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Perustelumuistio tilimääräykseen VK/64083/00.00.00.01/2022 

 

Perustelumuistiossa on lyhyesti kerrottu syyt tililajien ja tilien lisäämiseen / poistamiseen sekä selitteiden 
muutoksiin. Tämän tilimääräyksen muutokset suhteessa edelliseen tilimääräykseen koostuvat hyvinvoin-
tialueiden perustamiseen liittyvistä muutoksista sekä yksittäisistä muista muutoksista. Selkeyden vuoksi 
perustelumuistiossa on eroteltu hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvät muutokset ja muut muutokset 
toisistaan. 

1 Hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvät muutokset 

1.1 Taustaa hyvinvointialueiden perustamisen vaikutuksista valtion kirjanpitoon 

Uuden hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Toiminnan alkaessa valtio tulee ra-
hoittamaan hyvinvointialueiden toiminnan, joten valtion kirjanpidon kannalta hyvinvointialueet tulevat 
muodostamaan merkittävän kokonaisuuden etenkin siirtotalouden kulujen osalta.  

Vaikka hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vasta vuoden 2023 alussa, maksetaan ainakin osa vuo-
den 2023 toimintaa koskevasta rahoituksesta jo vuoden 2022 puolella. Kirjausperusteesta riippuen hy-
vinvointialueet tulevat siten näkymään jo vuonna 2022 valtion kirjanpidossa. 

Hyvinvointialueiden perustamisen myötä Tilastokeskus on muuttanut sektoriluokitustaan siten, että pai-
kallishallinto -sektori jakautuu osakokonaisuuksiin paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto ja hyvinvoin-
tialuehallinto. Nyt tehtävät muutokset tilikarttaan noudattavat tilastokeskuksen päivitettyä sektoriluoki-
tusta. 

 

Lähde: Tilastokeskuksen sektoriluokitus, värimuokkaukset Valtiokonttori 

https://www2.stat.fi/fi/luokitukset/sektoriluokitus/?code=S.1&name=Koko%20kansantalous
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Hyvinvointialueiden rahoitus tulee muodostamaan merkittävän osan valtion siirtotalouden kuluista, joten 
hyvinvointialuehallintoa tullaan seuraamaan valtion kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä omana kokonaisuu-
tenaan. Tätä seurantaa varten hyvinvointialuehallintoa varten perustetaan omat tililajinsa sekä siirtota-
louden tuottoihin ja kuluihin. Tililajien alle perustettavat lkp-tilit noudattavat samaa jaottelua kuin muissa-
kin siirtotalouden tuotoissa ja kuluissa on käytetty: Kuhunkin tililajiin on perustettu omat tilinsä valtion-
osuuksia, valtionavustuksia ja muita siirtotalouden kuluja varten riippumatta siitä, onko tileille odotetta-
vissa kirjauksia. 

1.2 Muutokset liikekirjanpidon tilirakenteeseen 

Siirtotalouden kulut 
Hyvinvointialueille maksettavia siirtotalouden kuluja varten perustettavat uudet kulutilit sijoitetaan uuteen 
tililajiin 821 Siirtotalouden kulut hyvinvointialuehallinnolle. Hyvinvointialueiden lisäksi myös Helsingin 
kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvien hyvinvointialueiden tehtävien järjestämistä varten maksettavat 
siirtotalouden kulut kirjataan tähän tililajiin. Helsingin kaupungin osalta toimitaan näin, sillä tällä menette-
lyllä kaikki hyvinvointialueiden tehtävien järjestämistä varten maksettavat siirtotalouden kulut voidaan ra-
portoida yhtenä kokonaisuutena esimerkiksi valtion tilinpäätöksessä. 
 
Samalla nykyisen tililajin 820 Siirtotalouden kulut paikallishallinnolle nimi muutetaan muotoon Siirtotalou-
den kulut paikallishallinnolle pl. hyvinvointialuehallinto. Nimimuutoksen myötä tililajin 820 sisältö pysyy 
käytännössä ennallaan, sisältäen jatkossakin tilastokeskuksen muuttuneen luokituksen mukaisesti muun 
paikallishallinnon lukuun ottamatta hyvinvointialuehallintoa. 
 
