
1. Perusteet 

1.1 - Kunta ostaa perusterveydenhoidon palvelut kuntayhtymältä (avohoito, vuodeosasto ja hammashoito). 

Miten kustannukset ilmoitetaan käyttötaloudessa (taulukko 01)? 

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä. 

1.2 - Mihin sektoriin Kela määritellään? (valtio, kunnat, kuntayhtymät, muut?) 

Kela määritellään sektoriin muut. 

1.3 -  Mille sektorille seuraavat myyntitulot kuuluvat (myyntitulot valtiolta, kunnilta ja muilta?): 

- varusmiesten ja vankien sairaanhoitokorvaukset (valtio) 

- ammattikoulutuksen yksikköhintarahoitus kuntayhtymille (valtio) 

- sopimuskuntien yhteistoimintakorvaukset isäntäkunnalle (kunta) 

- kotikuntakorvaustulo Pieksämäen kunnan oppilaista (kunta) 

- toisen kunnan korvaus yhteisen opettajan kustannuksista (kunta) 

- henkilöstön maksamat ateriakorvaukset (muut) 

- Kelan maksamat korvaukset (muut) 

1.4 – Palo ja pelastustoimi sekä ympäristönterveydenhoito määritellään tilastossa kollektiivipalveluiksi. 

Mitä tämä tarkoittaa? 

Asiakas ei ole tunnistettavissa eli ei saa olla asiakaspalvelujen ostoja. Kaikki palveluiden ostot kirjataan 

muiden palveluiden ostoiksi, myös lopputuotepalveluiden ostot. 

1.5 - Mikä on asiakaspalvelujen ostojen ja muiden palveluiden ostojen ero? Miksi näitä kerätään erikseen? 

Asiakaspalvelujen ostot kohdentuvat yksittäiseen asiakkaaseen ja ne ovat lopputuotepalveluita, ne 

kerätään erikseen kansantalouden tilipitoa varten. 

1.6 – Ilmoitetaanko seuraavat asiakaspalveluiden vai muiden palveluiden ostoihin: 

- henkilöstön vuokraus muiden palveluiden ostot 

- atk-tukipalvelut muiden palveluiden ostot 

- kotikuntakorvausmenot asiakaspalvelujen ostot 

- isäntäkuntamalliin liittyvä maksuosuus isäntäkunnalle asiakaspalvelujen ostot (pl. kollektiivipalv.) 

1.7 - Miten kirjataan kunnan maksuosuus Kuntaliitolle (mikä tehtävä ja menolaji)? 

muiden palveluiden ostot - yleishallinto 

1.8 - Missä tilanteessa käyttötalouden sisäisten menojen ja tulojen ei tarvitse täsmätä (koko kunnan 

tasolla)? 

Silloin kun ostetaan tai myydään sisäisesti liikelaitokselta/liikelaitokselle. Sisäinen meno ilmoitetaan 

käyttötalouteen ja sis. menon tulovastinpari liikelaitostauluun. 



1.9 - Kunta ostaa tukipalveluita liikelaitokselta, esim. ateriapalveluita. Miten ilmoitetaan? Mihin 

tehtäväluokkaan pelkästään aterioita tuottava liikelaitos ilmoitetaan liikelaitostauluissa (oletus: liikelaitos ei 

tuota aterioita ulkopuolisille)? 

Tukipalveluiden ostot ilmoitetaan sisäisiksi muiden palveluiden ostoiksi (rivit 0600 ja 2910). Liikelaitoksen 

tehtäväluokaksi valitaan 545 Sisäiset palvelut, koska se ei tuota pääasiallisesti ulkopuolisille. 

1.10 - Mikä erottaa myynti- ja maksutulot toisistaan?  

Myyntitulot ovat täydenkorvauksen periaatteella perittäviä korvauksia ulkopuolisille myydyistä palveluista. 

Maksut kattavat vain osan tuotantokustannuksista. Maksut ovat lakisääteisiä asiakkailta perittäviä 

korvauksia. Esim. henkilöstölle myydyistä aterioista perittävät ”maksut” ovat tilastossa myyntituloa. Ks. 

tarkemmin tililuettelomallista. 

P1 - Perusopetuslain mukaista apip-toimintaa järjestetään nuorisotoimen, perusopetuksen ja päivähoidon 

alaisuudessa. Miten ilmoitetaan käyttötaloudessa?  

