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Perustelumuistio tilimääräykseen VK/95982/00.00.00.01/2021 

 

Perustelumuistiossa on lyhyesti kerrottu syyt tilien lisäämiseen / poistamiseen sekä selitteiden muutok-
siin. 

Lisätään tilit / lisäjaottelut 

Tili Selite Vaikutus toimintaan 

Kierrättämättömän 
muovijätteen määrään 
perustuvat maksut 
EU:lle 
 
82730 

82730000 
 
ulkoinen tili 

Tämä tili sisältää EU:lle makset-
tavan kierrättämättömään muo-
vijätteen määrään perustuvan 
maksun. 
 

Kyseessä on uusi kierrättämättömään 
muovipakkausjätteeseen perustuva 
kansallinen maksuosuus EU:lle. 
Tilin perustamishetkellä tiliä käyttää 
valtiovarainministeriö, joka maksaa 
ko. maksut EU:lle. 

Valtionavustukset 
käyttötalouteen, muut 
valtionhallinnon yksi-
köt 
 
82981 
 
82981000 
 
ulkoinen tili 
 

Tämä tili sisältää valtionavus-
tukset käyttötalouteen Tilasto-
keskuksen sektoriluokituksen  
mukaisille muille valtionhallin-
non yksiköille pois lukien talous-
arvion ulkopuolella olevat  val-
tion rahastot ja yliopistot. 

Tilikartasta on puuttunut tili valtion-
avustuksille käyttötalouteen, jotka 
maksetaan Tilastokeskuksen sektori-
luokituksen mukaisille muille valtion-
hallinnon yksiköille pois lukien talous-
arvion ulkopuolella olevat valtion ra-
hastot ja yliopistot. 

Valtionavustukset pää-
omatalouteen, muut 
valtionhallinnon yksi-
köt 
 
82991 
 
82991000 
 
ulkoinen tili 
 
 

Tämä tili sisältää valtionavus-
tukset pääomatalouteen Tilasto-
keskuksen  sektoriluokituksen 
mukaisille muille valtionhallin-
non yksiköille pois lukien talous-
arvion ulkopuolella olevat val-
tion rahastot ja yliopistot. 

Tilikartasta on puuttunut tili valtion-
avustuksille pääomatalouteen, jotka 
maksetaan Tilastokeskuksen sektori-
luokituksen mukaisille muille valtion-
hallinnon yksiköille pois lukien talous-
arvion ulkopuolella olevat valtion ra-
hastot ja yliopistot.  
 

Ydintoimintojen avus-
tavat tehtävät 5 
 
99900714 
 

Kirjanpitoyksikkö ottaa tilin tar-
vittaessa käyttöönsä, mikäli 
ydintoimintojen avustavien teh-
tävien kohdistaminen ja/tai ra-
portointi vaativat useamman 

Tili on lisätty tilikarttaan valtion yhtei-
sen kustannuslaskentamallin käyt-
töönotoissa syntyneestä tarpeesta. 
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ulkoinen tili ydintoimintojen avustavien teh-
tävienvyörytyksiin tarkoitetun 
vyörytystilin käyttöönottoa tilin 
99900700 lisäksi. Kirjanpitoyk-
sikkö määrittää tilin käytön. 

Tili voi sisältää toimintohierar-
kioiden 60 Tukitoiminnot (pl. 
6700 Kiinteistöhallinto ja 6400 
Tietohallinto) toimintojen kus-
tannuksia sekä mahdollisesti 
kirjanpitoyksikön muut ydintoi-
mintojen avustavat tehtävät. 

