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1 Kirjausohjeet ja tililuettelo 

Kirjanpitolain 2:2.2 §:n mukaan kirjanpitovelvollisella tulee olla kultakin tilikaudelta kir-
janpitotileistä selkeä ja riittävästi eritelty luettelo, joka selittää tilien sisällön (tililuettelo). 
Erilaisille tapahtumille on oltava omat tilinsä. Sekatilit, joille kirjattaisiin menoja ja tuloja, 
eivät ole asianmukaisia. Tulon ja menon erotuksen kirjausta nettoperusteisesti ei sallita. 
Erityyppisillä maksuvälineillä tulee olla omat tilinsä (esimerkiksi saamisilla, pankkitileillä 
ja käteisellä). Jokainen tili on pidettävä jatkuvasti sisällöltään samana. Tilin sisältöä voi-
daan kuitenkin muuttaa toiminnan kehityksen aiheuttamien muutosten, parannettuun 
tilijärjestelmään siirtymisen tai muun erityisen syyn vuoksi. Tilien muutokset tulisi tehdä 
tilikausien taitteessa. Kirjausketjun aukottomuus tositteesta tilinpäätökseen (audit trail) 
on voitava vaikeuksitta todeta. 

Kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohje noudattelee Valtiovarainministeriön hallin-
noiman Kuntatieto-ohjelman yhteydessä laadittua JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien 
tililuettelo -suositusta, joka julkaistiin syyskuussa 2015.  

Kaupungin tililuettelon pääkirjatilit ovat 6-numeroisia 1–8-alkuisia tilejä ja toissijaiset 
sisäisessä laskennassa käytettävät kustannuslajit 9-alkuisia. Pääkirjatiliä käytetään tuot-
tojen ja kulujen kohdistamisessa ilmentämään tuotto-/kuluerän luonnetta. Muut käy-
tössä olevat kirjaustunnisteet on kuvattu tämän tililuettelon kohdassa 3. Huomattavaa 
on, että osa lisätunnisteista on pakollisia ja niiden käyttö omassa yksikössä tulee varmis-
taa. Näiden tunnisteiden avulla seurataan ja/tai raportoidaan kaupungintasolla koko kau-
punkia koskettavia eriä. 

Mikäli tililuettelossa on tilin kohdalla merkintä E, tarkoittaa tämä sitä, että tilille muodos-
tuu kirjaus automaattisesti SAP-toiminnanohjausjärjestelmästä. 

1.1 Kirjausohjeiden muutokset 

Tämä kirjausohje sisältää kaupungin kirjanpidossa käytettävät tilit 1.1.2018 alkaen. Li-
säksi tilikohtaisessa kuvauksessa on esitetty muutokset edelliseen tililuetteloon nähden. 
Muutokset on merkitty ohjeessa seuraavia lyhenteitä käyttäen: 

UUSI = Uusi tili. 

M = Kirjausohjeessa muutos edelliseen kirjausohjeeseen. 

L = Kirjausohjeessa lisäys tai tarkennus edelliseen kirjausohjeeseen. 

1.2 Kirjausohjeisiin liittyvä aineisto ja yhteystiedot 

Ohje ja sen liitteet julkaistaan intranetissä: Työn tueksi – Talous – Talouden ohjeet ja lo-
makkeet -sivustolla. Lisäksi muut talouden ohjeet sekä listaukset arvonlisävero-, kump-
paniyhtiö-, toimintoalue- ja tositelajikoodeista löytyvät intranetistä samasta paikasta.  

Lisäohjeita kirjausohjeen soveltamiseen antaa Konsernipalveluyksikkö Koppari: kirjan-
pito@tampere.fi. 

Muutostarpeet ja -ehdotukset voi esittää Konsernihallinnon Talousyksikköön: las-
kenta@tampere.fi. 

