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Perustelumuistio tilimääräykseen VK/78919/00.00.00.01/2022 

 

Perustelumuistiossa on lyhyesti kerrottu syyt tilien lisäämiseen / poistamiseen sekä selitteiden muutok-
siin. Tämän tilimääräyksen muutokset suhteessa edelliseen tilimääräykseen koostuvat  

1. ICT-investointeihin liittyvistä keskeneräisen käyttöomaisuuden lisäjaotteluiden muutoksista,  

2. muista käyttöomaisuuden tileihin liittyvistä muutoksista 

3. työterveyspalveluja koskevien tilien muutoksista sekä  

4. yksittäisistä muista muutoksista.  

Selkeyden vuoksi perustelumuistiossa on eroteltu nämä kokonaisuudet toisistaan omiksi luvuikseen. 

 

1 ICT-investointeihin liittyvät, keskeneräisen käyttöomaisuuden lisäjaot-
teluihin liittyvät muutokset 

1.1 Taustaa  

Hallituksen vuosikertomuksessa (luku 3.2.3 Valtion henkilöstö, toimitilat ja ICT) ja Tutkihallintoa.fi-palve-
lussa raportoidaan säännöllisesti valtion ICT-menojen toteutumisesta liikekirjanpitoon perustuen. ICT-
investointimenojen raportointi ei ole ollut täysin kattavaa, sillä ICT:n osuutta keskeneräisestä käyttöomai-
suudesta ei ole saatu erotettua muusta keskeneräisestä käyttöomaisuudesta. 

Esimerkiksi aineetonta keskeneräistä käyttöomaisuutta seurataan tällä hetkellä liikekirjanpidossa yhtenä 
kokonaisuutena (lkp-tili 11910 Keskeneräiset aineettomat käyttöomaisuushankinnat), mistä johtuen esi-
merkiksi itse valmistettujen tai teetettyjen tietojärjestelmien keskeneräisen käyttöomaisuuden osuutta ei 
ole ollut mahdollista erotella liikekirjanpidon avulla. Myöskään toimintoseurantakohteen avulla tietoja ei 
ole kattavasti eikä yksiselitteisesti koottavissa.  

Tässä perustelumuistiossa esiteltävien ICT-menojen seurantaa koskevan muutoksen avulla pystytään 
jatkossa raportoimaan ICT-menoista nykyistä kattavammin Hallituksen vuosikertomuksessa ja Tutkihal-
lintoa.fi -palvelussa, sekä luodaan muutoinkin mahdollisuus ICT-menojen nykyistä tarkemmalle rapor-
toinnille ja analysoinnille. 

1.2 Muutokset liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluihin 

Kieku-järjestelmässä keskeneräisellä käyttöomaisuudella on kytkös projektiseurantakohteeseen. Kieku-
järjestelmässä keskeneräisen käyttöomaisuuden hankintamenon osat kirjataan keskeneräisten hankinto-
jen (1-alkuiset ja 010-loppuiset hankintatilit) tai menolajin mukaisille (4-alkuiset) liikekirjanpidontileille ja 
investointiprofiililliselle projektikoodille. Projektikoodin investointiprofiiliin määritellyn tiliöintiohjauksen 
avulla hankintamenot puretaan investointiprojekteilta 000-loppuiselle keskeneräisen käyttöomaisuuden 
liikekirjanpidon tilille kauden vaihteessa purkuajolla. Projektin investointiprofiili siis määrää lopullisen lii-
kekirjanpidon tilin, jolle keskeneräisen käyttöomaisuuden hankintamenon osat puretaan kuukausittain. 
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Keskeneräisen käyttöomaisuuden kytköksestä projektikoodiin johtuen ICT:n osuuden erotteleminen kes-
keneräisestä käyttöomaisuudesta on päätetty toteuttaa lisäämällä uusia ICT-investoinneille tarkoitettuja 
hankintatilejä (010-loppuinen lisäjaottelutaso). Vaihtoehtona pohdittu ICT-investoinneille tarkoitettujen 
uusien keskeneräisen käyttöomaisuuden liikekirjanpidon tilien ja lisäjaotteluiden (000-päätteiset lisäjaot-
telut) perustaminen olisi arvion mukaan johtanut erittäin suuritöisiin muutoksiin mm. uusien investointi-
profiilillisten projektikoodien perustamistarpeesta johtuen. Erillisen hankintatilin avulla näitä merkittäviltä 
muutoksilta vältytään, ja raportointitarve saadaan samanaikaisesti täytettyä. 