Siirtotalouden tuotot 
Vastaavasti kuin siirtotalouden kuluissa, siirtotalouden tuottoihin perustetaan uusi tililaji 801 Siirtotalou-
den tuotot hyvinvointialuehallinnolta. Hyvinvointialueiden lisäksi myös Helsingin kaupungilta vastaanote-
tut, Helsingin kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvien hyvinvointialueiden tehtävien järjestämiseen liitty-
vät siirtotalouden tuotot kirjataan tähän tililajiin.  
 
Samalla nykyisen tililajin 800 Siirtotalouden tuotot paikallishallinnolta nimi muutetaan muotoon Siirtota-
louden tuotot paikallishallinnolta, pl. hyvinvointialuehallinto. Nimimuutoksen myötä tililajin 800 sisältö py-
syy käytännössä ennallaan, sisältäen jatkossakin tilastokeskuksen muuttuneen luokituksen mukaisesti 
muun paikallishallinnon lukuun ottamatta hyvinvointialuehallintoa. 
 
Muutosten tarkemmat kuvaukset 
Muutokset tililajeihin on kuvattu tarkemmin luvussa 1.4. Tarkemmat kuvaukset muutoksista liikekirjanpi-
don tilikarttaan. 
 

Toiminnan tuotot 

Toiminnan tuottojen tilirakenteeseen ei tässä yhteydessä tehdä muutoksia. Myös maksullisen toiminnan 
tuottotileillä (30-alkuiset tilit) on jaoteltu tuottoja sektoreittain, mutta karkeammalla tasolla kuin siirtotalou-
den tuotoissa. Hyvinvointialueilta saatavien maksullisen toiminnan tuottojen erottamista muulta paikallis-
hallinnolta saatavista maksullisen toiminnan tuotoista ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Hyvinvointialu-
eilta saatavat siirtotalouden tuotot kirjataan siten paikallishallinto-sektorin mukaisille tileille, sillä tilasto-
keskuksen 2023 voimaantulevassa sektoriluokituksessa paikallishallinto-sektoriin kuuluvat sekä alasek-
torit ”Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto” että ”Hyvinvointialuehallinto”. 
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1.3 Hyvinvointialueiden tarkempi seuranta alue/kunta -koodin avulla 

Kirjattaessa siirtotalouden tuottoja tai kuluja hyvinvointialuehallinto -sektorille kuuluvilta toimijoilta tai kuu-
luville toimijoille, tulee kirjauksessa käyttää alue/kunta -seurantakohteisiin lisättäviä hyvinvointialue -koo-
deja. Näin valtion kirjanpidosta saadaan raportoitua hyvinvointialuehallintoon liittyvät erät hyvinvoin-
tialuekohtaisesti. Hyvinvointialueiden koodit on muodostettu Tilastokeskuksen luokituksen mukaisesti, 
siten että tilastokeskuksen luokituksen mukaiseen koodiin on lisätty H-kirjain. Tällöin esimerkiksi Itä-Uu-
denmaan hyvinvointialueen (tilastokeskuksen luokituksessa 01) koodi on Kieku-tietojärjestelmässä H01. 

 

1.4 Tarkemmat kuvaukset muutoksista liikekirjanpidon tilikarttaan 

Lisätään tililajit 

Tililaji Selite 

801 Siirtotalouden tuotot hyvinvointialuehal-
linnolta 

Hyvinvointialuehallintoon kuuluvat hyvinvointialueet, hy-
vinvointiyhtymät ja muut hyvinvointialuehallinnon yksiköt. 
 
Tähän tililajiin kirjatut siirtotalouden tuotot on lisäksi eri-
teltävä hyvinvointialueittain alue/kunta -seurantakohteen 
hyvinvointialuekoodien avulla. 
 

821 Siirtotalouden kulut hyvinvointialuehal-
linnolle 

Hyvinvointialuehallintoon kuuluvat hyvinvointialueet, hy-
vinvointiyhtymät ja muut hyvinvointialuehallinnon yksiköt. 
Tililuokkaan kirjataan lisäksi Helsingin kaupungin järjes-
tämisvastuulle kuuluvien hyvinvointialueiden tehtävien 
järjestämistä varten maksettavat tulonsiirrot. 
 