1.3 Liitteet 

Liite 1 Työterveyshuoltoon liittyvien laskujen tiliöinti 
Liite 2 Osaamisen kehittämiseen ja rekrytointiin liittyvien laskujen tiliöinti 
Liite 3 Ympäristöasioiden kirjaaminen 

  

mailto:kirjanpito@tampere.fi
mailto:kirjanpito@tampere.fi
mailto:laskenta@tampere.fi
mailto:laskenta@tampere.fi
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2 Laskelmakaavat 

2.1 Tuloslaskelma – kunta 

TULOSLASKELMA       
    Tilikohdistus 01.01.-31.12.20XX 01.01.-31.12.20XX 
         
Toimintatuotot       
 Myyntituotot  310000-319999 +  +  
 Maksutuotot  320000-329999 +  +  
 Tuet ja avustukset 331000-339999 +  +  
 Vuokratuotot 341000-349999 +  +  
 Muut toimintatuotot 351100-363000 + + + + 
Valmistus omaan käyttöön 371000-374010  +  + 
Toimintakulut        
 Henkilöstökulut      
  Palkat ja palkkiot                                            401100-417000 -  -  
  Henkilösivukulut     
   Eläkekulut                                         421000-427000 -  -  
   Muut henkilösivukulut                      431000-438000 -  -  
 Palvelujen ostot 440000-459999 -  -  
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                         461100-462999 -  -  
 Avustukset  471100-479999 -  -  
 Vuokrakulut  481000-489999 -  -  
 Muut toimintakulut 491000-499999 - - - - 
Toimintakate    =  = 
Verotulot   601000-604000  +  + 
Valtionosuudet  611000-611500  +  + 
Rahoitustuotot ja -kulut      
 Korkotuotot  641000-649000 +  +  
 Muut rahoitustuotot 651000-659000 +  +  
 Korkokulut  681000-689000 -  -  
 Muut rahoituskulut 691000-699000 - +/- - +/- 
Vuosikate     =  = 
Poistot ja arvonalentumiset      
 Suunnitelman mukaiset poistot                                   701000-716200 -  -  
 Arvonalentumiset 751000-761000 - - - - 
Satunnaiset erät       
 Satunnaiset tuotot 801000-809000 +  +  
 Satunnaiset kulut 811000-819000 - +/- - +/- 
Tilikauden tulos    =  = 
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)                                      841000-842000  -/+  -/+ 
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)                                       851000-852000  -/+  -/+ 
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)                                     861000-862000  -/+  -/+ 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  =  = 
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2.2 Tuloslaskelma – liikelaitos 

 
  

Tilikohdistus

Liikevaihto 310000-319999 + +
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys 
(+) tai vähennys (-)

360000-369999 +/- +/-

Valmistus omaan käyttöön 371000-374010 + +
Liiketoiminnan muut tuotot 320000-329999, 

330000-339999, 
338000-359999

+ +

Tuet ja avustukset kunnalta 337000-337999 + +
Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - -
Ostot tilikauden aikana 461100-462999 - -
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 469000-469999 +/- +/-

Palvelujen ostot 440000-459999 - - - -
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot                                      401100-418000 - -
Henkilösivukulut

Eläkekulut                                     420000-428000 - -
Muut henkilösivukulut                      430000-439000 - - - -

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot 701000-716200 - -
Arvonalentumiset 751000-761000 - - - -

Liiketoiminnan muut kulut 471100-599999 - -
Liikeylijäämä -(alijäämä) + +
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 641000-649000 + +
Muut rahoitustuotot 651000-659000 + +
Kunnalle maksetut korkokulut 687000-687999 - -
Muille maksetut korkokulut 681000-682000, 

688000-689000
- -

Korvaus peruspääomasta 694100-694199 - -
Muut rahoituskulut 691000-693000, 

694500-699000
- +/- - +/-

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + +
Satunnaiset tuotot ja -kulut

Satunnaiset tuotot 801000-809000 + +
Satunnaiset kulut 811000-819000 - +/- - +/-

Ylijäämä (alijäämä)ennen varauksia + +
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 841000-842000 +/- +/-
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 851000-852000 +/- +/-
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 861000-862000 +/- +/-

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) +/(-) +/(-)

01.01.-31.12.20XX 01.01.-31.12.20XX
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2.3 Tase 

