asuntolat, 
kuntoutuskodit, pienkodit, perhehoito jne.) kuuluvat 
tähän 

• Jätä merkitsemättä tehtävän sisäiset vyörytykset ja 
ostot/myynnit; esim. avo- ja vuodeosaston väliset! 

• Erittele taulukkoon 05 laitoshoidon ja päiväkirurgian 
asiakasmaksut 

• Erittele taulukkoon 07 laboratoriotoiminnan ja 
kuvantamistutkimusten kustannukset 
erikoissairaanhoidossa (ellei erikoissairaanhoitoa 
osteta kokonaisuudessaan ulkopuoliselta tuottajalta) 
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270 Ympäristöterveydenhuolto 

• Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten 
terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja 
eläinlääkintähuolto kuuluvat tähän. 

• Jos ympäristönsuojelun hallinto ja muut 
ympäristön huoltoon kuuluvat tehtävät kuten 
ilmansuojelu ja meluntorjunta hoidetaan 
ympäristöterveydenhuollon yhteydessä, ne 
erotetaan luokkaan 440 Ympäristön huolto. 
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270 Ympäristöterveydenhuolto 

• Ei asiakaspalvelujen ostoa - kuntayhtymäosuus 
on muiden palvelujen ostoa. 

• Ympäristöterveydenhuollon kustannuksia 
(terveysvalvonta, elintarviketarkastus ja 
eläinlääkintä) on oltava kaikilla kunnilla, joten 
pyytäkää kuntayhtymältä tai isäntäkunnalta 
erittely. 

• Merkitse vielä taulukkoon 07 eläinlääkinnän 
käyttökustannukset. 

» Tulee ilmoittaa peruskunnittain 
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290 Muu sosiaali- ja terveystoimi 

• Tähän kuuluu mm. kuntouttava työtoiminta, 
kunnan rahoitusosuus passiivisen 
työmarkkinatuen kustannuksiin ja esim. 
mielenterveysongelmaisten asumispalvelujen 
kustannukset elleivät ne selvästi ole 
erikoissairaanhoitoa (tehtävälle 260) 

• Toimeentulotuen takaisinperintä 

• Tänne ne sosiaali- ja terveystoimen palvelut, 
jotka eivät sovi muille tehtäville. 
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Taulukko 02 Investoinnit 

• Jakaantuu tehtäväluokkiin kuten 
käyttötalouskin 

• PTH 250 vain yksi tehtäväluokka 

• Lisäksi myyntituloista eritellään myyntivoitot 
kohtaan 710 

• Tavaratyyppien määritelmät löytyvät 
luokitusoppaasta sivulta 48 

• Osakkeet ja osuudet merkitään luonteensa 
mukaisille tehtäville 

» esim. sähköosakkeiden osto ja myynti tehtävälle 620.  
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Taulukko 02 Investoinnit 

• Kohdentamaton maan osto ja myynti (esim. 
tontit) merkitään tehtävälle 690 Muu toiminta  

» ei yleishallintoon eikä maa- ja metsätiloihin 

• Myyntitulo = poistamaton hankintameno + 
myyntivoitto – myyntitappio 

• Vrt. rahoituslaskelman inv.menot ja 
inv.hyödykkeiden luovutustulot 
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Taulukko 05 Meno- ja 
tuloerittelyt 

• Www-lomake siirtää automaattisesti 
taulukoiden 01 ja 02 summat taulukkoon 05 
niiden erien osalta, jotka tulee taulukossa 05 
tarkemmin eritellä 

» Muu kuin liiketoiminta tehtävät: 110-555, 690 

» Liiketoiminta tehtävät: 610-669 

• Esimerkiksi taulukkoon 01 kirjatut muiden 
palvelujen ostot tulee kokonaisuudessaan 
eritellä taulukossa 05 
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Taulukko 05 Meno- ja 
tuloerittelyt 