Aineettomalle ja aineelliselle ICT keskeneräiselle käyttöomaisuudelle perustetaan uudet nykyisiä 010-
loppuisia hankintatilejä vastaavat 011-loppuiset hankintatilit, joille kirjatut hankintamenon osat puretaan 
nykyisille 000-loppuisille keskeneräisen käyttöomaisuuden liikekirjanpidon tileille seuraavasti (muutokset 
lisäjaotteluihin ja niiden selitteisiin korostettu lihavoinnilla): 

 

Muutoksella ei ole vaikutusta projektikoodeihin. Muutoksen myötä keskeneräisen aineettoman/aineelli-
sen käyttöomaisuuden hankinta-arvo kirjataan uusille 011-päätteisille tileille silloin, kun hankinta tapah-
tuu investointiprojektin kautta aktivoimalla, ja kun kyse on käyttöomaisuushyödykkeistä, jotka valmistues-
saan kirjataan aineettoman käyttöomaisuuden tileille 11200 Ostetut valmisohjelmistot ja tietojärjestelmät 
sekä 11400 Itse valmistetut ja teetetyt tietojärjestelmät tai aineellisen käyttömaisuuden tilille 12550 ICT-
laitteet” 
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Lisätään lisäjaottelut 

Tili Selite 

11910011 ICT Keskeneräiset 
aineettomat käyttöomaisuus-
hankinnat, hankintatili 

Tämä tili sisältää hyödykkeen valmistuessa omaisuustileille 
11200 Ostetut valmisohjelmistot ja tietojärjestelmät sekä 11400 
Itse valmistetut ja teetetyt tietojärjestelmät kirjattavat valmisteilla 
olevat, aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet, joita ei ole osit-
tainkaan käyttöönotettu. 
Tälle tilille kirjataan ko. keskeneräisen aineettoman käyttöomai-
suuden hankinta-arvo silloin, kun hankinta tapahtuu investointi-
projektin kautta aktivoimalla. Hankintamenot puretaan investoin-
tiprojekteilta tilille 11910000 Keskeneräiset aineettomat käyttö-
omaisuushankinnat kauden vaihteessa purkuajolla.  Tilillä ei saa 
olla saldoa tilinpäätöksessä. Talousarviokirjaus suoriteperus-
teella tehdään menotositteella 011-loppuiselle hankintatilille, 
joka on 000-loppuisen käyttöomaisuustilin alajaottelu. Näin saa-
daan päivä- ja pääkirjalla tulostumaan 5-merkin pituudella oikea 
LKP-tilin ja TaKP-tilin yhdistelmä. 

12990011 ICT keskeneräiset 
aineelliset käyttöomaisuus-
hankinnat, hankintatili 

Tämä tili sisältää hyödykkeen valmistuessa omaisuustilille 
12550 ICT-laitteet kirjattavat valmisteilla olevat, aineelliset käyt-
töomaisuusinvestoinnit, joita ei ole osittainkaan käyttöönotettu. 
Tälle tilille kirjataan ko. keskeneräisen käyttöomaisuuden han-
kinta-arvo silloin, kun hankinta tapahtuu investointiprojektin 
kautta aktivoimalla. Hankintamenot puretaan investointiprojek-
teilta tilille 12990000 Keskeneräiset aineelliset käyttöomaisuus-
hankinnat kauden vaihteessa purkuajolla Tilillä ei saa olla saldoa 
tilinpäätöksessä.  
Talousarviokirjaus suoriteperusteella tehdään menotositteella 
011-loppuiselle hankintatilille, joka on 000-loppuisen käyttöomai-
suustilin alajaottelu. Näin saadaan päivä- ja pääkirjalla tulostu-
maan 5-merkin pituudella oikea LKP-tilin ja TaKP-tilin yhdis-
telmä. 
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Lisäjaottelut, joiden nimeä / selitettä on muutettu 

Muutokset lisäjaotteluiden selitteisiin korostettu lihavoinnilla. 