VASTAAVAA VASTATTAVAA  
   
 A PYSYVÄT VASTAAVAT Tilikohdistus  A OMA PÄÄOMA  
 I  Aineettomat hyödykkeet        I  Peruspääoma 201000-202000 
     1. Aineettomat oikeudet                        102100-102230    II  Arvonkorotusrahasto 203000 
     2. Muut pitkävaikutteiset menot         101000-101010, 

113100-113110, 
114100-104230, 
109000  III   Muut omat rahastot 207210-207290 

     3. Ennakkomaksut                             105000  IV  Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä               208100-208200 
 II Aineelliset hyödykkeet  V   Tilikauden ylijäämä/alijäämä                                  209000 
     1. Maa- ja vesialueet                          111000-114030  B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 
     2. Rakennukset                                  115000-116030      1. Poistoero 215000 
     3. Kiinteät rakenteet ja laitteet            118000-118030      2. Vapaaehtoiset varaukset                                      216000-217000 
     4. Koneet ja kalusto                                  121000-124030    C PAKOLLISET VARAUKSET 
     5. Muut aineelliset hyödykkeet                    126000-126030      1. Eläkevaraukset 221000 
     6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankin-
nat  127000-129900      2. Muut pakolliset varaukset                                   222000-229000 
 III  Sijoitukset  D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 
     1. Osakkeet ja osuudet                       131100 -131800      1. Valtion toimeksiannot                                         231100-231900 
     2. Joukkovelkakirjalainasaamiset       132100-132800      2. Lahjoitusrahastojen pääomat                            232100-232900 
     3. Muut lainasaamiset                        133100-133990      3. Muiden toimeksiantojen pääomat                   233100-233900 
     4. Muut saamiset                                134100-135800  E VIERAS PÄÄOMA  
 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT   I Pitkäaikainen  
     1. Valtion toimeksiannot                     141100-141900      1. Joukkovelkakirjalainat                                       241500-241900    
     2. Lahjoitusrahastojen varat  142500-142900      2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta            243300     
     3. Muut toimeksiantojen varat            143100-143900      3. Lainat julkisyhteisöiltä                                       245500-245800 
 C VAIHTUVAT VASTAAVAT      4. Lainat muilta luotonantajilta                            247000-247900 
 I  Vaihto-omaisuus      5. Saadut ennakot 251000-251700 
     1. Aineet ja tarvikkeet                       151000-151500      6. Ostovelat 255500-260100 
     2. Keskeneräiset tuotteet                  152500      7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat       263000-264700 
     3. Valmiit tuotteet                            153500      8. Siirtovelat 267000-268700 
     4. Muu vaihto-omaisuus                   154500  II Lyhytaikainen  
     5. Ennakkomaksut                            155500      1. Joukkovelkakirjalainat                                          271500-272900 
 II Saamiset      2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta               273300-274300 
     Pitkäaikaiset saamiset      3. Lainat julkisyhteisöiltä                                          275500-278900 
     1. Myyntisaamiset                            161000-163000      4. Lainat muilta luotonantajilta                               277000-279000 
     2. Lainasaamiset                            164500-164900      5. Saadut ennakot 281000-281700 
     3. Muut saamiset                             165000-167900      6. Ostovelat 285000-290500 
     4. Siirtosaamiset                               168000-169700 

    7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat    
291000- 291500, 292000-
292200 ja 292700-296700 Lyhytaikaiset saamiset  

     1. Myyntisaamiset                             171000-173000 
     8. Siirtovelat 

291600-291700, 292300-
292600 ja 297000-298999      2. Lainasaamiset                               174500-174900 

     3. Muut saamiset                              
175100-175200, 
175700-177100 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 

   4. Siirtosaamiset                                
175400, 178000-
179999    

 III  Rahoitusarvopaperit     
     1. Osakkeet ja osuudet                      181000-181100,     
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181300-181900 
     2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumenttei-
hin  182100-182900    
     3. Joukkovelkakirjalainasaamiset       183500-183800    

     4. Muut arvopaperit                           
181200, 184100-
184900    

 IV   Rahat ja pankkisaamiset               191100-197999    
VASTAAVAA YHTEENSÄ 
 

 
    

3 Kirjaustunnisteet 

Kirjaustunniste Selite 

Pääkirjatili  Kuvaa tapahtuman luonnetta. Tilin valinnassa on käytettävä liiketapahtumaa mahdollisimman hyvin kuvaavaa 
tiliä.  
 