• Investointimenot tulee eritellä seuraavasti 

» Inv.hyödykkeiden ostot (rivit 3310, 3345, 3347, 3350, 
3370, 3390 ja 3400 taulukosta 02) 

» Omajohtoinen rakentaminen -> kunnalla 
työnjohdollinen kokonaisvastuu 

» Rakennuttaminen -> ”avaimet käteen” periaatteella 
teetetyt urakat 
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Taulukko 07 Eräitä tietoja kunnan 
taloudesta 

• Tietoja käytetään valtionosuuslaskennassa -> 
kiinnitä erityistä huomiota tietojen oikeellisuuteen  

• Suurin osa tiedoista ilmoitetaan peruskunnittain 

» Erityistä huomioita tähän tulee kiinnittää yhteistoiminta-
alueilla 

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusetelimenot 
eritellään kokonaisuudessaan neljään alaerään 

• Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja 
tukitoimien menoihin ei sisältyä kehitysvammalain 
tai sosiaalihuoltolain mukaisia kustannuksia 
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Taulukko 07 Eräitä tietoja kunnan 
taloudesta 

• Omaishoidon tuen hoitopalkkiot ilmoitetaan 
ilman henkilösivukuluja 
» Vrt. sosiaalipalvelujen toimintatilasto ja siellä ilmoitettu 

omaishoitajien lukumäärä 

• Apuvälineiden hankintamenoihin ei saa 
sisällyttää ostoja alueelliselta 
apuvälinekeskukselta 

• PTH:n ja erikoissairaanhoidon laboratorio ja 
kuvantamistutkimuksen kustannuksia ei 
ilmoiteta, jos PTH ja/tai erikoissairaanhoito 
ostetaan kokonaisuudessaan esim. 
kuntayhtymältä (vrt. asiakaspalvelujen ostot 
käyttötaloudessa) 
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Taulukko 07 Eräitä tietoja kunnan 
taloudesta 

• Työterveyshuollon myyntitulot 

» Mukaan luetaan myös sisäiset myyntitulot sekä 
kunnan/kuntayhtymän liikelaitoksen tuottaman 
työterveyshuollon myyntitulot 

» Tähän ei lueta Kelalta saatua korvausta kunnan oman 
työterveyshuollon järjestämisestä 

• Eläinlääkinnän käyttökustannukset ilmoitetaan 
peruskunnittain (vaikka palvelu ostettaisiin 
muualta) 

» Vrt. tehtäväluokan 270 käyttökustannukset 
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Taulukko 07 Eräitä tietoja kunnan 
taloudesta 

• Perustoimeentulotuen takaisinperintä ja 
täydentävän toimeentulotuen takaisinperintä 

» Ilmoitetaan peruskunnittain (vaikka sosiaalitoimi olisi 
siirtynyt isäntäkunnalle tai kuntayhtymälle) 

» Vrt. Taulukko 01 tehtävä 290 rivi 6700 muut tulot  

• Kansalaisopiston vapaan sivistystyön 
maksullinen palvelutoiminta 

» Vrt. Taulukko 51, opetustunnit 

• Kansalaisopistossa annettu taiteen perusopetus 

» Vrt. Taulukko 51, opetustunnit 
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Taulukot 11-16:Kunnan 
liikelaitostaulukot 

• Liikelaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase 
ja investointihyödykkeet  
» Jokaiselle liikelaitokselle valitaan oma 

tehtäväluokka ja kunnalla/ky:llä voi olla samalla 
tehtäväluokalla useampi liikelaitos 

» Tehtäväluokka valitaan sen mukaan mistä suurin 
osa liikelaitoksen liikevaihdosta muodostuu 

» Taseyksikkönä käsitellyt rahastot käsitellään 
kuten kunnan liikelaitokset ja merkitään koodille 
750. 

• Kirjanpidollisesti erotetut taseyksiköt tilastoidaan 
taulukoissa 01 ja 02 eli näitä ei käsitellä 
liikelaitoksina tilastossa 
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Taulukot 11-16:Kunnan liikelaitosten 
tulos- ja rahoituslaskelmat, 
investointihyödykkeet ja tase 

• Liikelaitosten tiedot täytetään niin että sisäiset 
erät ovat mukana. 