Tähän tililajiin kirjatut siirtotalouden menot on lisäksi eri-
teltävä hyvinvointialueittain alue/kunta -seurantakohteen 
hyvinvointialuekoodien avulla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stat.fi/fi/luokitukset/hyvinvointialue/
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Tililajit, joiden nimeä / selitettä muutetaan 

Keskeisimmät muutokset tililajin selitteessä on korostettu lihavoinnilla  

Tililaji Uusi nimi Uusi selite 

800 Siirtotalouden 
tuotot paikallishallin-
nolta 

Siirtotalouden tuotot pai-
kallishallinnolta, pl. hyvin-
vointialuehallinto 

Paikallishallintoon kuuluvat kunnat, kuntayhtymät, 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja muita paikal-
lishallinnon yksiköitä, kuten esimerkiksi kuntien 
keskusjärjestöt ja ne paikallishallinnon yksiköiden 
valvomat osakeyhtiöt, jotka ovat ns. markkinatto-
mia tuottajia.  
 
Hyvinvointialuehallinnolta sekä Helsingin kau-
pungilta vastaanotetut, Helsingin kaupungin 
järjestämisvastuulle kuuluvien hyvinvointialu-
eiden tehtävien järjestämiseen liittyvät siirtota-
louden tuotot kirjataan tililuokkaan 801. 
 

820 Siirtotalouden 
kulut paikallishallin-
nolle 

Siirtotalouden kulut pai-
kallishallinnolle pl. hyvin-
vointialuehallinto 

Paikallishallintoon kuuluvat kunnat, kuntayhtymät, 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja muita paikal-
lishallinnon yksiköitä, kuten esimerkiksi kuntien 
keskusjärjestöt ja ne paikallishallinnon yksiköiden 
valvomat osakeyhtiöt, jotka ovat ns. markkinatto-
mia tuottajia. 
  
Hyvinvointialuehallinnolle sekä Helsingin kau-
pungin järjestämisvastuulle kuuluvien hyvin-
vointialueiden tehtävien järjestämistä varten 
maksettavat tulonsiirrot kirjataan tililuokkaan 
821. 
 

 

1.5 Muutokset tileihin 

Lisätään tilit / lisäjaottelut 

Tili Selite 

80110 / 80110000 Käyttötalouden tuotot 
hyvinvointialuehallinnolta 

Tämä tili sisältää hyvinvointialuehallinnon valtiolle mak-
samat osuudet käyttötalouden kustannuksiin, kuten 
osuudet valtion ylläpitämien järjestelmien käyttökustan-
nuksista.  
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80111 / 80111000 Käyttötalouden tuotot 
Helsingin sote- ja pelastustoimelta 

Tämä tili sisältää Helsingin sote- ja pelastustoimen val-
tiolle maksamat osuudet käyttötalouden kustannuksiin, 
kuten osuudet valtion ylläpitämien järjestelmien käyttö-
kustannuksista. 

80120 / 80120000 Pääomatalouden tuotot 
hyvinvointialuehallinnolta 

Tämä tili sisältää hyvinvointialuehallinnon valtiolle mak-
samat osuudet pääomatalouden kustannuksiin, kuten 
osuudet valtion ylläpitämien järjestelmien rakentamis- 
ja perustamiskustannuksista. 

80121 / 80121000 Pääomatalouden tuotot 
Helsingin sote- ja pelastustoimelta 

 

Tämä tili sisältää Helsingin sote- ja pelastustoimen val-
tiolle maksamat osuudet pääomatalouden kustannuk-
siin, kuten osuudet valtion ylläpitämien järjestelmien ra-
kentamis- ja perustamiskustannuksista. 

82100 / 82100000 Valtionosuudet käyttö-
talous, hyvinvointialuehallinto 

Tämä tili sisältää käyttötalouden tulonsiirrot valtion-
osuutena hyvinvointialuehallinnolle. 

82101 / 82101000 Valtionosuudet käyttö-
talous, Helsingin sote– ja pelastustoimi 

Tämä tili sisältää Helsingin kaupungin järjestämisvas-
tuulle kuuluvien hyvinvointialueiden tehtävien järjestä-
mistä varten valtionosuutena maksettavat käyttötalou-
den tulonsiirrot. 
 