Tili Uusi nimi Uusi selite 

11910010 Keskeneräiset 
aineettomat käyttöomai-
suushankinnat, hankinta-
tili 

11910010 Muut kesken-
eräiset aineettomat käyttö-
omaisuushankinnat, han-
kintatili 

Tämä tili sisältää valmisteilla olevat, 
aineettomat käyttöomaisuushyödyk-
keet, joita ei ole osittainkaan käyt-
töönotettu, pois lukien tilille 
11910011 ICT keskeneräiset aineetto-
mat käyttöomaisuushankinnat, han-
kintatili kirjattavat menot. 
Tälle tilille kirjataan ko. keskeneräisen 
aineettoman käyttöomaisuuden han-
kinta-arvo silloin, kun hankinta tapahtuu 
investointiprojektin kautta aktivoimalla. 
Hankintamenot puretaan investointipro-
jekteilta tilille 11910000 Keskeneräiset 
aineettomat käyttöomaisuushankinnat 
kauden vaihteessa purkuajolla. Tilillä ei 
saa olla saldoa tilinpäätöksessä. Ta-
lousarviokirjaus suoriteperusteella teh-
dään menotositteella 010-loppuiselle 
hankintatilille, joka on 000-loppuisen 
käyttöomaisuustilin alajaottelu. Näin 
saadaan päivä- ja pääkirjalla tulostu-
maan 5-merkin pituudella oikea LKP-ti-
lin ja TaKP-tilin yhdistelmä. 

12990010 Muut kesken-
eräiset aineelliset käyttö-
omaisuushankinnat, han-
kintatili 

 Tämä tili sisältää muut kuin edellä 
mainitut ja tilille 12990011 ICT kes-
keneräiset aineelliset käyttöomai-
suushankinnat, hankintatili kirjatta-
vat menot.  
Tälle tilille kirjataan ko. keskeneräisen 
käyttöomaisuuden hankinta-arvo silloin, 
kun hankinta tapahtuu investointiprojek-
tin kautta aktivoimalla. Hankintamenot 
puretaan investointiprojekteilta tilille 
12990000 Keskeneräiset aineelliset 
käyttöomaisuushankinnat kauden vaih-
teessa purkuajolla. Tilillä ei saa olla sal-
doa tilinpäätöksessä. Talousarviokirjaus 
suoriteperusteella tehdään menotosit-
teella 010-loppuiselle hankintatilille, 
joka on 000-loppuisen käyttöomaisuus-
tilin alajaottelu. Näin saadaan päivä- ja 
pääkirjalla tulostumaan 5-merkin 
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pituudella oikea LKP-tilin ja TaKP-tilin 
yhdistelmä. 

 

2 Muut käyttöomaisuuden tileihin liittyvät muutokset 

Lisätään tilit / lisäjaottelut 

Tili Selite Muutoksen perustelut ja vaikutus toi-
mintaan 

12990989 Käyttöomai-
suushankintojen tekni-
nen välitili 

Tälle tilille tulee automaatti-
sesti kirjaus, kun Kieku-tieto-
järjestelmässä kirjataan akti-
voitavan käyttöomaisuuden ja 
kansallisomaisuuden hankinta-
meno. 
Tämä 989-loppuinen lisäjaot-
telu on vain Kieku-järjestelmän 
käyttöomaisuustoiminnon käy-
tössä, eikä sille voida tehdä 
suoraan kirjauksia. 
 

Tämä tili perustetaan, koska 
S/4HANA-järjestelmän käyttöomai-
suuden uusi toiminnallisuus tarvitsee 
kirjauksia varten teknisen välitilin. Tili 
tulee käyttöön Kiekun S/4 HANA-päi-
vityksen yhteydessä. 

