
Kuntien ja 
kuntayhtymien 
palveluluokitus
Erityisasiantuntija Minnamaria Korhonen, 
Kuntaliitto



Palveluluokituksen perusperiaatteet

• Korvaa tehtävittäin kerättävät taloustiedot alkaen vuodesta 2021. 

• Kattaa sekä kuntien lakisääteiset että itselleen ottamat tehtävät. 

• Täsmättävä tuloslaskelmaan tili- ja sektoritasolla.

• Kaikki hallintopalvelut, tukipalvelut, avustukset ja projektit kohdistetaan 
varsinaisille palveluluokille, pl. Yleishallinto, jolle on oma luokkansa. 

• Raportoidaan KKTPP-raportointikokonaisuuden mukaisesti (käyttötalous ja 
investoinnit). 

• Ylläpidetään koodistopalvelussa, sekä AURA-käsikirjan liitteenä (liite 5). 
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https://koodistot.suomi.fi/extension;registryCode=sbr-fi-code-lists;schemeCode=PA-2019-1;extensionCode=PA1
https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-aura/#be025dc1
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Sosiaali- ja terveydenhuolto, 
ympäristöterveydenhuolto ja pelastustoimi

4 17.6.2020
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Kuvaus kertoo, mitkä palvelut 
erittelemätön-luokkaan kuuluu

2131 Lastensuojelun avohuolto on 
oma luokkansa eikä kuuluu 
erittelemätön-luokkaan



Erittelemätön-luokka

• Vain ostot kunnilta ja kuntayhtymiltä, vain merkityt palveluluokat. 

• Erittelemätön-palveluluokilla ei tule raportoida investointeja. 

• Erittelemätön-luokalle voi kohdistaa palveluiden ostoihin (kunnilta ja kuntayhtymiltä) 
kohdistuvaa hallintoa, kuten sopimusvalvontaa, päätöksentekoa jne. 

• Pääasiassa erittelemätön-luokalle kirjataan vain palveluiden ostoja kunnilta ja 
kuntayhtymiltä + näihin liittyviä hallintokuluja (pelastustoimi, osa sotesta, 
ympäristöterveydenhuolto), mutta erityisessä tapauksessa myös muille tileille voi 
tehdä kirjauksia. 
• Esim. pelastustoimessa on sovittu, että jäsenkunta hankkii kaluston ja siihen voi liittyä siten 

mm. ylläpitoon liittyviä palvelunostoja tms., jolloin nämä voi kirjata suoraan ao. tilille.
• Kalustoinvestointi kirjataan kuitenkin tarkemmalle pelastustoimen luokalle, ei erittelemätön-

luokalle. 
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Yleishallinto, 
tukipalvelut ja 
tilavuokrauspalvelut
Erityisasiantuntija Minnamaria Korhonen, 
Kuntaliitto



Yleishallinto ja tukipalvelut

• Yleishallinnolle on oma palveluluokka, eikä sitä jaeta edelleen muille 
palveluluokille. 

• Kaikki muut hallintopalvelut, tukipalvelut, avustukset, sisäiset vuokrat ja projektit 
kohdistetaan varsinaisille palveluluokille. 
• Suora kohdentaminen
• Vyörytys – vyörytysperusteet annettu AURA-käsikirjassa
• Sisäinen kauppa

• Huomioitava tukipalveluluokan käyttötarve. 
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Yleishallinto

• Kunnanvaltuusto ja -hallitus 

• Tarkastuslautakunta, sisäinen 
tarkastus ja tilintarkastus

• Kunnanjohtaja ja johdon tuki 

• Keskitetty arkisto- ja 
asianhallintatehtävät, kirjaamo 

• Valmiussuunnittelu ja varautuminen

• Vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja 
nuorisovaltuusto

Tukipalvelut

• Talous-, henkilöstö- ja 
hallintopalvelut 

• Toimialajohto ja johdon tuki

• Substanssilautakunnat

• Tietohallinto-, hankinta- ja 
lakipalvelut

• Yhteispalvelu- ja neuvontatoiminta, 
viestintä

• Ateria- ja puhtauspalvelut

• Ulosmyytävät tukipalvelut9

Esimerkkejä palveluista 



Tukipalveluluokka

• Palveluluokituksen apuluokka. Tukipalveluiden tuotot ja kulut voidaan raportoida 
tällä palveluluokalla, minkä jälkeen ne kohdistetaan varsinaisille palveluluokille 
sisäisellä laskutuksella tai summatasoisesti vyöryttämällä. 

• Tukipalveluiden tuotot ja kulut voidaan kohdistaa myös suoraan palveluluokalle, 
jolloin tukipalveluluokkaa ei tarvitse käyttää. 

• Tukipalveluluokalle kohdistetaan myös kunnan ulosmyytävät tukipalvelut. 

• Tukipalvelut jaetaan muille palveluluokille siten, että tukipalvelujen muille 
palveluluokille jaettujen tuottojen ja kulujen erotus on nolla. Tukipalveluluokan 
neton ei tarvitse olla 0, ulkoinen kate jää tukipalveluluokalle. 

• Tukipalveluluokalla voi raportoida tukipalveluinvestointeja, jos investoidaan 
nimenomaan tukipalveluun.  
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Tukipalvelu Palveluluokka

Tukipalvelu Tukipalvelut-
luokka Palveluluokka

Tuotteistettu 
tukipalvelu

Tukipalvelut-
luokka

Palveluluokka

Kulut ja tuotot jaetaan kululajeittain suoraan palveluluokille

Palkat
Ostot
Vuokrat
jne.

Sisäinen 
kaupankäynti

Palkat
Ostot
Vuokrat
Jne.

Vyörytys

Palkat
Ostot
Vuokrat
Jne.

Sisäinen 
laskutus

Vyörytys

Kulut ja tuotot kohdennetaan JHS palveluluokille summatasoisina tukipalvelut-apuluokkaa käyttäen

Tukipalveluiden kohdistaminen palveluluokille, vaihtoehdot

1

2

3



Kiinteistömenot ja vuokrat

• Kunnan tilojen vuokraukselle ulkopuolisille on kaksi erillistä palveluluokkaa 
(asuntojen vuokrauspalvelut ja tilavuokrauspalvelut), joihin kohdistetaan 
varsinaisesta vuokraustoiminnasta aiheutuvat kulut ja tuotot. 

• Kunnan omista tiloista aiheutuvat kulut ja tuotot voi raportoida 
tilavuokrauspalvelut-palveluluokalla (tai tukipalveluluokalla), mistä ne 
kohdistetaan edelleen sisäisinä vuokrina tai vyörytyksiä varsinaisille palveluille 
ylläpito- ja pääomavuokran sekä tontin vuokran osalta. 

• Tilavuokrauspalvelut-luokalle kohdistetaan myös sellaisten tyhjillään olevien 
tilojen kulut, jotka eivät ole minkään palvelutoiminnan käytössä. 

• Organisointitavasta riippumatta tilakeskuksen tai -yksikön poistot, pääomakorot 
sekä tuottotavoitteen mukainen kate saavat olla mukana sisäisessä vuokrassa 
eikä niitä tarvitse oikaista.
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Heräsikö kysyttävää? 

Ota yhteyttä Kuntatalouden 

tietopalveluun:

kuntadata@valtiokonttori.fi 