82110 / 82110000 Valtionavustukset käyt-
tötalous, hyvinvointialuehallinto 

Tämä tili sisältää käyttötalouden tulonsiirrot valtion-
avustuksina hyvinvointialuehallinnolle määrättyihin 
käyttötarkoituksiin. 

82111 / 82111000 Valtionavustukset käyt-
tötalous, Helsingin sote– ja pelastustoimi 

Tämä tili sisältää Helsingin kaupungin järjestämisvas-
tuulle kuuluvien hyvinvointialueiden tehtävien järjestä-
mistä varten valtionavustuksina maksettavat käyttöta-
louden tulonsiirrot määrättyihin käyttötarkoituksiin. 
 

82120 / 82120000 Muut siirtotalouden ku-
lut käyttötalous, hyvinvointialuehallinto 

Tämä tili sisältää muut siirtotalouden tulonsiirrot käyttö-
talouteen hyvinvointialuehallinnolle. 

82121 / 82121000 Muut siirtotalouden ku-
lut käyttötalous, Helsingin sote –ja pelas-
tustoimi 

Tämä tili sisältää Helsingin kaupungin järjestämisvas-
tuulle kuuluvien hyvinvointialueiden tehtävien järjestä-
mistä varten muuna siirtotalouden kuluna maksettavat 
käyttötalouden tulonsiirrot. 

82130 / 82130000 Valtionosuudet pää-
omatalous, hyvinvointialuehallinto 

Tämä tili sisältää pääomatalouden tulonsiirrot valtion-
osuutena hyvinvointialuehallinnolle. 

82131 / 82131000 Valtionosuudet pää-
omatalous, Helsingin sote –ja pelastus-
toimi 

Tämä tili sisältää Helsingin kaupungin järjestämisvas-
tuulle kuuluvien hyvinvointialueiden tehtävien järjestä-
mistä varten valtionosuutena maksettavat pääomata-
louden tulonsiirrot. 
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82140 / 82140000 Valtionavustukset pää-
omatalous, hyvinvointialuehallinto 

Tämä tili sisältää pääomatalouden tulonsiirrot valtion-
avustuksina hyvinvointialuehallinnolle määrättyihin 
käyttötarkoituksiin. 

82141 / 82141000 Valtionavustukset pää-
omatalous, Helsingin sote –ja pelastus-
toimi 

Tämä tili sisältää Helsingin kaupungin järjestämisvas-
tuulle kuuluvien hyvinvointialueiden tehtävien järjestä-
mistä varten valtionavustuksina maksettavat pääoma-
talouden tulonsiirrot määrättyihin käyttötarkoituksiin. 
 

82150 / 82150000 Muut siirtotalouden ku-
lut pääomatalous, hyvinvointialuehallinto 

Tämä tili sisältää muut siirtotalouden tulonsiirrot pää-
omatalouteen hyvinvointialuehallinnolle. 

82151 / 82151000 Muut siirtotalouden ku-
lut pääomatalous, Helsingin sote –ja pe-
lastustoimi 

Tämä tili sisältää Helsingin kaupungin järjestämisvas-
tuulle kuuluvien hyvinvointialueiden tehtävien järjestä-
mistä varten muuna siirtotalouden kuluna maksettavat 
pääomatalouden tulonsiirrot. 

  

Tilit / lisäjaottelut, joiden nimeä / selitettä muutetaan  

Keskeisimmät muutokset tilin selitteessä on korostettu lihavoinnilla 

Tili Uusi nimi Uusi selite Muutoksen perustelut ja vai-
kutus toimintaan 

80010 / 80010000 
Käyttötalouden 
tuotot paikallishal-
linnolta 

Käyttötalouden tuo-
tot paikallishallin-
nolta, pl. hyvin-
vointialuehallinto 

Tämä tili sisältää paikallis-
hallinnon, pois lukien hy-
vinvointialuehallinnon, 
valtiolle maksamat osuu-
det käyttötalouden kus-
tannuksiin, kuten osuudet 
valtion ylläpitämien järjes-
telmien käyttökustannuk-
sista.  
 