Esim. kirjan osto kirjakaupasta kirjataan tuloslaskelman aineet, tarvikkeet ja tavarat ryhmässä olevalle Kirjalli-
suuden ostot -tilille (tilinumero 461200). 

Arvonlisäverokoodi Osoittaa liiketapahtuman arvonlisäverokannan (esim. 24 %) sekä arvonlisäveron luonteen (esim. yhteisöhan-
kinta).  
 
Esim. puhelimen ostaminen kirjataan joko arvonlisäverokoodille B5 tai B6 riippuen siitä kohdistuuko tavaran 
osto palautuksen vai vähennyksen alaiseen toimintaan. 

Yritys Yritys-koodi on toiminnanohjausjärjestelmän ulkoisen laskennan organisaatio, joka mahdollistaa itsenäisen ti-
linpäätöksen ja lain vaatimat tulos- ja taselaskelmat. Tampereen kaupungin organisaatiomallissa on 18 yritystä 
ja yritysnumerot välillä 1110–1850 ovat kaupungin organisaatioon kuuluvia. Muut yritysnumerot ovat kaupun-
kikonserniin kuuluvia eli ne eivät kuulu Tampereen kaupungin organisaatioon.  
 
Yritysnumero on johdettavissa kustannuspaikan/tulosyksikön numerosta. 3 ensimmäistä numeroa ja nolla = 
yritysnumero. Esim. tulosyksiköstä 113210 Talousyksikkö muodostuu yritysnumero 1130.  

Kumppaniyhtiö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoittaa liiketapahtuman vastapuolen. 
- Myyjän kirjanpidossa kumppanikoodi kertoo kenelle tavara/palvelu on myyty.  
- Ostajan kirjanpidossa kumppanikoodi kertoo keneltä tavara/palvelu on ostettu.  

 
Kaupungin eri yksiköiden (yritysten) välisissä liiketapahtumissa käytetään numerolla yksi (1) alkavia kumppa-
nikoodeja.  
 
Kaupungin konserniin kuuluvien yhteisöjen välisissä erittelyä vaativissa liiketapahtumissa käytetään numeroilla 
2, 3 ja 6 alkavia kumppanikoodeja. 
 
Myös taloustilaston erittelyä vaativissa liiketapahtumissa käytetään kumppanikoodeja (4100 Keva, 4200 Muut 
sosiaaliturvarahastot, 5000 Valtio, 5500 Euroopan Unioni, 6500–6599 Kunnat, 6600 Muut kuntayhtymät). 
 
Muita 4-alkuisia kumppaniyhtiöitä käytetään kaupungin rahoitukseen liittyvissä erittelyissä sekä 8-alkuisia lah-
joitusrahastojen kirjauksissa. 

Kustannuspaikka Kuvaa organisaatiota (mikä/kenen yksikkö?). Kustannuspaikoille kirjataan kustannuksia, jotka siirtyvät auto-
maattisesti tulosyksiköille, jotka on määritelty kustannuspaikkojen perustietoihin. 

Tilaus 
 
 
 

Sisäisen laskennan tunnistetta Tilastollinen sisäinen tilaus voidaan käyttää tiliä/kustannuspaikkaa tarkempaan 
seurantaan. Sisäisen tilauksen kanssa käytetään tulosyksikköä/kustannuspaikkaa.  
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Työterveyden kustannusten seuraamista varten on käytössä neljä tilausnumeroa, joita yksiköiden on käytettävä 
kirjattaessa ko. hankintoihin liittyviä kuluja. Ohjeet työterveyden kustannusten tarkemmasta seurannasta löyty-
vät tämän ohjeen liitteestä 1.  
 