 

 

  

Tilit / lisäjaottelut, joiden selitettä on muutettu 

Keskeisimmät muutokset tilin selitteessä on korostettu lihavoinnilla 

Tili Uusi selite Vaikutus toimintaan 

80700 
80700000  
Käyttötalouden tuotot 
EU:n toimielimiltä ja 
muilta elimiltä 

EU:n toimielimiltä ja muilta 
elimiltä viraston omaan toi-
mintaan saadut, yhteisten 
hankkeiden kustannusten 
korvaukset kuuluvat tililuok-
kaan 3. Toiminnan tuotot. 
EU-hankkeen koordinaatto-
rina toimivan viraston koordi-
noitavat varat kuuluvat koh-
taan 26230000 Yhteisrahoit-
teisen hankkeen koordinoi-
tavat varat (T) tai 17430000 
Yhteisrahoitteisen hank-
keen koordinoitaviin varoi-
hin liittyvät saamiset (T). 

Aiemmin EU-hankkeen koordinaattorina 
toimivan viraston koordinoitavat varat 
kuuluivat kohtaan 26220000 Taseessa 
seurattava talousarvion ulkopuolinen 
rahoitus (T). 

Tilin selite on nyt päivitetty vastaamaan 
tilikarttaa, johon vuoden 2021 alussa on 
lisätty tili 26230000 Yhteisrahoitteisen 
hankkeen koordinoitavat varat (T) ja 
17430000 Yhteisrahoitteisen hankkeen 
koordinoitaviin varoihin liittyvät saami-
set (T). 

Tämä päivitys on erehdyksessä jäänyt 
tekemättä 1.1.2021 voimaan tulleeseen 
tilikarttaan. 

39710 
39710000  
Yhteisrahoitteisen toi-
minnan tuotot EU:lta 

Tämä tili sisältää Euroopan 
unionilta saadut yhteisrahoit-
teisen toiminnan tuotot. 
EU:lta saadulla rahoituksella 
tarkoitetaan suoraan Euroo-
pan unionin rahastolta tai 
muulta Euroopan unionin 

Lkp-tilin selitteestä on poistettu raken-
nerahastohankkeet, sillä rahoitusta saa-
van kirjanpitoyksikön budjetoinnin ja kir-
janpidon näkökulmasta myös EU:n ra-
kennerahastorahoitus voidaan ymmär-
tää talousarviotalouden sisäiseksi yh-
teisrahoitukseksi, koska rahoitus raken-
nerahastovarojen bruttobudjetoinnin 
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organisaatiolta saatavaa ra-
hoitusta. 

vuoksi saadaan talousarvion määrära-
hoista eikä suoraan EU:lta. Ko. tilille kir-
jataan vain suoraan EU:lta saatu rahoi-
tus (rahoituspäätöksen tekijänä EU). 

39780 
39780000  
Yhteisrahoitteisen toi-
minnan tuotot, sisäiset 

Tämä tili sisältää valtion vi-
rastoilta, laitoksilta tai talous-
arvion ulkopuolella olevilta 
valtion rahastoilta saadut yh-
teisrahoitteisen toiminnan 
tuotot. Tälle tilille kirjataan 
myös sellainen EU:sta 
saatu rahoitus, joka kulkee 
valtion talousarvion kautta 
ja jossa rahoituspäätöksen 
tekijänä on valtion virasto 
tai laitos (esimerkiksi ra-
kennerahastohankkeet). 
Tämän tilin vastatili on aina 
43978000 Yhteisrahoitteisen 
toiminnan rahoitusosuudet, 
sisäiset. Talousarviotalouden 
sisäisiä yhteisrahoitteisen toi-
minnan rahoittajia ovat esi-
merkiksi Suomen Akatemia ja 
Innovaatiorahoituskeskus Bu-
siness Finland. 
 

Lkp-tilin selitteeseen on lisätty EU:sta 
valtion talousarvion kautta tuleva rahoi-
tus, jossa rahoituspäätöksen tekijänä 
on valtion virasto tai laitos. Rahoitusta 
saavan kirjanpitoyksikön budjetoinnin ja 
kirjanpidon näkökulmasta esimerkiksi 
EU:n rakennerahastorahoitus voidaan 
ymmärtää talousarviotalouden si-
säiseksi yhteisrahoitukseksi, koska ra-
hoitus rakennerahastovarojen brutto-
budjetoinnin vuoksi saadaan talousar-
vion määrärahoista eikä suoraan 
EU:lta.  
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