Kaikki aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannukset ja tuotot ilmoitetaan perusopetuksen tehtäväluokassa 

305. 

1.11 - Millä tehtäväluokalla ilmoitetaan vaaleista, verojen perinnästä ja tarkastustoimesta aiheutuneet 

menot? 

Yleishallinto 110. 

1.12 - Keskitetysti hoidetun palkannanlaskennan menot on ilmoitettu tehtävällä 110 yleishallinto. Minkä 

menolajin avulla kustannuksia voidaan kohdentaa palkanlaskentaa käyttäneille tehtäville? 

Palkanlaskennan menot voidaan käsitellä sisäisinä erinä (sisäiset muiden palvelujen ostot rivit 0600 ja 2910 

sekä vastaava sisäisen myyntitulo tehtävällä 110 riveillä 5250 ja 6910). Menot voidaan kohdentaa myös 

vyörytyserien avulla (rivit 2960 ja 6960). Jälkimmäinen tapa on yleisempi. 

1.13 - Keskitetysti hoidetun tukipalvelun menoja tulisi jakaa palvelua käyttäneille tehtäville. Mitä menolajia 

käyttäen menot kohdistaa eri tehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (3 mahdollisuutta)? 

suoraan todellisia menolajeja käyttäen, vyörytyksin tai sisäisenä palvelun ostona ja myyntinä 

1.14 - Yleishallintoon 110, sotehallintoon 201 ja opekuhallintoon 301 ei voida ilmoittaa (esto www-

lomakkeella) tiettyjä meno- ja tulolajeja? Mitä nämä ovat ja miksi? 

Asiakaspalvelujen ostot ja maksutulot. Kunta ei voi ostaa hallintoa eikä kunta voi periä maksuja hallinnosta. 

Vastaavat menot ja tulot tulisi hallinnon tehtäväluokissa kirjata muiden palveluiden ostoihin ja 

myyntituloihin. 

1.15 - Kunnassa on tilaaja-tuottajamalli. Sotelautakunta(tilaaja) ostaa päivähoitoa kunnan omalta 

yksiköltä(tuottaja) 500 tuhannella. Lautakunnan omat hallintokulut ovat 20 tuhatta. Miten menot 

ilmoitetaan käyttötaloudessa?  

Tehtävät 204/205: todelliset tuottamiskustannukset menolajeille (palkat jne.) 500tuhatta 



Tehtävä 201: malliin liittyvät hallintokulut 20 tuhatta (oletus: ltk tilaa muitakin sotepalveuita, voidaan silloin 

ilmoittaa tehtävällä 201) 

1.16 - Kunnanhallitus ostaa palo- ja pelastuspalvelut kuntayhtymältä 300 tuhannella. Miten ilmoitetaan 

käyttötaloudessa?  

Tehtävä 480 Palo- ja pelastustoimi, menolajilla asiakaspalvelujen ostot ky:ltä 0530 

1.17 - Mille tehtävälle ilmoitetaan kiertävien päiväkotien menot? 

Tehtävä 204 Lasten päiväkotihoito. 

1.18 - Miten sosiaalipalveluiden tehtävien menoja ja tuloja verrataan käyttötalouden ja toimintatilaston 

välillä? 

Itse tuotetut: Onko käyttötaloudessa palkkoja? 

Siitä: myydyt: onko myyntituloja? 

Kunnilta ostetut: onko asiakaspalveluiden ostoja kunnilta? 

jne. eli sektoreittain! 

1.19 - Mihin ilmoitetaan ryhmäperhepäiväkotihoidon asiakkaista aiheutuneet menot käyttötaloudessa? 

Tehtävä 205 Lasten perhepäivähoito. 

1.20 - Mille tehtävälle ilmoitetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki? 

Tehtävä 207 Muu lasten päivähoito. 

1.21 - Mihin ilmoitetaan käyttötaloudessa vanhuksia hoitavat yksiköt, joissa peritään laitoshoitomaksu? 

Entäs yksiköt, joissa vanhusten asuminen perustuu vuokrasopimukseen? 

Tehtävällä 220 Vanhusten laitospalvelut ilmoitetaan ne yksiköt, joissa asiakkailta peritään laitoshoitomaksu. 

