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Kuntien yhteistoiminta 

1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta –mallilla 

» Isäntäkunnan tilasto 

» Sopimuskunnan tilasto 

2. Kuntayhtymät 

» Kuntayhtymän tilasto 

» Jäsenkunnan tilasto 

3. Liikelaitos 

» Kunnan liikelaitos 

» Kuntayhtymän liikelaitos / liikelaitoskuntayhtymä 
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Isäntäkunta -mallit 

• Isäntäkunta järjestää yhteistoiminta-alueen kunnille 
sopimukseen kuuluvat palvelut 

• Isäntäkunnan tilastossa kaikki yhteistoiminta-alueen 
kustannukset 
» Palkat, palvelujen osto ym. 

• Palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset 
kirjataan isäntäkunnalle riippumatta siitä, sijaitseeko 
palvelun toimipiste fyysisesti isäntäkunnan vai 
sopimuskunnan alueella 
• Jos isäntäkunta maksaa tiloista vuokraa sopimuskunnalle, 

kirjataan se ulkoisiin vuokramenoihin isäntäkunnan 
tilastossa 

• Tilahallinnon kustannukset ja isäntäkunnalta saadut 
vuokratulot ovat sopimuskunnan tilastossa 
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Isäntäkunta -mallit 

• Isäntäkunnan tilastoon kirjataan myös 
sopimuskunnille ostetut ja välitetyt palvelut 

» Nämä kirjataan muiden palvelujen ostoihin 

• Omille kuntalaisille ostetut palvelut ovat 
asiakaspalvelujen ostoa 

• Sopimuskunnilta saadut korvaukset kirjataan 
myyntituloihin kunnilta 

» Tulot jaettava eri tehtäville taulukossa 01 

• Huom! Taulukossa 07 osa tiedoista kysytään 
peruskunnittain, jolloin isäntäkunta ilmoittaa 
ainoastaan oman osuutensa kustannuksista 
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Isäntäkunta -mallit 

• Sopimuskunnan tilastossa maksuosuus isäntäkunnalle 
kirjataan asiakaspalvelun ostoihin kunnilta 
riippumatta siitä, mistä isäntäkunta palvelun ostaa tai 
tuottako sen itse 

» Poikkeus: kollektiivipalvelut, joissa ei voi olla 
asiakaspalvelujen ostoa (kirjataan muiden palvelujen 
ostoihin) 

• Sopimuskunnan on jaoteltava maksuosuus eri 
tehtäväluokille taulukossa 01 

• Vrt. sosiaalipalvelujen toimintatiedot 

• Huom! Taulukossa 07 osa tiedoista kysytään 
peruskunnittain, jolloin sopimuskunta ilmoittaa 
ainoastaan oman osuutensa kustannuksista 
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Isäntäkunta -mallit 
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Isäntäkunta –mallit, esimerkki 

• Isäntäkunta järjestää sopimuskunnalle kaikki sote-
palvelut 

• Vanhusten laitospalvelut on järjestetty alueella siten, 
että isäntäkunnan alueella toimii yksi vanhainkoti ja 
sopimuskunnan alueella on lisäksi toinen vanhainkoti 
» Toisessa vanhainkodissa on 10  isäntäkunnan kuntalaista ja 

toisessa 10 sopimuskunnan kuntalaista 

• Näiden lisäksi yksityiseltä palvelun tuottajalta 
ostetaan vanhusten tehostettua palveluasumista 
yhteensä 10 asiakkaalle 
» Näistä 7 on isäntäkunnan kuntalaisia ja 3 sopimuskunnan 

kuntalaisia 

• Miten asiakkaat tilastoidaan sosiaalipalvelujen 
toimintatilastoon? 
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Isäntäkunta –mallit, esimerkin 
vastaus  

ISÄNTÄ-
KUNTA 
 

Itse 
tuotetut 
01 

Siitä: 
myydyt 
02 

Valtiolta 
ostetut 
03 

Kunnilta 
ostetut 
04 

Ky:ltä 
ostetut 
05 

Muilta 
ostetut 
06 

Yhteensä 
07 

Laitos-
palvelut 
220 

20 10 10 

Palvelu-
asuminen 
240 

7 7 
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Isäntäkunta –mallit, esimerkin 
vastaus  

