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• Viimeisin päivitys 2012 
 

• Viimeisimmät 
muutokset 
Kunnat.net:ssä 



Tiedonkeruun viimeisimmät 
muutokset 
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http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/talous-toimintatilaston-luokitukset/Sivut/default.aspx 



Mihin tietoja käytetään?      1/2 

• Valtionvarainministeriö: 

» Kuntapolitiikan valmistelu 

» Valtionosuuksien laskenta 

» Peruspalveluohjelma ja kehykset (PPO ja PPB) 

» Lainsäädäntövalmistelu 

» Kuntatalouden tila ja tuottavuus 

• Tilastokeskus 

» Kansantalouden tilinpito: bruttokansantuote 

» EDP raportointi (alijäämäraportointi Eurostatille ja 
Euroopan keskuspankille) 

» Julkisten menojen hintaindeksi ja siten myös 
valtionosuuksien indeksikorotus 
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Mihin tietoja käytetään?       2/2 

• Kuntaliitto 

» Edunvalvonta, kuntien palvelu sekä kehittäminen 

» Mm. ennusteet, verokehikko, tilastotuotteet jne. 

• OKM 

» Valtionosuudet 

» Seuranta ja arviointi, lainsäädäntöarviointi 

• Lisäksi tietoja käyttävät ainakin: STM, 
THL(SotkaNet), Kela, Aluehallintoviranomaiset, 
Valvira jne. 

• Kunnat käyttävät oman toiminnan arviointiin 

• Kunta- ja palvelurakenneuudistus 
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Kunnan kustannusrakenne 
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http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tilastot/kustannusrakenne/Sivut/default.aspx 



Kunta ja kuntayhtymien talous- ja 
toimintatilaston rakenne ja 
aikataulu 



Talous- ja toimintatilaston 
kokonaisuus ja aikataulu 
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Neljännesvuositilasto 

• Tilinpäätösarviotilasto ja kuntien 
neljännesvuositilasto yhdistetty 

» Uusi tilasto 

• 1.-3. neljännekset otoksena 

• Viimeinen neljännes totaalikeruuna 

• 3.4.2013 - 15.5.2013.  

• 3.7.2013 - 14.8.2013.  

• 2.10.2013 - 13.11.2013.  

• 17.12.2013 - xx.yy.2014.  

• Kumulatiivinen 

• Myös liikelaitokset ja kuntayhtymät 
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Käyttötalous – taulukko 01 
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• Toimintamenot ja -tulot, vyörytyserät ja poistot 
jaettuna tehtäväluokittain 

• 56 tehtäväluokkaa 
• Jokainen tehtäväluokka sisältää ko. tehtävän 

menot ja tulot 

110 = yleishallinto 
201 - 290 = sosiaali- ja terveys 
301 - 390 = opetus- ja kulttuuri 
410 – 690 = muut palvelut 
700 = yhteensä 
 
Päiväkotihoito edelleen tehtävä 204 ja 
perhepäivähoito tehtävä 205 



Käyttötalous – taulukko 01 

• Tavoite: 

» Tehtäväluokkien avulla kuntien käyttömenot ja -
tulot saadaan vertailukelpoisiksi riippumatta 
talousarvio- ja organisaatiorakenteesta 

» Tehtäväkohtaiset kustannukset selville, paljonko 
maksaa esim. perusopetus 

 

• Menot tulee jakaa tehtäville aina toiminnan luonteen mukaan 

» Ei vastaa välttämättä kunnan omaa hallinnollista rakennetta 

 

• Tehtäväluokitus on keskimääräisen kunnan ja muuttuneiden 
tietotarpeiden  yhteensulautuma 

» Tarvitsee päivittämistä… 

30.4.2013 Mikko Mehtonen 
12 



Käyttötalous – taulukko 01 
Kustannusten kohdistaminen eri tehtäväluokille: 
Toiminnan luonteen mukaan! 

Perusopetus 

€ 

€ € 
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Yleishallinto Esiopetus Erikoissairaanhoito 

Kustannuspaikka, 
Myös taseyksiköt 
jotka eivät 
liikelaitoksia eikä 
taseyksikkönä 
käsiteltäviä 
rahastoja 

Sisältö määritellään 
”luokitusoppaassa” 



Mitä nämä taulukot sisältävät? 
Investointiosa 02 

• Samat tehtäväluokat kuin käyttötaloudessa 

» Poikkeus: PTH 250 vain yksi tehtäväluokka 

 

• + tehtävä 710: siitä myyntivoitot 

• = investointien myyntituloihin sisältyvät 
myyntivoitot 

 

• Jokainen tehtäväluokka sisältää ko. tehtävän 
investointimenot ja tulot (investointien 
myyntitulot sekä rahoitusosuudet) 
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| | | 

Mitä nämä taulukot sisältävät? 

Meno- ja tuloerittely 05 

• Käyttötalouden tiettyjen 
menojen ja tulojen 
erittelyt 

• Huom. Näiden tulee 
täsmätä 01- ja 05 
taulujen välillä 

• Myös joitain 
investointien erittelyjä 

Eräitä tietoja taloudesta 07 

• Valtionosuuslaskelmia 
varten kerättäviä 
erityistietoja 

• Sisältyvät käyttötalouden 
menoihin 
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Mitä nämä taulukot sisältävät? 
Liikelaitostaulut 11-16 

• 11 Liikelaitoksen tuloslaskelma 

• 12 Liikelaitoksen rahoituslaskelma  

• 15 Liikelaitoksen investointihyödykkeet 

• 16 Liikelaitoksen tase 31.12. 

• Ei taseyksiköitä, pitää olla liikelaitos 

• Kunnan liikelaitosmallin mukaisista 
liikelaitoksista ja taseyksikköinä käsiteltävistä 
rahastoista! 

• Liikelaitos –nimitystä saisi käyttää vain ko. 
määrityksen täyttävät yksiköt 
» Kuntalaki 10 a luku (27.4.2007/519)  
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http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365?search[type]=pika&search[pika]=kuntalaki
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Mitä nämä taulukot sisältävät? 

Muut toimintatiedot 51 

• Täällä sekalaisia 
toimintatietoja mm.: 

» Oppilastiedot 

» Opetustunnit 

» Henkilökunnan määrä 

» Ylläpitämät tiet km 

» Vastaanotetun jäteveden 
määrä 

» jne. 

Opetustoimen 
toiminnoittaiset 
kustannustiedot 41 

• Tehtäväluokkien 304, 305, 
310 erittelyt 

• Sisältää toiminnoittaiset 
kustannukset: 

» Esiopetuksesta 

» Perusopetuksesta 

» Lukiokoulutuksesta 

» Aamu- ja 
iltapäivätoiminnasta 
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