Tehtävällä 240 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut ilmoitetaan ne yksiköt, joissa asuminen perustuu 

vuokrasopimukseen (myös tehostettu palveluasuminen) 

1.22 - Kotihoito (selviytymistä omassa kodissa tukevat tukipalvelut) ja kotisairaanhoito: miten käsitellään 

käyttötaloudessa ja toimintatilastossa? Onko erotettava ja mille tehtäväluokille? 

Pitää erottaa. Kotipalvelut ilmoitetaan tehtävällä 235 ja kotisairaanhoito puolestaan tehtävällä 253 

Perusterveydenhuollon avohoito. 

1.23 - Talous- ja toimintatilastossa on käytössä kooditus eri riveille, sarakkeille ja soluille. Käyttötalouden 

tehtäväluokitus toimii pohjana monien eri taulujen koodistojen ensimmäisille kolmelle numerolle. Esim 245 

xxxx on päihdehuollon asiakkaiden lkm (Päihdehuollon tehtäväluokka 245). Mitä palveluita kuvaavat 

tehtäväluokat 201-290 ja tehtäväluokat 301-390? 

Tehtäväluokat 201–290 kuvaavat sosiaali- ja terveystoimen palveluita. Ja tehtäväluokat 301–390 

puolestaan opetus- ja kulttuuritoimen palveluita. 



1.24 - Peruskoulussa toimii koulukuraattori ja –psykologi. Miten nämä menot ilmoitetaan taulukossa 01 ja -

41? 

Koulukuraattorin menot ilmoitetaan tehtävällä 217 Muut lasten ja perheiden palvelut. Koulupsykologin 

menot tehtävällä 253 Perusterveydenhuollon avohoito. Kumpaakaan ei ilmoiteta 41-taulukkoon. 

1.25 - Terveyskeskuksessa annetaan perusterveydenhuoltoon kuuluvia avopalveluita ja psykiatrian 

puoliavointa hoitoa. Terveyskeskus toimii kuntayhtymän hallinnon alla. Kunta maksaa kuntayhtymälle tästä 

yhteensä 400 tuhatta (PTH 300 tuhatta, puoliavoimet 100 tuhatta). Miten ilmoitetaan käyttötaloudessa? 

Perusterveydenhuollon avopalveluiden menot 300 tuhatta erotetaan tehtävälle 253, ja psykiatrian menot 

100 tuhatta tehtävälle 260 Erikoissairaanhoito.  

1.26 - Ympäristöterveyden hoitoon ei saa ilmoittaa asiakaspalvelujen ostoja, koska se on kollektiivipalvelu. 

Miten ostot ilmoitetaan? 

Menolajille 0600 muiden palveluiden ostot. 

1.27 - Liikelaitosten tehtäväluokka ilmoitetaan liikelaitostauluissa (yksi tehtäväluokka per liikelaitos). Miten 

ilmoitetaan laaja-alaiset sote liikelaitokset, mikä tehtäväluokka? 

Laaja-alaisesti erilaisia sosiaali- ja terveystoimen palveluita tuottavat liikelaitokset ilmoitetaan tehtävällä 

290 Muu sosiaali- ja terveystoimi. 

1.28 - Osa vanhuksista saa hoitoa terveyskeskuksen vuodeosastolla. Mihin tehtäväluokkaan nämä menot 

ilmoitetaan? 

Meno ilmoitetaan tehtävällä 256 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito. 

1.29 - Kunta vuokraa vuokratyönvälitys yritykseltä henkilöstöä. Mille menolajille kirjataan? 

Menolajille 0600 muiden palveluiden ostot. 

1.30 - Kunnalle syntyy lomapalkkavarausta x tuhatta euroa. Mille menolajille/menolajeille tämä kirjataan 

käyttötaloudessa? 

Lomapalkkavaraus tulee jakaa henkilöstömenojen suhteessa menolajeille 0100-0380. Ei kaikkea pelkästään 

palkkoihin. 

1.31 - Kunta ostaa koko hammashuollon 300t€ ja osan perusterveydenhoidon avopalveluista 50t€ 

liikelaitokseltaan ko. summilla.  Mihin menolajeille ja millä tehtävällä tämä ilmoitetaan taulukossa 01? 

Asiakaspalveluiden ostot kunnilta 0520 ja siitä: sisäiset menot 2910. Hammashuollon menot (300 t€) 

tehtävälle 254 Perusterveydenhuollon hammashoito ja avopalvelujen menot (50t€) tehtävälle 253. 