SOPIMUS
-KUNTA 

 

Itse 
tuotetut 
01 

Siitä: 
myydyt 
02 

Valtiolta 
ostetut 
03 

Kunnilta 
ostetut 
04 

Ky:ltä 
ostetut 
05 

Muilta 
ostetut 
06 

Yhteensä 
07 

Laitos-
palvelut 
220 

10 10 

Palvelu-
asuminen 
240 

3 3 

30.4.2013 Mikko Mehtonen 9 



| | | 

Isäntäkunta –mallit, esimerkki 

• Saman esimerkin kustannukset jakautuvat siten, 
että vanhusten laitospalvelujen 
palkkakustannukset ovat yhteensä 500 te ja 
tehostetun palveluasumisen osto yksityiseltä 
yritykseltä yhteensä 400 te. 

• Sopimuskunta maksaa isäntäkunnalle oman 
osuutensa kustannuksista eli laitospalveluista 
250 te ja tehostetusta palveluasumisesta 100 te.  

• Miten tilastoidaan 01 käyttötaloustaulukkoon? 
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Isäntäkunta –mallit, esimerkin 
vastaus 

• Isäntäkunta kirjaa tehtävälle 220 Vanhusten 
laitospalvelut palkkamenot 500 te ja sopimuskunnalta 
saadun korvauksen 250 te tulopuolelle 

• Tehtävälle 240 Muut vanhusten ja vammaisten 
palvelut isäntäkunta kirjaa asiakaspalvelujen ostoihin 
muilta (0540) oman osuutensa eli 300 te ja 
sopimuskunnalle välitetyn osuuden muiden palvelujen 
ostoihin (0600). Tehtäväluokan tulopuolelle kirjataan 
myös sopimuskunnan korvaus 100 te. 

• Sopimuskunta kirjaa tehtävälle 220 asiakaspalvelujen 
ostoihin kunnilta 250 te ja tehtävälle 240 
asiakaspalvelujen ostoihin kunnilta 100 te 
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Kuntayhtymä 

• Kuntayhtymän tilastossa kaikki palvelun 
järjestämisestä aiheutuneet kustannukset 
» Palkat, palvelujen ostot ym. 

» Kustannukset ja tuotot jaettuna eri tehtäväluokille 
toiminnan luonteen mukaan 

• Jäsenkuntien kuntayhtymälle maksama korvaus 
kirjataan kuntayhtymän tilastossa myyntituloihin 
kunnilta ja sen jaettava taulukossa 01 eri tehtäville  

• Sote-palveluita tuottava kuntayhtymä voi kirjata 
kustannuksia myös tehtäville 535 Toimitila- ja 
vuokrauspalvelut sekä 545 Sisäiset palvelut 
» Esim. Tilahallinnon kustannukset tehtävälle 535 ja 

keskuskeittiö tehtävälle 545 

» Näitä kustannuksia ei saa kirjata hallintoon 
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Kuntayhtymä 

• Erityistä huomioitavaa: sisäiset erät, esim. 
kahden erikoissairaanhoidon palveluita tuottavan 
sairaalan väliset sisäiset ostot ja myynnit 
eliminoitava 

• Vyörytykset vs. sisäiset erät 

» Samoja kustannuksia ei saa kirjata sekä sisäisiin 
ostoihin ja myynteihin että vyörytyseriin 

» Vyörytyksillä voi kohdentaa esim. atk-palvelujen 
kustannuksia eri tehtäville 

» Sisäiset myynnit ja ostot sekä vuokrat kirjataan oikeille 
meno- ja tulolajeilleen sekä riville sisäiset menot 
/sisäiset tulot yhteensä (2910 / 6910) 
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Kuntayhtymä 

• Jäsenkunnan tilastossa kuntayhtymäosuus / 
palvelun osto kuntayhtymältä kirjataan 
asiakaspalvelujen ostoihin ky:ltä 

» Ostot jaoteltava eri tehtäväluokille taulukossa 01 

» Ei ole väliä tuottaako kuntayhtymä itse palvelun vai 
ostaako muualta, jäsenkunnan tilastossa tämä on aina 
asiakaspalvelun osto ky:ltä 

» Poikkeus: kollektiivipalvelut, joissa ei voi olla 
asiakaspalvelujen ostoa (kirjataan muiden palvelujen 
ostoihin) 
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Kuntayhtymä 
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Liikelaitos 

