
2. Syventävä - yhteistoiminta-alueet 

3.1 - Isäntäkunta järjestää perusterveydenhuoltoa sopimuskunnille. Miten menot kir-

jataan käyttötalouteen isäntäkunnan osalta? 

Kaikki palvelujen järjestämisestä aihetutuneet menot ja tulot ilmoitetaan perustervey-

denhuollon tehtäväluokilla 253–256, mukaan lukien sopimuskuntien maksamat tulot 

3.2 - Isäntäkunta ostaa omille kuntalaisilleen 100 tuhannella ja sopimuskunnille 200 

tuhannella erikoissairaanhoidon palveluita kuntayhtymältä. Miten menot ilmoitetaan 

isäntäkunnan käyttötaloudessa? 

Omille kuntalaisille ostettu osuus 100 t€ apalvelujen ostot KY:ltä(vrt. taulu54), 200 

muiden palveluiden ostot 

3.3 - Miten isäntäkunta ilmoittaa sopimuskuntien maksamat maksuosuudet käyttöta-

loudessaan? 

Menolajilla myyntitulot kunnilta 5220. 

3.4 - Isäntäkunta järjestää omana toimintana sosiaalipalveluita sopimuskunnille ja 

itselleen. Tämän lisäksi isäntäkunta ostaa sosiaalipalveluita ulkopuoliselta tuottajalta 

omille kuntalaisille ja sopimuskunnille. Miten toimintatiedot ilmoitetaan sosiaalipalve-

luiden toimintatilastoon (taulukko 54) isäntäkunnan tilastossa?  Numeroina: 

- Isäntä tuottaa 100, 60 itselleen ja 40 sopimuskunnalle 

- Lisäksi isäntä ostaa muilta itselleen 20 ja sopimuskunnalle 20 

 

Itse tuotetut 100, siitä: myydyt 40, muilta ostetut 20 

3.5 -  Sopimuskunta ostaa palveluita isäntäkunnalta, jotka ovat tosiasiassa isäntäkun-

nan liikelaitoksen tuottamia. Mille menolajille kustannukset ilmoitetaan sopimuskun-

nan käyttötaloudessa? 

Asiakaspalveluiden ostot kunnilta 

3.6 - Sopimuskunta omistaa palvelujen tuotannossa käytettävät kiinteistöt, joista 

isäntäkunta maksaa vuokraa sopimuskunnalle eli sopimuskunta saa vuokratuloja, 

vaikkakin se maksaa isäntäkunnalle palvelun tuottamisesta. Miten ilmoitetaan kiinteis-

töjen ylläpidosta aiheutuvat todelliset menot ja kyseinen vuokratulo sopimuskunnan 

käyttötalousosassa? 

Kiinteistöjen ylläpito ja vuokratulot tehtävälle 535 

3.7 - Sosiaalipalveluiden toimintatilaston sarake 07. Mitä tämä kuvaa isäntäkunnan 

tilanteessa? 

Oman kunnan osuutta (isäntäkuntalaisten) 



3.8 - Ilmoittaako isäntäkunta toimintayksiköitä taulukkoon 55 itse tuottamiensa pal-

veluiden osalta? 

ilmoittaa 

3.9 - Sopimuskunta omistaa palvelujen tuotannossa käytettävät kiinteistöt, joissa 

isäntäkunta palveluita järjestää. Kuka ilmoittaa näiden palveluiden osalta toimintayk-

sikköjä taulukossa 55? 

Isäntäkunta 

3.10 - Kolme kuntaa (A, B ja C) ovat ”ristikkäin” isäntä-sopimuskunta suhteessa. Kun-

ta A toimii sote-palveluiden, kunta B opeku-palveluiden ja kunta C muiden palveluiden 

isäntäkuntana. Miten näihin liittyvät kustannukset ja tuotot käsitellään talous- ja toi-

mintatilastossa (yleisperiaate)? 

Jokainen palvelualue käsitellään omana yhteistoiminta-alueenaan eli ne käsitellään 

erikseen 

3.11 - Jäsenkunta maksaa kuntayhtymälle könttäsumman. Kuntayhtymä on järjestä-

nyt kunnalle perusterveydenhuollon palveluita sekä erikoissairaanhoitoa. Miten kus-

tannukset ilmoitetaan tehtäville? 

Maksuosuus pitää jakaa niille tehtäville, mitä palveluita on ostettu. 

3.12 - Millä sarakkeella kuntayhtymä ilmoittaa kaikki jäsenkunnilleen ja muille tuot-

tamat palvelut taulukossa 54 (sosiaalipalveluiden toimintatilasto)? 

Itse tuotetut (sarake 01) 

3.13 - Mitä kuntayhtymä ilmoittaa taulukon 54 sarakkeella 02 ’Siitä: myydyt’ ja mitä 

kuntayhtymän sarake 07 ’Yhteensä’ kyseisessä taulukossa 54 kuvaa?  

sarake 02: muille kuin jäsenkunnille myydyt palvelut 

sarake 07: jäsenkunnille tuotetut palvelut 

3.14 - Liikelaitos maksaa terveyskeskukseen liittyvistä kiinteistöistä vuokraa kunnalle. 

Mihin nämä tulot ja kiinteistöjen ylläpidon menot ilmoitetaan kunnan käyttötaloudes-

sa? 

Tehtävälle 535 toimitila- ja vuokrauspalvelut 

3.15 - Miten kuntayhtymän liikelaitoksen ja liikelaitoskuntayhtymän käyttötaloudet 

eroavat toisistaan, kun jäsenkunnat ostavat liikelaitoksen tuottamia palveluita? 

Kuntayhtymän liikelaitoksen tapauksessa menot ja tulot kiertävät käyttötalouden 

kautta. Liikelaitoskuntayhtymä ei täytä käyttötaloutta. 

3.16 - Miten jäsenkunta ilmoittaa liikelaitoskuntayhtymältä ostamansa palvelut? 



Asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymältä 

3.17 - Emokuntayhtymän liikelaitokselle tilittämät jäsenkuntien maksuosuudet: mihin 

ilmoitetaan liikelaitoksen tuloslaskelmassa (taulukko 11)? 

Liikevaihtoon. 

3.18 - Mihin liikelaitos ilmoittaa kunnilta saadut maksuosuudet taulukossa 11? 

Liikevaihtoon. 

 