1.32 - Lisäksi kunta ostaa omalta liikelaitokseltaan 150 tuhannella hammashuollon palveluita, jotka se 

välittää toiselle kunnalle. Kunta saa vastaan korvauksen (150tuhatta) toiselta kunnalta. Miten kirjataan 

taulukkoon 01? 

Muiden palveluiden ostot 150t€ ja siitä: sisäiset menot 150t€. Myyntitulot kunnilta 150t€. 



1.33 - Palautusjärjestelmän alv:ta ei saa sisällyttää sisäiseen laskutukseen. Miten se jaetaan eri tehtäville? 

Kohdennetaan mahdollisuuksien mukaan tavaroiden / palvelujen loppukäyttäjille (siirto tehtävältä toiselle). 

1.34 - Kunnan terveyskeskuksessa annetaan kasvatus- ja perheneuvontaa: välittömät kustannukset 100 

tuhatta ja osuus terveyskeskuksen kiinteistö ja muista kuluista 30 tuhatta. Miten ilmoitetaan 

käyttötaloudessa? 

Kaikki kustannukset ilmoitettava tehtävällä 217 Muut lasten ja perheiden palvelut (100+30 tuhatta). 

1.35 - Kotipalvelun yhteydessä annetaan sairaanhoitoa ja lisäksi mukana on perhetyöntekijöitä eli annetaan 

saman aikaisesti kolmea eri palvelua. Miten menot pitäisi jakaa käyttötaloudessa ja toimintatiedoissa?  

Menot pitäisi jakaa tehtäville 235(kotipalvelua), 253(sairaanhoito) ja 212(perhetyöntekijät) 

1.36 - Miten ilmoitetaan maahanmuuttajista aiheutuneet menot tehtäväluokille? Esim. maahanmuuttajien 

jopo (joustava perusopetus)? Mitenkäs vastaanottokeskukset? 

Maahanmuuttajien menot ilmoitetaan sille tehtävälle mitä palvelu koskee, esim. jopo perusopetukseen. 

Vastaanottokeskukset ja muihin palveluihin kuulumattomat menot voidaan ilmoittaa tehtävälle 290. 

1.37 - Kunnassa X kiinteistöt kuuluvat teknisen toimen alaisuuteen ja muut hallintokunnat maksavat 

kiinteistöistä sisäistä vuokraa kiinteistöistä tekniselle toimelle. Miten ilmoitetaan taulukossa 01? (todelliset 

menot kiinteistöjen ylläpidosta, sisäiset vuokramenot ja –tulot, alv:t ja poistot) 

Kaikki yllämainitut menot tehtävälle 535. pl. alv:t jotka voidaan jakaa suoraan tehtäville, loppukäytön 

mukaisesti. 

1.38 - Kunnalla on käytössä varahenkilöstö järjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöitä vuokrataan 

sisäisesti ja heidän menot kirjataan omalle kustannuspaikalle. Voiko varahenkilöstön kustannukset kirjata 

545 sisäisiin palveluihin ja siitä sitten sisäisesti (muiden palvelujen ostona) muille tehtäväluokille vai 

jaetaanko palkat suoraan tehtäville? 

Palkat olisi hyvä jakaa suoraan tehtäville. 

1.39 - Kunnalle kertyy vanhoja eläkemaksuja työntekijöistä 100 t€ vuodessa. Tämä on könttäsumma, eikä 

tiedetä missä eläkettä saavat työntekijät ovat aikanaan työskennelleet. Miten jaetaan eri tehtäville 

käyttötaloudessa? 

Voidaan jakaa tehtäville nykyisten palkkamenojen suhteessa. 

1.40 - Edellisessä kysymyksessä ratkaistiin mihin, vuokrasopimukseen perustuva vanhustenhoito 

ilmoitetaan. Miten sosiaalipalveluiden toimintatilastossa ratkaistaan palveluasuminen ja tehostettu 

palveluasuminen?  

Tehostettu palveluasuminen: hoitajat paikalla ympärivuorokautisesti. 

1.41 - Mille menolajille ja tehtäväluokalle taulukossa 01 Käyttötalous kuuluu kirjata 
 a) lasten kodinhoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki  207 
 b) omaishoidon tuki  240 
 c) kotipalvelun palvelusetelimenot 235 



 d) perustoimeentulotuen takaisinperintä sekä täydentävän toimeentulotuen 
takaisinperintä? 290 
 

 
  

 