Tämän tilin nimeä ja selitettä 
muutetaan niin, että jatkossa-
kin tilille kirjataan siirtotalou-
den tuotot muulta paikallishal-
linnolta, mutta tilin nimessä ja 
selitteessä suljetaan pois 
vuoden 2023 alusta toimin-
tansa aloittavat hyvinvointi-
alueet. Hyvinvointialuehallin-
nolta sekä Helsingin kaupun-
gilta vastaanotetut, Helsingin 
kaupungin järjestämisvas-
tuulle kuuluvien hyvinvointi-
alueiden tehtävien järjestämi-
seen liittyvät siirtotalouden 
tuotot kirjataan uuteen tililuok-
kaan 801 Siirtotalouden tuotot 
hyvinvointialuehallinnolta. 
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80020 / 80020000 
Pääomatalouden 
tuotot paikallishal-
linnolta 

Pääomatalouden 
tuotot paikallishal-
linnolta, pl. hyvin-
vointialuehallinto 

Tämä tili sisältää paikallis-
hallinnon, pois lukien hy-
vinvointialuehallinnon, 
valtiolle maksamat osuu-
det pääomatalouden 
kustannuksiin, kuten 
osuudet valtion ylläpitä-
mien järjestelmien raken-
tamis- ja perustamiskus-
tannuksista.  
 

Vastaava muutos kuin tilissä 
80010/80010000 

Lisäksi lisätty tarkennus, joka 
poistaa mahdollisuuden tul-
kita tilin selite siten, että tilille 
kirjattaisiin ainoastaan järjes-
telmien rakentamis- ja perus-
tamiskustannuksiin liittyvät 
pääomatalouden tuotot. 

82000 / 82000000 
Valtionosuudet 
käyttötalous, pai-
kallishallinto 

 

Valtionosuudet 
käyttötalous, paikal-
lishallinto, pl. hy-
vinvointialuehal-
linto 

Tämä tili sisältää käyttöta-
louden tulonsiirrot valtion-
osuutena paikallishallin-
nolle, pois lukien hyvin-
vointialuehallinto. Tämä 
tili sisältää esimerkiksi 
kunnan peruspalvelujen 
valtionosuuden ja opetus- 
ja kulttuuritoimen valtion-
osuuden.  

Tämän tilin nimeä ja selitettä 
muutetaan niin, että jatkossa-
kin tilille kirjataan valtion-
osuuksina maksettavat siirto-
talouden kulut käyttötalouteen 
muulle paikallishallinnolle, 
mutta tilin nimessä ja selit-
teessä suljetaan pois vuoden 
2023 alusta toimintansa aloit-
tavat hyvinvointialueet. Siirto-
talouden kulut hyvinvointi-
aluehallinnolle kirjataan uu-
teen tililuokkaan 821 Siirtota-
louden kulut hyvinvointialue-
hallinnolle. 
 
Helsingin kaupungin järjestä-
misvastuulle kuuluvien hyvin-
vointialueiden tehtävien jär-
jestämistä varten valtion-
osuuksina maksettavat siirto-
talouden kulut käyttötalouteen 
kirjataan tililuokkaan 821, ti-
lille 82101 Valtionosuudet 
käyttötalous, Helsingin sote– 
ja pelastustoimi. 

82010 / 82010000 
Valtionavustukset 
käyttötalous, pai-
kallishallinto 

Valtionavustukset 
käyttötalous, paikal-
lishallinto, pl. hy-
vinvointialuehal-
linto 

Tämä tili sisältää käyttöta-
louden tulonsiirrot valtion-
avustuksina paikallishal-
linnolle, pois lukien hy-
vinvointialuehallinto, 
määrättyihin käyttötarkoi-
tuksiin.  

Vastaava muutos kuin tilille 
82000  
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82020 / 82020000 
Muut siirtotalouden 
kulut käyttötalous, 
paikallishallinto 

Muut siirtotalouden 
kulut käyttötalous, 
paikallishallinto, pl. 
hyvinvointialue-
hallinto 

Tämä tili sisältää muut 
siirtotalouden tulonsiirrot 
paikallishallinnolle, pois 
lukien hyvinvointialue-
hallinto, kuin valtionosuu-
det ja valtionavustukset.  