• Palvelun osto kunnan liikelaitokselta 

» Emokunnan tilastossa osto liikelaitokselta kirjataan muiden 
palvelujen ostoihin tai asiakaspalvelujen ostoihin kunnilta, 
jos kyseessä on lopputuotepalvelu (sisäinen erä) 

» Lopputuotepalvelun osto toisen kunnan liikelaitokselta 
kirjataan myös asiakaspalvelujen ostoihin kunnilta 

• Palvelun ostot kuntayhtymän liikelaitokselta 

» Emokuntayhtymän tilastossa osto liikelaitokselta kirjataan 
muiden palvelujen ostoihin tai asiakaspalvelujen ostoihin 
ky:ltä, jos kyseessä on lopputuotepalvelu (sisäinen erä) 

» Lopputuotepalvelun osto kuntayhtymän liikelaitokselta 
kirjataan asiakaspalvelujen ostoihin ky:ltä myös kunnan 
tilastossa 

 

 
30.4.2013 Mikko Mehtonen 16 



| | | 

Liikelaitos 

• Palvelun osto liikelaitoskuntayhtymältä kirjataan 
kunnan tilastossa samoin kuin osto 
kuntayhtymän liikelaitokselta 

• Liikelaitoskuntayhtymä ei täytä taulukoita 01, 02 
ja 05 
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Taloustilaston osien I ja II väliset 
vertailut 

30.4.2013 Mikko Mehtonen 19 
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Talous- ja toimintatilaston 
yleisimmät ongelmakohdat 

1) Kustannus- ja toimintatietojen vastaavuus 

2) Sisäiset erät 

3) Yhteistoiminta-alueet 

4) Yleishallinto -tehtäväluokan kirjaukset  

5) Luokitukset 
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Kustannus- ja toimintatietojen 
vastaavuus 

• Ongelmia syntyy kun eri henkilöt kunnan sisällä 
täyttävät taloustilaston ja sosiaalipalvelujen 
toimintatilaston 

• Molemmissa tilastoissa palvelu pitää kirjata samalle 
tehtäväluokalle sekä samalta sektorilta ostetuksi / 
itse tuotetuksi. Lisäksi taloustilastossa tulee olla 
myytyjä palveluita vastaavat myyntitulot. 

• Esimerkiksi sosiaalipalvelujen toimintatilastoon on 
ilmoitettu 20 asiakasta vanhusten tehostettuun 
palveluasumiseen riville 240 190 muilta ostettuihin 
palveluihin. Näitä asiakkaita vastaavat kustannukset 
kirjataan taulukossa 01 tehtävälle 240 riville 0540 
asiakaspalvelun ostot muilta. 
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Kustannus- ja toimintatietojen 
vastaavuus 

Sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto 

Taulukko 01 Käyttötalous 

01 Itse tuotetut palvelut 0100 Palkat ja palkkiot 

02 Siitä: myydyt palvelut 5220 Myyntitulot kunnilta 

03 Valtiolta ostetut palvelut 0510 Asp-ostot valtiolta 

04 Kunnilta ostetut palvelut 0520 Asp-ostot kunnilta 

05 Ky:ltä ostetut palvelut 0530 Asp-ostot ky:ltä 

06 Muilta ostetut palvelut 0540 Asp-ostot muilta 
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Kustannus- ja toimintatietojen 
vastaavuus 

Sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto 

Taulukko 01 Käyttötalous 
 

Lasten päiväkotihoito 204 Lasten päiväkotihoito 

Lasten perhepäivähoito 205 Lasten perhepäivähoito 

Leikkipuistot, kerhotoiminta, 
avoimet päiväkodit 

207 Muu lasten päivähoito 

Lastensuojelun laitos- ja 
sijaisperhehoito 

212 Lastensuojelun laitos- ja 
perhehoito 

Kasvatus- ja perheneuvolat 217 Muut lasten ja perheiden 
palvelut 

Ensi- ja turvakodit 217 Muut lasten ja perheiden 
palvelut 

Nuorten palvelu- ja tukiasunnot 217 Muut lasten ja perheiden 
palvelut 

Vanhusten laitospalvelut 220 Vanhusten laitospalvelut 

30.4.2013 Mikko Mehtonen 23 



| | | 

Kustannus- ja toimintatietojen 
vastaavuus 

Sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto 

Taulukko 01 Käyttötalous 
 

Vammaisten laitospalvelut 225 Vammaisten laitospalvelut 

Vammaisten työllistämistä tukeva 
toiminta 

230 Vammaisten työllistämistoiminta 

Vammaisten työ- ja päivätoiminta 230 Vammaisten työllistämistoiminta 

Kodinhoitoapu 235 Kotipalvelut 

Tukipalvelut 235 Kotipalvelut 

Vanhusten ja vammaisten 
palveluasuminen  

240 Muut vanhusten ja vammaisten 
palvelut 

Vanhusten ja vammaisten perhehoito 240 Muut vanhusten ja vammaisten 
palvelut 

Vammaispalvelulain mukaiset 
palvelut 

240 Muut vanhusten ja vammaisten 
palvelut 
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Kustannus- ja toimintatietojen 
vastaavuus 

Sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto 

Taulukko 01 Käyttötalous 
 

Omaishoidon tuki 240 Muut vanhusten ja vammaisten 
palvelut 

A-klinikat 245 Päihdehuolto 

Nuorisoasemat 245 Päihdehuolto 

Ensisuojat 245 Päihdehuolto 

Katkaisuhoitoasemat 245 Päihdehuolto 

Päihdeongelmaisten palvelu- ja 
tukiasunnot 

245 Päihdehuolto 
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Kustannus- ja toimintatietojen 
vastaavuus 

Sosiaalipalvelujen 
toimintatilasto 

Taulukko 07 Eräitä tietoja 

Kotipalvelun 
palveluseteliasiakkaat 

222 1492 Kotihoidon 
palvelusetelimenot 

Vammaispalvelulain mukaisten 
palvelujen asiakkaat 

240 1490 Lain mukaisten 
palvelujen ja taloudellisten 
tukitoimien menot 

Vammaispalvelulain mukaisten 
kuljetuspalvelujen asiakkaat 

240 1770 Kuljetuspalvelujen 
kustannukset 

Omaishoitajien lkm 240 2490 Omaishoidon tuen 
hoitopalkkiot 
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Eri taulukoiden väliset yhteydet 
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Käyttötaloudessa 
– taulukko 01: 

Taulukko 54 
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Yhteistoiminta-alueet 

• Kenelle palvelusta maksetaan? Sen mukaan 
tilastoidaan. 
» Jos palvelun järjestämisestä maksetaan isäntäkunnalle, 

on tämä tilaston näkökulmasta asiakaspalvelun osto 
kunnilta  

» Jos palvelun järjestämisestä maksetaan 
kuntayhtymälle, on tämä tilaston näkökulmasta 
asiakaspalvelun osto kuntayhtymiltä 

» Ei merkitystä sillä tuottaako isäntäkunta/kuntayhtymä 
palvelun itse vai ostaako esim. yksityiseltä 

» Isäntäkunta kirjaa omille kuntalaisille ostetut palvelut 
asiakaspalvelun ostoihin (oikealle sektorille), 
sopimuskunnille ostetut ja välitetyt palvelut muiden 
palvelujen ostoihin 
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Yleishallinto 

• Yleishallinnon tehtäväluokka ei ole kaatopaikka 
» Yleishallintoon kuulumattomat toiminnot ja projektit 

kohdistetaan suoraan oikeille tehtäväluokille 

» Esimerkkejä: 

» Kunnan sisäiset logistiikkapalvelut kuuluvat tehtävälle 
545 Sisäiset palvelut, ei yleishallintoon 

» Kunnan elinkeinoelämän edistämiseen liittyvän projektin 
kulut ja tuotot kuuluvat tehtävälle 555 Elinkeinoelämän 
edistäminen, ei yleishallintoon 

» Asunto-osakkeiden myynnistä saadut voitot kuuluvat 
tehtävälle 535 Toimitila- ja vuokrauspalvelut, ei 
yleishallintoon 

» Kohdentamattoman maan myynnistä saadut voitot 
kuuluvat tehtävälle 690, ei yleishallintoon 
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Yleishallinto 

• Muista kohdentaa myös taulukossa 02 
Investoinnit osakkeiden ja osuuksien ostot ja 
myynnit oikeille tehtäväluokille 

