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Harjoituksia taulukosta 41  
1. Mille 01-taulukon tehtävälle kirjataan lukiolaisten maksuosuudet ammat-

tikoulussa suoritetuista kursseista kaksoistutkinnon tapauksessa? Kirjataan-

ko kyseiset menot 41-taulukkoon?  

01-taulukossa/Tehtävä 310/muiden palveluiden ostot/ 

41-taulukossa/Opetus/sarake 02 (ilmoitetaan pohjaan) 

 

2. Mille 41-taulukon riville kirjataan iltapäivätoiminnan ja kodin väliset kul-

jetuskustannukset? Majoitus ja kuljetus 

 

3. Miten ruokailukustannukset kirjataan esiopetuksessa sellaisten lasten 

kohdalla, jotka ovat sekä esiopetuksessa että päivähoidossa? Esiopetuksen 

ruokailuun yhden aterian kustannukset per oppilas ja päivä. Kustannukset 

jaettava myös 01-taulukossa, jossa esiopetuksen tehtävälle kirjataan yhden 

aterian kustannukset per oppilas per päivä ja mahdolliset ylijäävät kustan-

nukset päivähoidon tehtävälle 

 

4. Peruskoulun yhteydessä oleva keskuskeittiö myy aterioita esikoululaisille, 

miten kirjataan 01- ja 41-taulukossa? Keskuskeittiön todelliset kustannukset 

tehtävälle 545 sisäiset palvelut, sisäisenä ostona tai vyörytyksenä tehtävälle 

304. 41-taulukon (esiopetuksen riveille) vain esiopetuksen osuus. 

 

5. Mille 41-taulukon riville koulunkäyntiavustajan kustannukset kirjataan? 

Muu oppilashuolto. 

 

6. Mille 01-taulukon tehtäville koulupsykologin ja -kuraattorin kustannukset 

kuuluvat? Koulupsykologi tehtävä 253, koulukuraattori 217 

 

7. Mitä kustannuksia kirjataan vaikeimmin kehitysvammaisten ja muun 

vammaisopetuksen riveille? Kaikki heistä aiheutuvat kustannukset (opetus, 

ruokailu jne.) Myös osuus hallinto- ja kiinteistökuluista. Yleisopetukseen tai 

muuhun erityisopetukseen integroiduista vammaisoppilaista oppilasmäärien 

suhteessa laskettu osuus kustannuksista sekä vammaisoppilaiden erilliskus-

tannukset (koulunkäyntiavustaja, kuljetus jne.). 

 

8. Miten perusopetuksen tehtävälle kunnan tilakeskukselta vyörytetyt kiin-

teistökustannukset kirjataan 01-taulukossa ja 41-taulukossa? 

01-taulukossa tehtävä 305 menolaji sisäinen vuokrameno tai vyörytyserät 

Vastaavat menot 41-taulukkoon kiinteistöjen ylläpito/sarake 02 
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9. Mitä eriä voidaan kirjata 01-taulukossa perusopetuksen maksuihin? 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja (perusopetus muutoin ilmaista). 

 

10. Missä tapauksessa 41-taulukon koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan 

avustetussa toiminnassa voi olla enemmän kustannuksia kuin 01-taulukossa 

perusopetuksen tehtävällä avustuksia? 

Avustettuun toimintaan liittyy muitakin menoja kuin pelkkiä avustuksia. 

Nämä menot voivat olla esim. palkkoja tai ostoja, mutta koska liittyvät avus-

tettuun toimintaan niin ne ilmoitetaan avustetun toiminnan rivillä. 

 

12. Kirjataanko 41-taulukkoon 01-taulukon perusopetuksen tehtävän riville 

2940 kirjatut poistot?  

Ei kirjata. 

 

13. Missä tapauksessa kotikunnan maksuosuudet 41-taulukossa voivat olla 

erisuuret kuin 01-taulukon asiakaspalvelujen ostot? 

Tilanteessa jossa oppilas on sijoitettu vieraan kunnan kouluun: Kotikunta on 

maksanut suoraan kuljetuskustannuksia yrittäjälle (käyttötaloudessa muiden 

palveluiden ostoja). 

 

14. Peruskoulun kouluavustajien palkkaukseen saadaan työllistämistukea, 

miten kouluavustajien palkat ja työllistämistuet kirjataan 41-taulukossa? 

Perusopetuksessa ei enää siirretä kustannuksia muut menot -riville. Palkka 

ilmoitetaan kokonaisuudessa 41-taulukkoon kyseiselle toiminnolle. 

15. Esimerkkikunnan perusopetuksen järjestää sen naapurikunta. Esimerkki-

kunta omistaa kuitenkin itse koulurakennukset. Miten esimerkkikunta il-

moittaa perusopetuksen kiinteistökustannukset taulukossa 01 ja 41? Olete-

taan, että naapurikunta maksaa esimerkkikunnalle vuokraa kiinteistöistä. 

Mikäli isäntäkunta on vuokrannut kiinteistöt: 

Esimerkkikunta ilmoittaa kiinteistöjen ylläpidon menot tehtävällä 535 toimi-

tila- ja vuokrauspalvelut. Ne eivät tule silloin 41-taulukkoon (suoraan). 

 

16. Esimerkkikunnan yläkoulun opetuksen järjestää sen naapurikunta. Miten 

esimerkkikunta kirjaa perusopetuksen opetustunnit 51-taulukkoon ja kustan-

nukset 01-taulukkoon ja 41-taulukkoon. Entä miten kyseiset kirjaukset ta-

pahtuvat naapurikunnan osalta?   

Esimerkkikunta ei ilmoita opetustunteja yläkoulun osalta, koska sillä ei ole 

oppilaita. Yläkoululaisista syntyy kotikuntakorvausmeno, jonka kunta il-

moittaa käyttötaloudessa asiakaspalveluiden ostoksi ja 41-taulukossa koti-

kuntien maksuosuudeksi. 
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Naapuri kunta ilmoittaa opetustunnit yläkoululaisten osalta. Käyttötalouteen 

tämä kunta ilmoittaa myyntituloja kunnilta sekä opetuksesta aiheutuneet to-

delliset kustannukset. Myös 41-taulukkoon ilmoitetaan opetuksen toteutta-

misesta aiheutuneet todelliset kustannukset (molempien kuntien osalta toi-

minnoittain). 