Vastaava muutos kuin tilille 
82000 

82030 / 82030000 
Valtionosuudet 
pääomatalous, pai-
kallishallinto 

Valtionosuudet pää-
omatalous, paikal-
lishallinto, pl. hy-
vinvointialuehal-
linto 

Tämä tili sisältää pää-
omansiirrot valtionosuu-
tena paikallishallinnolle, 
pois lukien hyvinvointi-
aluehallinto. Näitä ovat 
esimerkiksi valtionosuudet 
kuntien ylläpitämien jär-
jestelmien perustamis- ja 
rakentamiskustannukset 
tai muun pääoman rahoi-
tus.  

Vastaava muutos kuin tilille 
82000 

82040 / 82040000 
Valtionavustukset 
pääomatalous, pai-
kallishallinto 

Valtionavustukset 
pääomatalous, pai-
kallishallinto, pl. hy-
vinvointialuehal-
linto 

Tämä tili sisältää pää-
omansiirrot valtionavus-
tuksena paikallishallin-
nolle, pois lukien hyvin-
vointialuehallinto. Näitä 
ovat esimerkiksi valtion-
avustukset kuntien ylläpi-
tämien järjestelmien pe-
rustamis- ja rakentamis-
kustannukset tai muun 
pääoman rahoitus.  

Vastaava muutos kuin tilille 
82000 

82050 / 82050000 
Muut siirtotalouden 
kulut pääomata-
lous, paikallishal-
linto 

Muut siirtotalouden 
kulut pääomata-
lous, paikallishal-
linto, pl. hyvinvoin-
tialuehallinto 

Tämä tili sisältää muut 
siirtotalouden pääomata-
louden kulut paikallishal-
linnolle, pois lukien hy-
vinvointialuehallinto, 
kuin valtionosuudet ja val-
tionavustukset.  

Vastaava muutos kuin tilille 
82000 
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2 Muut muutokset 

Tämän perustelumuistion tässä osiossa 2 kuvataan muut kuin hyvinvointialueiden aloittamiseen liittyvät 
muutokset. 

Lisätään tilit / lisäjaottelut 

Tili Selite Muutoksen perustelut ja vaikutus toi-
mintaan 

19980005 Rahaliikkeen 
selvittelytili (T), Mobile-
Pay 

Tätä tiliä käytetään kassajär-
jestelmän rahaliikkeen Mobile-
Pay saatavien selvittelytilinä. 

Valtio pystyy jatkossa vastaanotta-
maan tietyissä tapauksissa Mobile-
Pay-maksuja. Tämä uusi lkp-tili perus-
tetaan ko. maksujen selvittelytiliksi.  

40808/40808000 
Vaihto-omaisuudeksi 
aktivoitavat maanostot, 
sisäiset 
 
Sisäinen tili 

Tälle tilille kirjataan myytäväksi 
tai vaihtomaaksi tarkoitetun 
maan hankinnat, jotka hanki-
taan valtion virastoilta, laitok-
silta tai talousarvion ulkopuo-
lella olevilta valtion rahastoilta. 

Otetaan käyttöön uusi sisäinen tili val-
tion talousarviotalouden sisäisten 
erien täsmäytystä ja eliminointia var-
ten. Tälle tilille kirjataan jatkossa val-
tion virastoilta, laitoksilta tai talousar-
vion ulkopuolella olevilta valtion ra-
hastoilta tehdyt myytäväksi tai vaihto-
maaksi tarkoitetun maan hankinnat. 
Tilin yhteydessä tulee käyttää kump-
panikoodia. 

99900750 Ydintoiminto-
jen väliset kohdistukset 

Tätä tiliä käytetään ydintoimin-
tojen välisten kohdistusten to-
teuttamiseen. Tilin avulla voi-
daan kohdistaa erilliskustan-
nuksia ydintoiminnoilta toisille 
ydintoiminnoille, jos kustan-
nusten kohdistaminen ko. ydin-
toiminnoille ei ole muilla kei-
noin mahdollista tai tarkoituk-
senmukaista. Tilille ei jää kir-
janpitoyksikkö- tai virastota-
solla saldoa.  
Tätä tiliä käytetään silloin, kun 
kirjanpitoyksiköllä ei ole tar-
vetta tilien 99900751-
99900755 mukaisille alajaotte-
luille. 
Esimerkki tilien 99900751-
99900755 käyttötilanteesta: Vi-
rastolla on ulkopuolelle myytä-
viä palveluita, joita käytetään 
myös sisäisesti. Tätä tiliä hyö-
dyntäen voidaan toteuttaa koh-
distukset ko. palveluiden välillä 
sisäisen laskutuksen sijaan. 