» Asunto-osakkeet -> 535 

» Sähköosakkeet -> 620 

» Kuntayhtymän peruspääoman korotukset sen mukaan 
minkä tyyppinen ky on kyseessä, esim. ammatillista 
koulutusta järjestävä ky -> 315 

• Investointitaulukossa puun myynti kuuluu 
tehtävälle 660 ja kohdentamaton maan myynti 
tehtävälle 690, ei yleishallintoon 
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Luokitukset 

• Tilastot luokitukset ja määritelmät poikkeavat 
usein kunnan/kuntayhtymän omasta 
organisaatiosta 

» Tilastossa toiminnot kohdistetaan oikeille tehtäväluokille 
niiden luonteen mukaan, ei sen mukaan miten ao. 
toiminto on järjestetty kunnan/kuntayhtymän omassa 
organisaatiossa  

» Esim. kunnassa saatetaan järjestetään esiopetusta sekä 
tarhassa että koulussa. Tilaston näkökulmasta tällä 
jaolla ei ole merkitystä, vaan se on kokonaisuudessaan 
esiopetusta ja tilastoidaan esiopetuksen 
tehtäväluokkaan 
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Luokitukset 

• Luokitusten kautta varmistutaan siitä, että 
jokaisella tehtäväluokalla on samojen 
toimintojen kustannukset jokaisessa kunnassa, 
riippumatta siitä missä yksikössä tai 
organisaatiossa palvelut tuotetaan 

» Tililuettelomallilla varmistutaan, että kustannukset ja 
tuotot olisivat pääsääntöisesti niiden luonteen mukaisilla 
meno- ja tulolajeilla 

» Sektoriluokituksella luodaan yhdenmukainen näkemys 
siitä mitä toimijoita kuuluu mihinkin sektoriin, esim. 
Kela ei kuulu sektoriin valtio vaan sektoriin ”muut” 
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Taloustilaston osien I ja II väliset 
vertailut 

• www-lomakkeella laskuri joka vertaa osan I ja II 
erotuksia 

» Myös II-osan sisäisiä virhetarkistuksia 

• Vertailtavien lukujen tulisi olla likimain 
yhtäsuuret 

• Laskuri on työkalu, sitä tulisi käyttää hyväksi 
ennen valmis napin painamista 

» Onko II-osan tiedoissa virheitä vai onko vika I-osassa? 

» Mikäli erotukselle löytyy selitys, tulisi tämä kirjoittaa 
kohtaan: lisätietoja Tilastokeskukselle 
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Sisäiset erät 

• Saman tehtäväluokan menona ja tulona olevat 
sisäiset erät tulee eliminoida  

• Esim. erikoissairaanhoidon taseyksikkö tuottaa 
kuvantamispalveluita sairaalalle 

» Saman tehtäväluokan (260) sisäisiä: Eliminoidaan! 

• Esim2. HUS tilaa laboratoriopalveluita 
HUSLab:lta (HUS:n liikelaitos) 

» Molemmat erikoissairaanhoitoa ja kuuluvat 
erikoissairaanhoitoon 

» Ei eliminoida, koska emon ja liikelaitoksen välisiä 
sisäisiä 
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Sisäiset erät 

• Sisäisiä menoja voi kirjata riveille: 0600 muiden 
palvelujen ostot, 1800 avustukset, 1970 sisäiset 
vuokramenot ja 2700 muut menot 

» Poikkeus: jos koko palvelu ostetaan kunnan omalta 
liikelaitokselta, kirjataan se asiakaspalvelun ostoihin 
kunnilta (jos kyseessä ei ole kollektiivipalvelu) 

 

» Sisäisiä avustuksia voi olla ainoastaan kunnan / ky:n 
omalle liikelaitokselle; taseyksiköille annetut avustukset 
eliminoidaan, koska ne sisältyvät käyttötalouteen 
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Sisäiset erät 

• Sisäisiä tuloja kirjataan pääsääntöisesti riveille 
5250 sisäiset myyntitulot ja 6370 sisäiset 
vuokratulot 
» Sisäisiä maksutuloja ovat ainoastaan lakiin tai 

asetukseen perustuvat maksut (esim. 
rakennusvalvonta). Pääsääntöisesti sisäiset 
”maksutulot” kirjataan sisäisiin myyntituloihin. 