 

Samassa yhteydessä yllä luvussa 1 kuvattujen muutosten kanssa tehdään kansallis- ja käyttöomaisuus-
tililajeihin ja -tileihin kuvausten yhtenäistämiseen liittyviä tarkennuksia    

Tililajit, joiden selitettä muutetaan 

Tililaji  Uusi selite Muutoksen perustelut ja vaikutus toimin-
taan 

109 Ennakko-
maksut ja kes-
keneräiset 
hankinnat 

Hyödykkeiden ennakkomaksuilla tarkoite-
taan ulkopuolisille suoritettuja ennakko-
maksuja silloin, kun maksun perustana 
olevaa hyödykettä ei ole vielä vastaan-
otettu.  
Keskeneräiset hankinnat sisältää omai-
suuden hankintoihin liittyvät vastaanotetut 
työt ja hankinnat aina siihen asti kunnes 
omaisuushyödyke valmistuu, jolloin se 
kirjataan varsinaiselle omaisuustilille. 
Keskeneräiset hankinnat liittyvät yleensä 
projektiluonteisiin hyödykkeisiin eli hyö-
dykkeisiin joihin liittyy tiettyjen osien pro-
jektin etenemisen mukainen hyväksymis- 
ja vastaanottomenettely ja siihen liittyvä 
maksuaikataulu.  

Muutoksella yhtenäistetään tililajien 109, 
119 ja 129 selitteet. 
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119 Ennakko-
maksut ja kes-
keneräiset 
hankinnat 

Hyödykkeiden ennakkomaksuilla tarkoite-
taan ulkopuolisille suoritettuja ennakko-
maksuja silloin, kun maksun perustana 
olevaa hyödykettä ei ole vielä vastaan-
otettu.  
Keskeneräiset hankinnat sisältää omai-
suuden hankintoihin liittyvät vastaanotetut 
työt ja hankinnat aina siihen asti kunnes 
omaisuushyödyke valmistuu, jolloin se 
kirjataan varsinaiselle omaisuustilille. 
Keskeneräiset hankinnat liittyvät yleensä 
projektiluonteisiin hyödykkeisiin eli hyö-
dykkeisiin joihin liittyy tiettyjen osien pro-
jektin etenemisen mukainen hyväksymis- 
ja vastaanottomenettely ja siihen liittyvä 
maksuaikataulu.  
 

Muutoksella yhtenäistetään tililajien 109, 
119 ja 129 selitteet. 

129 Ennakko-
maksut ja kes-
keneräiset 
hankinnat 

Hyödykkeiden ennakkomaksuilla tarkoite-
taan ulkopuolisille suoritettuja ennakko-
maksuja silloin, kun maksun perustana 
olevaa hyödykettä ei ole vielä vastaan-
otettu.  
Keskeneräiset hankinnat sisältää omai-
suuden hankintoihin liittyvät vastaanotetut 
työt ja hankinnat aina siihen asti kunnes 
omaisuushyödyke valmistuu, jolloin se 
kirjataan varsinaiselle omaisuustilille. 
Keskeneräiset hankinnat liittyvät yleensä 
projektiluonteisiin hyödykkeisiin eli hyö-
dykkeisiin joihin liittyy tiettyjen osien pro-
jektin etenemisen mukainen hyväksymis- 
ja vastaanottomenettely ja siihen liittyvä 
maksuaikataulu.  
 

Muutoksella yhtenäistetään tililajien 109, 
119 ja 129 selitteet. 

 

Samassa yhteydessä muutetaan 010-loppuisten hankintatilien  

- 10940010 Keskeneräiset maa- ja vesialueet, hankintatili 

- 10950010 Keskeneräiset asuinrakennukset, hankintatili 

- 10960010 Keskeneräiset muut rakennukset, hankintatili  

- 10970010 Keskeneräinen muu kansallisomaisuus, hankintatili  

- 12950010 Keskeneräiset maa- ja vesialueet, hankintatili 

- 12960010 Keskeneräiset asuinrakennukset, hankintatili  

- 12970010 Keskeneräiset muut rakennukset, hankintatili  

- 12980010 Keskeneräiset rakenteet, hankintatili 

selitteet alla olevan esimerkkikuvauksen mukaisesti. 