Tilit 99900750-99900755 on perus-
tettu mahdollistamaan ydintoimintojen 
väliset kohdistukset valtion yhteistä 
kustannuslaskentamallia ja -ratkaisua 
käytettäessä. 
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99900751 Ydintoiminto-
jen väliset kohdistukset 
1 

Kirjanpitoyksikkö ottaa tilin tar-
vittaessa käyttöönsä, mikäli si-
säisten kohdistusten toteutta-
minen vaatii useamman sisäis-
ten kohdistusten toteuttami-
seen tarkoitetun tilin käyttöön-
ottoa tilin 99900750 lisäksi. 
Kirjanpitoyksikkö määrittää tilin 
käytön. 

 

99900752 Ydintoiminto-
jen väliset kohdistukset 
2 

Kirjanpitoyksikkö ottaa tilin tar-
vittaessa käyttöönsä, mikäli si-
säisten kohdistusten toteutta-
minen vaatii useamman sisäis-
ten kohdistusten toteuttami-
seen tarkoitetun tilin käyttöön-
ottoa tilin 99900750 lisäksi. 
Kirjanpitoyksikkö määrittää tilin 
käytön. 

 

99900753 Ydintoiminto-
jen väliset kohdistukset 
3 

Kirjanpitoyksikkö ottaa tilin tar-
vittaessa käyttöönsä, mikäli si-
säisten kohdistusten toteutta-
minen vaatii useamman sisäis-
ten kohdistusten toteuttami-
seen tarkoitetun tilin käyttöön-
ottoa tilin 99900750 lisäksi. 
Kirjanpitoyksikkö määrittää tilin 
käytön. 

 

99900754 Ydintoiminto-
jen väliset kohdistukset 
4 

Kirjanpitoyksikkö ottaa tilin tar-
vittaessa käyttöönsä, mikäli si-
säisten kohdistusten toteutta-
minen vaatii useamman sisäis-
ten kohdistusten toteuttami-
seen tarkoitetun tilin käyttöön-
ottoa tilin 99900750 lisäksi. 
Kirjanpitoyksikkö määrittää tilin 
käytön. 

 

99900755 Ydintoiminto-
jen väliset kohdistukset 
5 

Kirjanpitoyksikkö ottaa tilin tar-
vittaessa käyttöönsä, mikäli si-
säisten kohdistusten toteutta-
minen vaatii useamman sisäis-
ten kohdistusten toteuttami-
seen tarkoitetun tilin käyttöön-
ottoa tilin 99900750 lisäksi. 
Kirjanpitoyksikkö määrittää tilin 
käytön. 
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Tilit / lisäjaottelut, joiden nimeä / selitettä on muutettu 

Keskeisimmät muutokset tilin selitteessä on korostettu lihavoinnilla 

Tili Uusi nimi Uusi selite Muutoksen perustelut ja 
vaikutus toimintaan 

19980004 Raha-
liikkeen selvittely-
tili (T), maksukor-
tit (saatavat) 

 Tätä tiliä käytetään kassajärjes-
telmien rahaliikkeen maksukort-
tisaatavien selvittelytilinä. 

Lkp-tilin selitteessä oli 
aiemmin tarkennettu tili 
käytettäväksi vain Vakava-
kassajärjestelmän selvitte-
lytilinä. Muutetaan selitettä 
siten, että tiliä voi käyttää 
muidenkin kassajärjestel-
mien selvittelytilinä. 

40820 Rangais-
tuslaitosmyymä-
lää varten hankit-
tavien kauppata-
varoiden ostot 

Myymälätoimin-
taa varten hankit-
tavien kauppata-
varoiden ostot 

Tämä tili sisältää myymälätoi-
minnassa myytäväksi tarkoitettu-
jen tavaroiden hankinnat. 