• Muista merkitä sisäiset menot ja tulot myös 
riveille 2910 sisäiset menot yhteensä ja 6910 
sisäiset tulot yhteensä 

• 700 sarakkeella sisäisten menojen ja tulojen 
tulee olla yhtä suuret (pl. Emokunnan ja 
liikelaitoksen väliset) 
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Sisäiset erät 

• Emokunnan /-kuntayhtymän ja sen liikelaitosten 
väliset ostot ja myynnit ovat sisäisiä eriä 

» Esim. Asiakaspalvelun osto liikelaitokselta kirjataan 
taulukossa 01 riveille 0520 ja 2910. Ei siis pidä unohtaa 
sisällyttää ostoa riville sisäiset menot yhteensä! 

 

• Muiden liikelaitosten ja emokunnan väliset 
sisäiset erät sisällytetään taloustilaston II-osaan 
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Sisäiset erät ja vyörytyserät 

• Vyörytyserät ovat kustannuslaskennalla 
jälkikäteen tehtäville jaettuja kustannuksia 
(yksikkö ei voi suoraan vaikuttaa kustannusten 
määrään) 

 

• Sisäiset erät on sisäistä ostoa, jossa yksikkö 
ostaa palvelua ennalta määritellyllä hinnalla (voi 
vaikuttaa suoraan kustannusten määrään) 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- sisäisten erien ilmoittaminen: sisäinen vuokra 

Perusopetus 305 Toimitila- ja vuokrauspalvelut 535 

Palkat, ostot yms. todelliset menot 

Sisäiset vuokramenot Sisäiset vuokratulot 

Toimintamenot yhteensä Toimintatulot yhteensä 

Siitä: sisäiset menot Siitä: sisäiset tulot 
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Sisäiset menot ja tulot ovat aina eri tehtäväluokkien 
välisiä eriä!! Ei koskaan saman tehtäväluokan sisäisiä!! 

HUOM: sisäiset erät voivat olla myös kunnan ja sen 
liikelaitoksen välisiä 



| | | 

Käyttötalous – taulukko 01 
- sisäisten erien ilmoittaminen: kunta ja sen 

liikelaitos 

Erikoissairaanhoito 260 

Muiden palveluiden ostot 

Asiakaspalveluiden ostot 100 t€ 

Toimintamenot yhteensä 100 t€ 

Siitä: sisäiset menot 100 t€ 
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Liikelaitoksen tuloslaskelma 

Liikevaihto 100 t€ 

Palkat, ja muut 
todelliset menot 

100 t€ 
 

Lopputuotepalvelut! 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- sisäisten erien ilmoittaminen: kunta ja sen 

liikelaitos 

Perusopetus 305 

Muiden palveluiden ostot 100 t€ 

Asiakaspalveluiden ostot 

Toimintamenot yhteensä 100 t€ 

Siitä: sisäiset menot 100 t€ 
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Liikelaitoksen tuloslaskelma 

Liikevaihto 100 t€ 

Palkat, ja muut 
todelliset menot 

100 t€ 
 

Välituotteet!! Esim. 
ateriat 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- sisäisten erien ilmoittaminen: sisäiset palvelut 
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Huom! Sisäiseen laskutukseen ei saa sisällyttää 
palautusjärjestelmän alvia! Alv voidaan jakaa 
suoraan tehtäville, alv-riville! 

Päivähoito Perusopetus Sisäiset palvelut 

Palkat, ostot yms. 

Muiden 
palveluiden ostot 

Muiden 
palveluiden ostot 

Sisäiset myyntitulot 

Toimintamenot 
yhteensä 

Toimintamenot 
yhteensä 

Toimintatulot yhteensä 

Siitä: sisäiset 
menot 

Siitä: sisäiset 
menot 

Siitä: sisäiset tulot 
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Käyttötalous – taulukko 01 
- sisäisten erien ilmoittaminen 
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Sisäisellä menolla tulee aina olla 
vastinpari tulopuolella, joka on eri 
tehtävällä (tai liikelaitoksella) kuin 
meno! 

Sisäiset menot ja tulot täsmäävät 
käyttötaloudessa koko kunnan tasolla. 
Ainoastaan liikelaitokset sotkevat tämän! 