Valtiokonttori Liite  7 (10) 
Valtiokonttori    
  
 2.12.2022  
 

 

Sörnäisten rantatie 13, Helsinki, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI 

Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi 

 

Tili Uusi selite Muutoksen perustelut ja vaikutus toi-
mintaan 

10940010 Keskeneräi-
set maa- ja vesialueet, 
hankintatili 

Tälle tilille kirjataan kesken-
eräisen kansallisomaisuuden 
hankinta-arvo silloin, kun han-
kinta tapahtuu investointipro-
jektin kautta aktivoimalla. Han-
kintamenot puretaan investoin-
tiprojekteilta tilille 10940000 
Keskeneräiset maa- ja vesialu-
eet kauden vaihteessa purku-
ajolla. Tilillä ei saa olla saldoa 
tilinpäätöksessä. Talousar-
viokirjaus suoriteperusteella 
tehdään menotositteella 010-
loppuiselle hankintatilille, joka 
on 000-loppuisen käyttöomai-
suustilin alajaottelu. Näin saa-
daan päivä- ja pääkirjalla tulos-
tumaan 5-merkin pituudella oi-
kea LKP-tilin ja TaKP-tilin yh-
distelmä. 

Keskeneräisten käyttöomaisuusyksi-
köiden muodostamiseen (tilikuvauk-
sessa käytetty termiä ”syntymiseen”) 
liittyvä virheellinen virke on poistettu.  
 
Lisäksi lyhennetty toista virkettä, jonka 
sisältö ei ole ollut muotoilultaan yksi-
selitteinen. Virkkeen sisältöön jätetty 
tilin käytön kannalta oleellinen mai-
ninta tilinpäätösvaiheesta. 

 

3 Muutokset työterveyspalveluiden tileihin 

Tilit / lisäjaottelut, jotka on poistettu käytöstä 

Tili 

43310200 Työterveyspalvelut Kelan korvausluokka I 

43310201 Työterveyspalvelut Kelan korvausluokka II 

43310203 Työterveyspalvelut Kelan korvausluokka 0 

 

Tilit / lisäjaottelut, joiden nimeä / selitettä on muutettu 

Tili Uusi selite Muutoksen perustelut ja vaikutus toi-
mintaan 

43310001 Työterveys-
palvelut 

Tämä tili sisältää ostettu-
jen työterveyspalveluiden 
menot. Näitä ovat esimer-
kiksi lääkärinpalkkiot sekä 
tutkimus- ja hoitopalvelui-
den menot. Muut kuin val-
tion henkilöstön terveys-
palveluiden menot 

Lisäjaottelun selite on muutettu vastaa-
maan tilin 43310 Työterveyspalvelut se-
litettä, sillä tämän tilimääräyksen yhtey-
dessä muut tilin lisäjaottelut on poistettu 
käytöstä.  
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kirjataan tilille 43940 Muut 
terveyspalvelut. 

 

Liikekirjanpidon tilin 43310 Työterveyspalvelut lisäjaotteluista poistetaan Kelan korvausluokkakohtaiset 
lisäjaottelut. Tilin 43310 alajaotteluksi (kirjanpidon kirjaustaso) jää siten ainoastaan tili 43310001 Työter-
veyspalvelut. 

Erillisten korvausluokkakohtaisten lisäjaotteluiden olemassaolon syyksi on tunnistettu 

- ensisijaisesti työterveyshuollon kustannusten korvausluokkakohtainen raportointi Kelalle. Kela-

korvaa vuosittain organisaatioille osan aiheutuneista työterveysmenoista. Kelan korvausten saa-

misen edellytyksenä on korvausluokkakohtainen toteutuneiden työterveysmenojen raportointi 

- toissijaisesti Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) virastoille tarjoaman Avaintiedot-palvelun käytön 

mahdollistaminen. Avaintiedot-palvelun käyttö on virastoille maksutonta ja vapaaehtoista. Avain-

tiedot-palvelusta virasto saa tietoa työkyvyttömyydestä aiheutuvista kustannuksista sekä ilmiöistä 

kustannusten taustalla. Avaintiedot-palvelussa yhdistetään Kevan rekistereissä jo muutoinkin ole-

vaa tietoa sekä palvelua varten erikseen toimitettavaa tietoa. Tällaista erikseen toimitettavaa tie-

toa ovat esimerkiksi korvausluokkakohtaiset työterveyshuollon kustannukset (liittyy tähän tilimää-

räykseen), työsuhteen keskeytystietoja yms. 