Muutetaan tilin 40820 nimi 
ja selite vastaamaan lisäja-
ottelun 408200000 nimeä 
ja selitettä. Lisäjaotteluun 
muutos on tehty 
31.8.2018, missä yhtey-
dessä tilin 40820 selite oli 
epähuomiossa jäänyt tar-
kentamatta. 

Lkp-tili 40020 / 
40020000 Kirjat, 
lehdet ja muut 
painotuotteet 

 

 Tämä tili sisältää kirjojen, lehtien 
ja muiden painotuotteiden ostot 
muilta kuin valtion virastoilta, lai-
toksilta tai talousarvion ulkopuo-
lella olevilta valtion rahastoilta. 
Kirjojen, lehtien ja vastaavien 
tuotteiden ostot kirjataan tälle ti-
lille myös silloin, kun ne ovat 
sähköisessä muodossa. Tilille 
kirjataan myös esipainettuina 
ostetut lomakkeet. 

Selkeytetään lkp-tilin ni-
meä ja selitettä sähköisten 
julkaisujen osalta. Tilin se-
litteessä sähköiset julkai-
sut olivat aiemmin muo-
dossa ”levykkeellä tai 
muussa konekielisessä 
muodossa”. 

 

3 Lausuntokierroksen lausuntojen huomioiminen tilimääräyksessä 

Tilimääräysluonnos oli lausunnoilla lausuntopalvelu.fi -palvelussa 19.- 30.9.2022. Saadut lausunnot ovat 

nähtävissä palvelussa. Lausuntokierroksen jälkeen tilimääräykseen on muutettu seuraavat kohdat: 

- Alue/kunta-seurantakohteen käyttämisestä hyvinvointialueisiin liittyvissä siirtotalouden 

kuluissa ja tuotoissa: Lisättiin tililajien 801 ja 821 selitteisiin kohdat ”Tähän tililajiin kirjatut siirto-

talouden tuotot/kulut on lisäksi eriteltävä hyvinvointialueittain alue/kunta -seurantakohteen hyvin-

vointialuekoodien avulla”. Tällä muutoksella täsmennettiin tämä lausuntopyynnön jättämishetkellä 
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vielä valmistelussa ollut yksityiskohta siten, että alue/kunta-koodin käyttäminen hyvinvointilauei-

siin liittyvissä siirtotalouden tuotoissa ja kuluissa tulee velvoittavaksi. 

- Siirtotalouden tuottojen tilirakennetta muutettiin siten, että myös Helsingin kaupungilta vas-

taanotetut, Helsingin kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvien hyvinvointialueiden tehtävien jär-

jestämiseen liittyvät siirtotalouden tuotot kirjataan tililuokkaan 801 Siirtotalouden tuotot hyvinvoin-

tialueilta. Muutoksen myötä siirtotalouden tuotot käsitellään Helsingin osalta vastaavalla tavalla 

kuin siirtotalouden kulut. Lausuntokierroksen jälkeen nähtiin, että huolimatta siitä ettei siirtotalou-

den tuottoja hyvinvointialueilta juurikaan ole odotettavissa, sekä raportoinnin yhtenäisyyden että 

toimintatapojen selkeyden kannalta on perusteltua tehdä kuvattu muutos 

- Poistettiin toistoa tilien selitteistä: Lausunnoille lähetetyssä tilimääräyksessä oli päällekkäi-

syyttä tililuokkien 800 ja 820 sekä ko. tililuokkiin sijoitettujen tilien selitteissä. Helsingin kaupungin 

järjestämisvastuulle kuuluvien hyvinvointialueiden tehtävien järjestämiseen liittyvien kirjausten 

käsittelyyn liittyvää menettelytapaa oli avattu sekä tililuokan että useamman tilin selitteessä. Pääl-

lekkäisyydet poistettiin tilien selitteistä, sillä tileille kirjattaessa on huomioitava tilin selitteen lisäksi 

myös tilikartan ylempien rakenteiden (kuten tililuokan) selitteet 

- Pienempiä stilistisiä korjauksia 
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