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Liikelaitoksen rahoituslaskelma 
taulukko 12 ja tase taulukko 16 

• Taulukko 12 Liikelaitoksen rahoituslaskelma: 

» (5050) Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 

 

• Taulukko 16 Liikelaitoksen tase: 

» Taseen vastaaviin rivi (2050): Toimeksiantojen varat 

» Taseen vastattaviin rivi (7550): Toimeksiantojen pääomat 
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Sosiaalipalveluiden 
toimintatilasto, taulukko 54 

• Lasten päivähoidon koko- ja osapäivähoidon 
asiakkaat 

 

• Kuukausikohtaista tuntimäärää voi myös 
käyttää asiakasmäärän jakajana 

» Yli 107,5 tuntia kuukaudessa määritellään 
kokopäivähoidoksi 

• Voi käyttää myös vanhaa 5 tuntia päivässä 
rajaa 
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Sosiaalipalveluiden 
toimintatilasto, taulukko 54 

• Vammaisten työtoiminta, toiminnan piirissä 
asiakkaita 31.12 

• Vammaisten henkilöiden työtoiminta on toimintakykyä 
ylläpitävää ja edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään 
työkyvyttömille henkilöille, joilla ei ole vammaisuuden takia 
edellytyksiä osallistua tai hakeutua tavanomaiseen työhön 
avoimille työmarkkinoille. Työtoimintaa järjestetään kuntien 
ja kuntayhtymien ylläpitämissä työ- ja toimintakeskuksissa 
sekä tavallisilla työpaikoilla niin sanottuna avotyötoimintana. 
Työtoiminta on tyypillisesti tekstiili- ja puutöitä sekä 
yrityksille alihankintana tehtävää kokoonpano- ja 

pakkaustyötä.  
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Sosiaalipalveluiden 
toimintatilasto, taulukko 54 

• Vammaisten henkilöiden työtoimintaan osallistuvan henkilön 
ja toiminnan järjestäjän välille ei synny työsopimuslain 
mukaista työsuhdetta. Työtoimintaan osallistuvien 
henkilöiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai 
työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. 
Lisäksi toimintaan osallistuvalle voidaan maksaa 
työosuusrahaa tai vastaavaa korvausta. Työtoimintaa 
järjestetään sosiaalihuoltolain (SHL) 27 e §:n ja 
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (KVL) 2 §:n 
4 kohdan perusteella. 

 

•  Työ- ja päivätoimintaan osallistunut asiakas voidaan 
kirjata toimintatilastossa sekä työ- että päivätoiminnan 
asiakkaaksi. 
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Sosiaalipalveluiden 
toimintatilasto, taulukko 54 

• Vammaisten päivätoiminta, toiminnan 
piirissä asiakkaita 31.12 

• Vammaisten henkilöiden päivätoiminta on kodin 
ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä 
selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta 
edistävää toimintaa. Päivätoiminta voi sisältää 
esimerkiksi ruoanlaittoa, liikuntaa, keskustelua, luovaa 
toimintaa sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttamista. 
Vammaisten henkilöiden päivätoimintaa järjestetään 
vaikeavammaisille henkilöille, joilla ei erittäin vaikean 
vammaisuuden takia ole edellytyksiä tehdä työtä tai 
osallistua sosiaalihuoltolain 27 e §:n mukaiseen 
työtoimintaan.  
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Sosiaalipalveluiden 
toimintatilasto, taulukko 54 

• Päivätoimintaan osallistuvien toimeentulo perustuu 
pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella 
myönnettäviin etuuksiin.  Päivätoimintaan osallistuville 
ei makseta työosuusrahaa tai vastaavaa 
korvausta.  Päivätoimintaa järjestetään vammaisuuden 
perusteella järjestettävistä palveluista ja tuista 
annetun lain (VPL) 8 b §:n ja kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun lain (KVL) 2 §:n 4 kohdan 
perusteella. 

•   

• Työ- ja päivätoimintaan osallistunut asiakas voidaan 
kirjata toimintatilastossa sekä työ- että päivätoiminnan 
asiakkaaksi. 
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Sosiaalipalveluiden 
toimintatilasto, taulukko 54 

• Ikäjaottelu poistuu: 

» Vanhusten laitospalveluiden ikäjaottelu poistuu (rivit 
220 110 - 220 170) 

» Vanhustenhuollon palveluasumisen ikäjaottelu poistuu 
(rivit 240 110 - 240 170) 

» Vanhustenhuollon tehostetun palveluasumisen 
ikäjaottelu poistuu (rivit 240 193 - 240 197) 
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Sosiaalipalveluiden 
toimintatilasto, taulukko 54 