Samanaikaisesti erillisten korvausluokkakohtaisten tilien käytön haittapuoleksi on tunnistettu työtervey-
den laskujen käsittelyn tehottomuus. Tilanteessa, jossa työterveyspalvelutoimittajien laskuilta erotellaan 
korvausluokkakohtaisesti menot eri tileille, Handi-järjestelmän automatisoitujen toiminnallisuuksien 
käyttö ei ole ollut mahdollista. Mikäli laskut tiliöitäisiin vain yhdelle liikekirjanpidon tilille, automatisointi 
helpottuisi. 

Tarkempi tutkimus on osoittanut, ettei tarkkaa korvausluokkakohtaista tiliöintiä ei itse asiassa tarvita yllä 
lueteltujen tavoitteiden saavuttamiseksi (raportointi Kelalle ja Kevalle):  

- Korvausluokkakohtaiset tiedot Kelalle toimitetaan joka tapauksessa jo nykytilanteessa pääsään-

töisesti työterveyspalvelun toimittajan erillisen korvausluokkakohtaisen toteumaraportoinnin pe-

rusteella 

- Kevan avaintietopalvelussa tarvittavien korvausluokkakohtaisten työterveysmenotietojen Tietojen 

toimittamiseen on käytetty liikekirjanpidon tietoja, mikäli virastolla on ollut käytössään erilliset kor-

vausluokkakohtaiset liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut, ja erillisten lisäjaottelujen käyttöä on Avain-

tiedot-palvelun käyttöönoton yhteydessä myös suositeltu tai edellytetty. Tarkemmassa tutkimuk-

sessa on todettu, että työterveysmenotiedot voidaan toimittaa myös Kevalle saman, ensisijaisesti 

Kelan korvauksia varten toimitetun tiedon perusteella 

- Kirjanpidon näkökulmasta työterveysmenojen tarkempi jaottelu ei ole oleellista. Nykyinen valinta-

mahdollisuus tarkempien liikekirjanpidon tilien käyttöön on aikanaan luotu virastojen tietotarpei-

den vuoksi. Oletettavasti tarve on liittynyt nimenomaan Kelaan toimitettaviin korvausluokkakohtai-

siin tietoihin. Tämänhetkisen tiedon perusteella erityistä tarvetta tarkemman tason tiedoille kirjan-

pidossa ei kuitenkaan ole. Virastoissa tarvitaan tarkempaa korvausluokkakohtaista tietoa ensisi-

jaisesti työkykyjohtamisen tueksi, eikä kirjanpidon tieto tuota virastojen tarpeeseen lisäarvoa. 
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Virasto saa parhaiten tukea tähän tarkoitukseen työterveyden palveluntarjoajien tarjoamasta da-

tasta yhdistettynä palveluntarjoajien asiantuntemukseen, sekä Kevan Avaintiedot-palvelusta 

Näillä perusteilla on katsottu, että tilien lisäjaotteluiden käytöstä poistamiseen ei ole sellaisia esteitä, 
jotka olisivat merkittävämpiä kuin saavutettava työterveyslaskujen automaatioasteen lisäämisen tuomat 
tehokkuushyödyt.  

Ehdotetussa aikataulussa muutos tilit poistettaisiin siis käytöstä 1.1.2023. Tämä merkitsisi sitä, että tar-
vittaessa tilitietoja voidaan käyttää vuoden 2022 tietojen toimittamisessa Kevan avaintietopalveluun. 
Vuoden 2023 tiedot (jotka toimitetaan alkuvuonna 2024) pohjautuisivat jo kaikkien Avaintietopalvelua 
käyttäviltä virastoita työterveyspalvelutoimittajien erillisraportoinnin perusteella. 

