
 

 

Harjoitukset, syventävä 
1. Kunta X on valittu uuden neljännesvuositilaston otokseen. Kunnalla on vesihuollon liikelaitos. Mitkä 

tilaston eri neljänneksien tiedonkeruut koskevat tätä kyseistä liikelaitosta? Vesihuolto lasketaan yritys-

sektoriin, joka täytetään vain viimeisen neljänneksen tiedonkeruussa. 

 

2. Yhteistoiminta-alueen isäntäkunta järjestää alueen kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Isäntäkunta 

ostaa erikoissairaanhoidon kokonaan kuntayhtymältä. Miten tilastoidaan isäntäkunnan tilastoon tauluk-

koon 01 

a) isäntäkunnan omille kuntalaisille ostettu osuus Asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymältä 

b) sopimuskunnille ostetut ja välitetyt erikoissairaanhoidon palvelut Muiden palveluiden ostot 

c) sopimuskuntien korvaus erikoissairaanhoidosta isäntäkunnalle? Myyntitulot kunnilta 

 

4. Sama isäntäkunta tuottaa itse lasten päivähoidon palvelut, mutta maksaa näistä tiloista vuokraa sopi-

muskunnan liikelaitokselle. Miten ja kuka tilastoi kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuneet kustannukset? 

Mitä kustannuksia kirjataan isäntäkunnan tilastoon? 

Isäntäkunta: vuokramenot ulkoiset tehtäväluokat 204-207 

Sopimuskunta: liikelaitoksen tuloslaskelma taulukko 11/Liiketoiminnan muut tuotot (vuokratulot), 

kiinteistöjen ylläpidon menot myös liikelaitokset tuloslaskelmaan eli taulukkoon 11 

5. Vanhus on vaihtanut vanhainkotiaan uudelle paikkakunnalle uuden kotikuntalain nojalla, jolloin al-

kuperäinen kotikunta on jäänyt korvausvastuuseen uudelle kotikunnalle vanhuksen käyttämistä vanhus-

palveluista. Mille tehtäväluokalle ja tulolajille tämä tilastoidaan taulukossa 01? Entä tilastoidaanko 

asiakas uuden vai vanhan kotikunnan sosiaalipalvelujen toimintatilastoon? 

Uusi kunta: Käyttötalous 01/tehtäväluokka 220/myyntitulot kunnilta 5220 

Vanha kunta: Käyttötalous 01/tehtäväluokka 220/asiakaspalveluiden ostot kunnilta 0520 

Sosiaalipalveluiden toimintatilasto: Uusi kunta tilastoi 

 

6. Kunta ostaa perusterveydenhuollon palvelut liikelaitoskuntayhtymältä. Onko kyseessä  

a) asiakaspalvelun osto kuntayhtymältä 

b) asiakaspalvelun osto muilta 

c) muiden palvelujen osto 

7. Liikelaitos tuottaa kunnan työterveyshuollon palvelut. Tilastoidaanko taulukkoon 07 kohtaan työter-

veyshuollon myyntitulot liikelaitoksen osuutta? Kyllä 

8. Kunta ostaa kaikki perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut kuntayhtymältä. Eritel-

läänkö kunnan tilastoon taulukkoon 07 laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuksia? Ei eritellä 

9. Liikelaitos myy vuoden aikana koneisiin ja kalustoon liittyviä hyödykkeitä 100 tuhannella eurolla 

(luovutushinta). Tästä summasta myyntivoittoa tulee 20 tuhatta euroa. Saman vuoden aikana liikelaitos 

myös investoi rakennuksiin 1 miljoonalla eurolla, josta katetaan investointiavustuksella 100 tuhatta 

euroa. Lisäksi liikelaitoksen keskeneräisistä hankinnoista valmistuu 500 tuhannen euron arvosta kiintei-



 

 

tä rakenteita ja laitteita. Miten nämä tapahtumat kirjautuvat taulukkoon 15 liikelaitosten investointi-

hyödykkeet? 

- Sarake 05 Koneet ja kalusto/vähennykset rivi04 100tuhatta/myyntivoitto rivi05 

+20tuhatta/kirjanpitoarvo vuoden lopussa nettovaikutus 80tuhatta 

- Sarake 03 Rakennukset/Lisäykset(hankintameno) rivi02 1milj./Katettu investointiavustuksilla ri-

vi03 100tuhatta 

- Sarake 04 Kiinteät rakenteet ja laitteet/Rivi 08 Ennakkomaksujen ja keskeneräisten hankintojen siirto 

+ 500 tuhatta 

- Sarake 07 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat/ Rivi 08 Ennakkomaksujen ja keskeneräisten 

hankintojen siirto -500 tuhatta 

10. Kunnan pysäköintivalvonnassa käytetään rengaslukkokorvausta. Miten (mihin tehtävään, tulolajiin 

ja taulukoihin) tästä saadut maksutulot kirjataan? 

Rinnastetaan pysäköintivirhemaksuun. Käyttötalous tehtävä 515 oikeudenhoito ja turvallisuus/taulukko 

07 pysäköintivirhemaksut 

11. Sisällytetäänkö rakentamispalvelujen käännetty arvonlisävero tilastossa palautusjärjestelmän alvin 

riville? 

Kyllä sisällytetään jos palvelu kuuluu palautusjärjestelmän piiriin. 