• Ikäjaottelu tarkentuu: 

» Kotipalveluiden ikäjaottelu tarkentuu siten, että 
nykyinen ikäluokka 75–84-vuotiaat jaetaan kahdeksi: 
75–79- sekä 80–84-vuotiaat (rivit 235 134 ja 
235 340) 

 

» Omaishoidon tuella hoidettujen lukumäärän ikäjaottelu 
tarkentuu siten, että nykyinen ikäluokka 75–84-
vuotiaat jaetaan kahdeksi: 75–79- sekä 80–84-
vuotiaat (rivi 240 617) 
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Eräitä tietoja kunnan ja 
kuntayhtymän taloudesta, taulukko 
07 

• Kotihoidon palvelusetelimenot 

• Palveluasumisen palvelusetelimenot 

• Terveydenhuollon palvelusetelimenot 

• Muut sote-palvelusetelimenot 

 

• Kansalaisopiston pienet hankkeet: poistettu 

 

 

30.4.2013 Mikko Mehtonen 12 



Eräitä tietoja kunnan ja 
kuntayhtymän taloudesta, taulukko 
07 

• Kotihoidon palvelusetelimenot  
• Kotihoidon palvelusetelimenoihin luetaan 

kotipalvelun ja kotisairaanhoidon 
palvelusetelimenot. 
 

• Kotipalvelu sisältää kodinhoitoavun sekä asiakkaiden 
selviytymistä omissa kodeissaan tukevat 
kotipalvelun tukipalvelut, kuten kuljetus-, saatto-, 
ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, 
turvapalvelut, lumityöapu, ilta- ja 
yötyöpartiotoiminta. 
 

• Kotisairaanhoito sisältää kotona annettavat 
terveyden- ja sairaanhoidon palvelut. 
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Eräitä tietoja kunnan ja 
kuntayhtymän taloudesta, taulukko 
07 

• Palveluasumisen palvelusetelimenot  

• Palveluasumiseen annettujen palvelusetelien 
menot (sekä ympärivuorokautinen että ei-
ympärivuorokautinen palveluasuminen). 

• Palveluasumisessa palveluseteli voidaan antaa 
hoito- ja hoivapalveluihin ja siivous-, turva- ja 
muihin tukipalveluihin. 
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Eräitä tietoja kunnan ja 
kuntayhtymän taloudesta, taulukko 
07 

• Terveydenhuollon palvelusetelimenot  

• Palvelusetelillä järjestetyt terveydenhuollon 
avohoidon, vuodeosastohoidon sekä suun 
terveydenhuollon palvelut. 

• Kotisairaanhoidon palvelusetelimenot sisältyvät 
kotihoidon palvelusetelimenoihin. 
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Eräitä tietoja kunnan ja 
kuntayhtymän taloudesta, taulukko 
07 

• Muut sote-palvelusetelimenot  

• Muut palvelusetelillä järjestetyt toiminnot, jotka 
eivät sisälly kohtiin kotihoidon, palveluasumisen 
ja terveydenhuollon palvelusetelimenot. 
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Kuntien ja kuntayhtymien 
talous neljännesvuosittain 

Uusi tilasto 

Mikko Mehtonen 



Yleistä 

• Vanha kuntien neljännesvuositilasto sekä 
kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviotilasto 
lakkautettiin 

» Tiedot kerättiin viimeisen kerran tilastovuodelta 2012 

» Uusi kuntien ja kuntayhtymien talous 
neljännesvuosittain –tilasto korvaa lakkautetut tilastot 

• Uuden neljännesvuositilaston ensimmäinen 
tiedonkeruu alkoi 3.4.2013 

» Vanhan neljännesvuositilaston sisältöä ja otosjoukkoa 
laajennettiin 

» Tiedot kerätään nyt myös kuntayhtymiltä ja 
liikelaitoksilta 
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Yleistä 

• Uuden tilaston tavoitteena on tuottaa nopeaa ja 
luotettavaa tietoa kuntasektorin kehityksestä 

 

• Tilaston tietoja käytetään: 

» Kunnallistalouden neljännesvuosiseurantaan 

» Kansantalouden tilinpidon neljännesvuositilastossa 

» Lähdetietona 
• EU:n julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisessa tulo- ja 

menotilastossa 

• EU:n julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisessa 
rahoitustilinpidossa 

• Julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkaraportoinnissa (EDP) 
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Yleistä 

• Tilastossa kysytään tietoja kunnan ja kuntayhtymän 
sekä niiden liikelaitosten tuloslaskelmasta, 
investoinneista ja taseen eristä 

