
 

 

Harjoitukset, perusteet 
1. Mikä tehtäväluokka 

- kiertävät päiväkodit 204 

- toimeentulotuki 290 

- elintarvikevalvonta 270 

- ensi- ja turvakodit 217 

- vammaisten päivätoiminta 230 

- osavuotinen leikkikenttätoiminta 207 

- kotisairaanhoito 253 

- vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien menot 240 

- terveyskeskuksessa annettu katkaisuhoito 245 

- vanhusten tehostettu palveluasuminen 240 

- vammaisten ryhmämuotoinen asumispalvelu, henkilökunta läsnä myös 

yöllä 240 

- lasten puhe- ja toimintaterapia 217 

- perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta 305 

- päiväkodissa annettu perusopetuslain mukainen esiopetus 304 

- nuorten työpajat 360 

- kansalaisopiston järjestämä taiteen perusopetus 325 

- tieliikenteen suunnittelu 460 

- kohdentamattoman maan myynti 690 

- kaatopaikan kunnostaminen 625 

- edunvalvonta 515 

- matkailun edistäminen 555 

- langattoman internet-verkon suunnittelu? 690 

 

2. Mikä meno- tai tulolaji 

- yhdistymisavustus Muut tuet ja avustukset valtiolta 

- henkilökunnalta peritty ateriamaksu Myyntitulot muilta 

- puun myynnistä saatu tulo Myyntitulot muilta 

- Kelan korvaus kunnalle oman henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä 

Tuet ja Avustukset muilta 

- Kelan korvaus työterveyshuollosta (yrittäjien ja omaan työtä tekevien) 

Myyntitulot muilta 



 

 

- perusopetuksen kotikuntakorvausmeno, kun oppilas on ollut sijoitettuna toi-

sen kunnan kouluun asiakaspalveluiden osto kunnilta 

- perusopetuksen kotikuntakorvaustulo (oppilaalla on kotikunta) myyntitulo 

kunnilta 

- palvelusetelimenot avustukset 

- lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä avustukset 

- korvaus yhteistoiminta-alueen isäntäkunnalle sosiaalipalvelujen järjestämi-

sestä asiakaspalveluiden ostot kunnilta 

- valtion välittämä EU:lta saatu tuki avustukset valtiolta 

- laboratoriopalvelun osto kunnan oman perusterveydenhuollon tarpeisiin 

muiden palveluiden ostot 

- Kotikuntalain mukainen korvaus toiselle kunnalle (esim. vanhus vaihtanut 

kotikuntaansa ja alkuperäinen kotikunta korvausvelvollinen) Asiakaspalve-

luiden osto kunnilta 

- Kotikuntalain perusteella saatu korvaus toiselta kunnalta Myyntitulot kun-

nilta 

- omaishoitajille maksetut palkkiot Avustukset 

- kohdentamattoman maan myynnistä saatu tulo Muut tulot 

- toimeentulotuen takaisinperinnän tuotot? Muut tulot 

 

3. Kunnan vesilaitos on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Mihin taloustilaston II-osan taulukkoon 

sen menot ja tulot kirjataan? Käyttötalous/vesihuolto 

4. Kunta on ostanut 500 tuhannella eurolla asunto-osakeyhtiön osakkeita. Miten tilastoidaan taulukkoon 

02 Investoinnit?  tehtävä 535/3400 Osakkeet ja osuudet ja 05-taulukko/4245 Asunto-osakkeet 

5. Kunta on myynyt sähköyhtiön osakkeita 500 tuhannella eurolla ja saanut niistä 100 tuhatta euroa 

myyntivoittoa. Miten tilastoidaan taulukkoon 02 Investoinnit? energihuolto 620/8400 osakkeet ja osuu-

det/500tuhatta ja myyntivoitot 710/8400 osakkeet ja osuudet/100tuhatta 

6. Yhteistoiminta-alueen isäntäkunta järjestää kunnan X kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Mitä sote-

palvelujen kustannustietoja kunnan X tulee ilmoittaa taulukossa 07 Eräitä tietoja kunnan/kuntayhtymän 

taloudesta? ks. lista luokitusoppaasta sivu 119 

7. Millä tehtäväluokilla taulukossa 01 ei voi olla asiakaspalvelujen ostoja? Miten ostot ilmoitetaan ko. 

tehtävillä? (tehtäväluokat 110, 201, 270, 301, 350, 440–480, 535–555, 610–669), muiden palveluiden 

ostoihin (www-lomakkeella esto, ei voi ilmoittaa asiakaspalveluiden ostoja) 

8. Sisällytetäänkö taloustilaston II-osan tietoihin emokunnan ja liikelaitosten väliset ostot ja myynnit? 

pitäisi sisällyttää 

9. Missä tapauksissa sisäisiä eriä eliminoidaan taulukossa 01? saman tehtäväluokan väliset myynnit ja 

ostot (pl. liikelaitoksen ja emokunnan väliset) 

10. Mitkä seuraavista toiminnoista voi kirjata yleishallinnon tehtäväluokkaan 

- vaaleihin liittyvät menot ja tulot kyllä 

- kunnantalon kunnostamisesta aiheutuneet kustannukset kyllä 



 

 

- yleinen henkilöstö- ja taloushallinto kyllä 

- työllistämistuet ei (ellei ole työllistetty yleishallintoon, työllistämistuet tu-

lee jakaa tehtäväluokille) 

- keskuskeittiö ei, sisäiset palvelut 545 

- elinkeinoelämän edistämiseen liittyvän projektin menot ja tulot ei, tehtävä 

515 

- sosiaali- ja terveyspalveluja kehittävän projektin menot ja tulot ei, tehtävä 

290 tai muu sote-tehtäväluokka 

- maankäyttömaksut? ei, tehtävä 420 


