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Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot 
 
 
 
 
 
M2 matka- ja kuluhallintajärjestelmän kululajit -määräys 

Valtiokonttori on tänään antanut määräyksen M2 matka- ja kuluhallintajärjes-
telmässä matkalaskuilla käytettävistä kululajeista. Määräys tulee voimaan 
1.1.2015.  

 

Taustaa määräykselle 

Hansel oy:n kilpailuttamaan puitejärjestelyyn perustuvaa M2 matka- ja kulu-
hallintajärjestelmäpalvelua on käytetty valtionhallinnossa vuodesta 2009 alka-
en. Palvelun tuotteistuksen yhteydessä on päätetty valtiolle yhteisistä käsit-
teistä ja periaatteista. Tavoitteena on ollut varmistaa yhtenäisyyden säilymi-
nen paitsi järjestelmän, myös prosessien ja toimintatapojen osalta ja siten taa-
ta myös järjestelmän kustannustehokas ylläpito ja jatkokehitys. Lisäksi on ha-
luttu varmistaa valtion matkustuksen raportoinnin yhtenäisyys ja tiedon hyö-
dynnettävyys. Tuotteistukseen liittyen Valtiokonttori päättää mm. matkalas-
kuilla käytettävistä kululajeista. 

Annettavalla määräyksellä halutaan vahvistaa kululajien yhtenäistä käyttöä 
M2 matka- ja kuluhallintajärjestelmässä.  

 

Kululajeihin liittyvät kirjanpidon tilit  
Valtiokonttori on 9.12.2013 antanut määräyksen (Dnro VK/1195/00.01/2013) 
kirjanpidon tileistä. Määräyksellä luovuttiin nelimerkkisestä liikekirjanpidon tili-
kartasta ja korvattiin se viisimerkkisellä tililuokituksella, jossa viidenneksi mer-
kiksi lisättiin jokaisen tilin perään nolla. Siirtymäsääntönä määrättiin, että muil-
la kuin Kieku -järjestelmää käyttävillä kirjanpitoyksiköillä on omassa kirjanpi-
dossaan pakollista käyttää tilejä joiden neljä ensimmäistä merkkiä vastaa an-
nettua määräystä ja viides merkki voi olla nollasta poikkeava. Kun keskuskir-
janpito siirtyy viisimerkkiseen raportointiin, on kaikkien kirjanpitoyksiköiden kir-
janpidossa liikekirjanpidon tilin viides merkki oltava nolla. 

Lisäksi Valtiokonttori on 25.11.2014 antanut päätöksen Kieku-
tietojärjestelmässä käytettävistä liikekirjanpidon tilikartan 8-merkkisestä lisä-
jaottelusta (Dnro VK/1116/00.01/2014). LKP-tili rekisteröidään Kieku-
järjestelmään aina 8 merkkisenä. Päätöksen liitteenä olevassa tilikartassa to-
detaan, että lisäjaottelut otetaan käyttöön vain, jos se on tarpeellista. 
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Arvonlisäverokulujen kirjaaminen muuttuu 1.1.2015 lukien siten, että kaikki 
arvonlisäverojen kulukirjaukset tehdään samalle liikekirjanpidon tilille vero-
kannasta riippumatta. Valtiokonttori on antanut asiasta määräyksen 
10.10.2014 (Dnro VK/863/00.01/2014). 

Nyt annettavassa määräyksessä on huomioitu viisimerkkinen tililuokitus, Kie-
ku-tietojärjestelmässä käytettävä 8-merkkinen lkp-tili ilman mahdollista lisäja-
ottelua sekä arvonlisäverokulujen tileihin tulevat muutokset. 

 

Kululajit 

Suurin osa määrättävistä kululajeista on ollut käytössä jo aiemmin, lisäksi 
1.1.2015 tulevat voimaan seuraavat uudet kululajit: 

• Bussi, metro yms. (10%) 

• Junaliput (10%) 

• EU-korvattava bussi, metro, yms (10%) 

• EU-korvattava junalippu (10%) 

• Laivaliput (0%) 

• Lentoliput (0%) 

• Lyhytaikaisiin saamisiin kirjattava erä 

• Muut kulut (0%) 

• Muut kulut (10%) 

• Muut kulut (14%) 

• Muut kulut (24%) 

• Valvontaostot (10%) 

• Valvontaostot (14%) 

• Vähennys: Kassasta maksettava ennakko 

 

Lisäksi kululajit Bussi, juna yms. (10%) ja EU-korvattava bussi, juna yms. 
(10%) poistuvat käytöstä. 

 

Toimenpiteet 

Palkeet tekee tarvittavat kululajimuutokset M2-kantoihin niille kirjanpitoyksi-
köille, joiden M2-pääkäyttäjätehtävistä se vastaa. Ne kirjanpitoyksiköt, jotka 
itse vastaavat M2-pääkäyttäjätehtävistä, tekevät tarvittavat muutokset itse. 
Kululajimuutosten yhteydessä kirjanpitoyksiköissä tulee tarkistaa mahdolliset 
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liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut, kululajivastaavuudet sekä mahdolliset tiliöin-
tisäännöt ja olla tarvittaessa yhteydessä Palkeisiin. 

Taulukko M2 matka- ja kuluhallintajärjestelmässä matkalaskuilla käytettävistä 
kululajeista on saatavissa myös M2-järjestelmätoimittajan ylläpitämällä palve-
lusivustolla. 
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