• 1.-3. neljänneksen tiedot kerätään otoskunnilta ja –
kuntayhtymiltä sekä niiden paikallishallintosektoriin 
kuuluvilta liikelaitoksilta 

• Viimeinen neljännes kerätään kaikilta Manner-
Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä niiden 
kaikilta liikelaitoksilta (totaali) 

• Tiedot julkaistaan niiden luonteen vuoksi ainoastaan 
koko maan tasolla 
» Suomen Kuntaliitto ja Valtiovarainministeriö saavat 

käyttöönsä viimeisen neljänneksen kunta- ja 
kuntayhtymäkohtaisen aineiston 
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Tiedonkeruun aikataulu  

• 1. Neljännes (vain otoskunnat ja -
kuntayhtymät):  
» 3.4.2013 - 15.5.2013.  

• 2. Neljännes (vain otoskunnat ja -
kuntayhtymät):  
» 3.7.2013 - 14.8.2013.  

• 3. Neljännes (vain otoskunnat ja -
kuntayhtymät):  
» 2.10.2013 - 13.11.2013.  

• 4. Neljännes (kaikki Manner-Suomen kunnat ja 
kuntayhtymät):  
» 17.12.2013 - xx.yy.2014.  
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Tilastointiperiaatteet 

• Taulukot 1-3 täyttää emokunta / -kuntayhtymä 
(pl. liikelaitoskuntayhtymät) 

• Taulukot 4-6 koskevat paikallishallintosektoriin 
kuuluvia liikelaitoksia 

• Taulukot 7-9 koskevat yrityssektorin 
liikelaitoksia (vain viimeinen neljännes) 

• Liikelaitosten osalta jako sektoreihin noudattaa 
tehtäväluokkajakoa eli 
» Tehtäväluokkiin 110-555, 660-690 ja 750 sijoittuvat 

liikelaitokset kuuluvat paikallishallintosektoriin 

» Tehtäväluokkiin 610-640 sijoittuvat liikelaitokset 
kuuluvat yrityssektoriin 
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Taulukot 1-3 

• Tiedot menoista ja tuloista kysytään talousarvion 
toteutumisen mukaisina vuoden alun ja 
neljänneksen lopun väliseltä ajanjaksolta 
(virtasuure) 

• Taseen tiedot kysytään neljänneksen lopun tilanteen 
mukaan (poikkileikkaus 

• Kunnan liikelaitos-mallia noudattavia liikelaitoksia ei 
yhdistetä taulukoihin 1, 2 ja 3 "rivi riviltä" vaan ne 
käsitellään omissa taulukoissaan 

• Lukuihin sisällytetään sisäiset erät, ml. 
kunnan/kuntayhtymän ja sen liikelaitosten väliset 
suoritukset 
» Saman tehtäväluokan sisäiset erät eliminoidaan 

taloustilaston (osa II) mukaisesti 
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Taulukot 4-6 (ja 7-9) 

• Menot ja tulot sekä taseen tiedot tilastoidaan 
samoin periaattein kuin taulukoissa 1-3 

• Liikelaitoksen ja emon sekä eri liikelaitosten 
väliset sisäiset ostot ja myynnit kirjataan 
tilastoon 
» Tilastossa samalla tehtäväluokalla olevien 

liikelaitosten väliset ostot ja myynnit 
eliminoidaan taloustilaston II-osan mukaisesti 

• Liikelaitoksen tehtäväluokan voi tarkistaa 
Tilastokeskukselta 
kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi 

• Liikelaitoskuntayhtymät täyttävät vain nämä 
taulukot 
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SISÄISET ERÄT 
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LIIKELAITOKSET EMOKUNTA 

Erikoissairaanhoito 260 

Erikoissairaanhoito 260 

Erikoissairaanhoito 260 

Perusterveydenhuolto 253 

Erikoissairaanhoito 260 

EI 

KYLLÄ 



Erityisiä huomioita 

• Emokunnan / -kuntayhtymän investointimenoissa 
ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 
kirjataan suoraan tavaratyypeille 

• Liikelaitosten osalta ennakkomaksut ja 
keskeneräiset hankinnat kirjataan omalle rivilleen 
51700 (tai 81700) 

• Investointitulot kirjataan todellisen myyntihinnan 
mukaan 

• Muista tarkistaa sektorijaottelu, tarkkana esim. 
asiakaspalvelujen ostojen ja tase-erien kanssa 

• Palvelusetelimenot ovat avustusta 
• Kotikuntakorvausmenot ovat asiakaspalvelun ostoa 

ja kotikuntakorvaustulot myyntituloa 
• ”SIITÄ:” listaus ei ole kattava 
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