Tilauksella eritellään myös muita kaupunkitasoisesti seurattavia kohteita, kuten kertapalkkiot, koulutuskorvauk-
set, ostot tilintarkastusyhteisöltä, vahinkovakuutuskorvaukset, kotikuntalain perusteella maksettavat kotikun-
takorvaukset, henkilöstön ateriakompensaatio, järjestöjen luottamusmiehien ja työsuojeluvaltuutettujen kulut, 
edustusmenot ja PR-toiminta. Lisäksi tilausta käytetään yksiköissä kustannuspaikkarakennetta tarkemmassa 
talouden seurannassa, mutta tämä seuranta ei voi syrjäyttää kaupunkitasoista seurantaa. Taloustilaston rapor-
toinnissa on osittain käytössä myös tilausnumero. 
 
Hankkeiden hallinnan aitoja (todellisia) tilauksia käytetään kustannusten/tulojen seurantaan. Aitoja tilauksia 
ovat esim. palvelu-, kunnossapito- ja investointitilaus. Aitoon tilaukseen kohdistetaan tulosyksikkö eikä sen 
kanssa voi käyttää kustannuspaikkaa, sillä aito tilaus on itsessään kustannusobjekti. 

Tulosyksikkö 
 
 

 

Kuvaa kustannuspaikan tavoin organisaatiota. Tulosyksiköille kirjataan tuloja ja sille ohjautuvat muille aidoille 
tunnisteille kirjatut kustannukset, jotka on kytketty tulosyksikköön. Tulosyksikkönumero on sama kuin kustan-
nuspaikalla, esim. 113210 Talousyksikkö on sekä tulosyksikkö että kustannuspaikka.  

Projektirakenteen osa        
(PRR-osa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käytetään erilaisten projektien, kuten investointi-, käyttötalous-, kehitys- ja myyntiprojektien, seurantaan. Pro-
jektin luonteesta riippuen sille voidaan kirjata sekä kuluja että tuottoja. 
 
Investointiprojektien kustannukset aktivoidaan (puretaan) taseeseen kauden lukituksessa kolmella eri tapaa: 

1. Valmis pysyvä vastaava esim. henkilöauto 
a. kulutilille kirjattu liiketapahtuma puretaan kulutililtä taseen pysyviin vastaaviin 
b. poistolaskenta alkaa heti  

2. Valmisteilla oleva pysyvä vastaava, omajohtoinen rakentaminen -> valmistus omaan käyttöön 
a. kulutileille kirjatut liiketapahtumat jäävät tileille, purku tapahtuu valmistus omaan käyttöön 

-tilien kautta taseen keskeneräisiin pysyviin vastaaviin.  
b. poistolaskenta alkaa, kun investointiprojekti on merkitty valmiiksi ja sen kustannukset on 

purettu keskeneräisistä pysyvistä vastaavista valmiiden pysyvien vastaavien tase-erään 
3. Keskeneräisenä ostettu pysyvä vastaava tai valmisteilla oleva pysyvä vastaava, kun kyseessä raken-

nuttaminen eikä omajohtoinen rakentaminen 
a. kulutilille kirjattu liiketapahtuma puretaan kulutililtä taseen keskeneräisiin pysyviin vastaa-

viin. 
b. poistolaskenta alkaa, kun investointiprojekti on merkitty valmiiksi ja sen kustannukset on 

purettu keskeneräisistä pysyvistä vastaavista valmiiden pysyvien vastaavien tase-erään 
 

Investointien projektirakenneosille pakollinen lisätunniste on investointiperuste (10 Korvaus, 30 Laajennus). 
Lisätietoa kohdassa Pysyvät vastaavat. Investointien projektirakenneosalle tulee myös määritellä investointi-
tapa (1 Omajohtoinen rakentaminen, 2 Rakennuttaminen) sekä ympäristönsuojeluinvestoinnin tyyppi, jos ky-
seessä on ympäristönsuojeluinvestointi. 
 
Projektienhallintajärjestelmän (Thinking Portfolio) käyttöönotto edellyttää projektikirjauksilta tarkempaa luo-
kittelua. Salkunhallinnan välilehden kenttien täyttäminen on vuodesta 2015 alkaen pakollista projektien perus-
tamisessa. 
 