 

4 Muut muutokset 

 

Tilit / lisäjaottelut, joiden nimeä / selitettä on muutettu 

Keskeisimmät muutokset tilin selitteessä on korostettu lihavoinnilla 

Tili Uusi nimi Uusi selite Muutoksen perustelut ja vaiku-
tus toimintaan 

50000001 Korot 
talletuksista 

- Tämä tili on Valtiokont-
torin, Valtion eläkera-
haston ja Ulosottolai-
toksen käytössä. 

Kirjausoikeus lisätään VK:n ja 
VER:n lisäksi myös Ulosotto-
laitokselle. Muutoksen taus-
talla on positiivisten korkojen 
tuloutus valtion saldollisten 
pankkitilien konsernitiliin liite-
tylle Ulosottolaitoksen saldolli-
selle pankkitilille maksetuista 
koroista. Pankkitilin saldosta 
osa muodostuu nk. erityistalle-
tuksista ja osa velallisen suo-
rittamista edelleen velkojalle 
suoritettavista eristä. 

19980100 Rahaliik-
keen selvittelytili 
(T), SEPA  
 

19980100 Rahaliik-
keen selvittelytili (T), 
Kieku  
 

Tätä tiliä käytetään vain 
Kieku-järjestelmän os-
toreskontran ostovelka-
tilin vastatilinä kirjauk-
sissa, jotka syntyvät 
pankkiin lähetetyn 
EUR-tililtä maksettavan 
maksatusajon yhtey-
dessä.  
 

Kieku ostoreskontran maksa-
tusajot jaettiin ennen kahdelle 
tilille (19980100 ja 19980101), 
mutta tälle jaolle ei ole enää 
tarvetta ja se on esteenä tie-
tyille automaattitiliöinneille ti-
liotteiden käsittelyssä. Jat-
kossa käytetään vain tiliä 
19980100.  
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19980101 Rahaliik-
keen selvittelytili 
(T) 

19980101 Rahaliik-
keen selvittelytili (T), 
VA 

Tätä tiliä käytetään vain 
Valtionavustus-järjes-
telmän rahaliikkeen sel-
vittelytilinä. 
 

Tilin käyttötarkoitus muutetaan 
niin, että jatkossa tiliä käyte-
tään vain Valtionavustus-jär-
jestelmän rahaliikkeen selvitte-
lyssä. 

39790100 Yhteisra-
hoitteisen toimin-
nan tuotot paikallis-
hallinnolta 

 Tämä tili sisältää pai-
kallishallinnolta saadut 
yhteisrahoitteisen toi-
minnan tuotot silloin, 
kun virastolla on 
tarve ne eritellä. Jos 
erittelytarvetta ei ole, 
virasto voi käyttää ti-
liä 39790000 Muut yh-
teisrahoitteisen toi-
minnan tuotot kirja-
tessaan yhteisrahoit-
teisen toiminnan tuot-
toja paikallishallin-
nolta. 

Tiliä 39790100 Yhteisrahoittei-
sen toiminnan tuotot paikallis-
hallinnolta on mahdollista käyt-
tää, jos virastolla on tarve eri-
tellä paikallishallinnolta saata-
vat yhteisrahoitteisen toimin-
nan tuotot. Erittelyn saa käyt-
töön käyttämällä Kiekun lasku-
tuksessa nimikettä, jonka tili-
öintiryhmäksi on määritelty 
M6. Tiliöintiryhmä M6 ohjaa 
kyseiselle tilille paikallishallin-
toa laskutettaessa. 
 

Jos erittelytarvetta ei ole, yh-
teisrahoitteisen toiminnan tuo-
tot paikallishallinnolta voi kir-
jata tilille 39790000 Muut yh-
teisrahoitteisen toiminnan tuo-
tot. Tällöin nimikkeillä käyte-
tään nimikkeen tiliöintiryhmää 
D2. 
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