» Ainoastaan samalle tehtäväluokalle kirjattujen 
liikelaitosten väliset sisäiset erät eliminoidaan 

» Kaikki muut liikelaitosten väliset ostot ja myynnit 
kirjataan sekä emon ja liikelaitoksen väliset sisäiset 
erät 

• Uusista liikelaitoksista tai vanhojen 
lakkauttamisesta aina ilmoitettava 
tiedonkeruulomakkeella 
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Taulukot 21, 22 ja 26: Tuloslaskelma, 
rahoituslaskelma ja tase 

• Tiedot annetaan www-lomakkeilla 15.4. 
mennessä ulkoisen tilinpäätöksen mukaisesti eli 
sisäiset erät eliminoidaan ja kunnan 
liikelaitokset yhdistetään rivi riviltä. 

• Huomioi seuraavat 

» Palvelusetelimenot ovat avustusmenoja 

» Yhdistymisavustus kuuluu tukiin ja avustuksiin 

» Kotikuntakorvausmenot ovat palvelujen ostoa ja 
kotikuntakorvaustulot myyntituloa 

» Investointimenot ja –tulot tulee esittää 
rahoituslaskelman yleisohjeen mukaisesti 
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Taulukko 36 Konsernitase 

• Kuntajaoston konserniyleisohjeen mukaisesti laadittu 
konsernitase tuhansina euroina 

• Kuntien, joilla on velvollisuus tehdä konsernitase, on 
annettava nämä tiedot ulkoisen tilinpäätöksen 
mukaisesti. 

• Muista ilmoittaa takauksista jäljellä oleva pääoma 

» tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 46 eritelty jäljellä 
oleva pääoma 

• ”Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai 
useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa 
taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai 
yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen 
kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa 
yhteisössä.” 
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Taulukko 51 Toiminta 

• Esiopetuksen, perusopetuksen ja 
lukiokoulutuksen opetustuntien lkm 
» Oppilastiedot saadaan oppilastilastoista 

» Muista ilmoittaa kaikki esiopetustunnit (sosiaali- ja 
sivistystoimen) sekä perusopetuksesta myös erikseen 
tukiopetustunnit 

• Kansalaisopiston vapaa sivistystyö ja taiteen 
perusopetus 
» Ilmoita toimintaa vain jos kunnalla tai sen 

liikelaitoksella on kansalaisopisto tai kunta itse 
järjestää taiteen perusopetusta (taiteen perusopetusta 
annetun lain mukainen toiminta) 
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Taulukko 51Toiminta 

• Vuoden aikana hyväksytyt uudet ja muutetut 
kaavat 

» Detaljikaavat, ei yleiskaavoja 

• Palo- ja pelastustoimi, lomituspalvelut, 
vesihuolto, energiahuolto, joukkoliikenne, 
satama 

» Kunnan / kuntayhtymän tai sen liikelaitoksen 
tuottamana 
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Pienet hankkeet taulukoissa 07 ja 
41 

• Käyttötalouden valtionosuuspohjiin lisätään pienet 
hankkeet, jotka kunta on kirjannut investointiosaan 
(tilaston taulukko 02) 

• Pienet hankkeet ovat investointihankkeita, jotka 
alittavat säädetyn hankekohtaisen rajan (400 000 
euroa ilman alv:ia) ja joihin ei ole saatu 
perustamiskustannusten valtionosuutta.  

• Hanketta ei voi jakaa rajojen alittamiseksi eri 
vuosille tai esim. sosiaali- ja opetustoimen kesken 

• Opetusministeriön myöntämää harkinnanvaraista 
rahoitus-avustusta saaneet hankkeet voidaan lukea 
valtionosuus-pohjaan bruttona (esim. atk-verkot, 
tietoyhteiskuntahankkeet) 
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