Salkunhallinnan kenttiä ovat: 
 

Kehittämiskokonaisuus, pakollinen, valintavaihtoehdot: 
 Hyvinvointi 
 Elinvoima 
 Kaupunkirakenne ja – ympäristö 
 Organisaation toimintakyky 
 Muut (käytä tätä, jos strategian mukaista salkutusta ei ole) 

Strategiakausi: valitaan strategiakausi (4 vuotta), johon kyseinen hanke kuuluu 
Strategian näkökulma, valintavaihtoehdot: 
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 Yhdessä tekeminen 
 Elinvoima ja kilpailukyky 
 Kestävä yhdyskunta 
 Tasapainoinen talous ja uudistuva organisaatio 

Strategian tavoite, pakollinen, valintavaihtoehdot:  
 Kaupunkistrategian numerotavoite, vaihtoehtojen kuvaukset kaupunkistrategiassa 
 999 Muut (valitaan, kun kehittämiskokonaisuus on Muut) 

Vaikuttavuus, valintavaihtoehdot: 
 Asiakashyöty 
 Henkilöstöhyöty 
 Prosessien tehokkuus 
 Taloushyöty 

EU-projekti, pakollinen, valintavaihtoehdot: 
 Kyllä / Ei 

ICT, pakollinen, valintavaihtoehdot: 
 Kyllä / Ei 

Tutkimus, pakollinen, valintavaihtoehdot: 
 Kyllä / Ei 

Verkko ja vaihe Ovat hankkeiden hallinnan elementtejä. Verkko kohdistetaan projektirakenneosaan ja vaihe kohdistetaan verk-
koon. Tunnisteen osille kirjataan vain kuluja.  

Nimike Kuvaa hankittavaa tai myytävää tuotetta/palvelua. Vastaa tiliä yksityiskohtaisemmin kysymykseen mitä. Käyte-
tään esim. varasto-ostojen yhteydessä (varastonimike) sekä myytäessä palveluja (palvelunimike).  

Toimintoalue 
 
 
 
 
 

Toimintoalueen avulla kerätään tapahtumia yhteen niiden tarkoituksen mukaan. Vastaa kysymykseen miksi tai 
mitä varten. Käytetään henkilöstö- ja ympäristötilinpäätöksen laadintaan tarvittavien tietojen erittelyyn.  
 
Osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin toimintoalueita käytetään liitteen 2 mukaisesti. Ympäristöasioiden kir-
jaamisessa noudatetaan liitettä 3, jonka mukaisia toimintoaluekoodeja tulee käyttää ympäristöasioiden kirjaa-
misessa.  
 
Kaikki käytössä olevat toimintoaluekoodit löytyvät intranetistä: Työn tueksi > Talous > Kirjanpito ja kirjausoh-
jeet. 

Tapahtumalaji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pitää erillään tilin erityyppiset kirjaukset. Pysyvien vastaavien kirjauksille järjestelmä antaa tapahtumalajit auto-
maattisesti. Pysyvien vastaavien kirjauksille muodostuu järjestelmässä sekä pääkirjan tapahtumalaji, joka kuvaa 
tapahtumaa yleisemmällä tasolla että pysyvien vastaavien kirjanpidon (SAP:in AA-moduuli) tapahtumalaji, joka 
kuvaa tapahtumaa tarkemmin. AA-moduulin tapahtumalajit näkyvät vain SAP BW:n investointiraporteilla sekä 
käyttöomaisuuskirjanpidon raporteilla. 
 
Anto- ja ottolainoihin liittyvissä tapahtumissa tapahtumalajien käyttö on pakollista. 
 
Tapahtumalajit antolainoissa/ maksetuissa liittymismaksuissa (tilit 132100–133800,134100–135800): 
810 = lainasaamisen/liittymismaksun alkusaldo 
811 = lainasaamisen/liittymismaksun lisäys 
812 = lainasaamisen/liittymismaksun vähennys 
 
Tapahtumalajit ottolainoissa (tilit 241500-247900 ja 271500-277900): 
800 = lainan alkusaldo 
801 = lainan lisäys 
802 = lainan vähennys 
 
Seuraavan vuoden aikana maksettavien lainanlyhennysten siirrot pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen vieraan pää-
oman välillä kirjataan sekä pitkäaikaisen lainan pääkirjatilille että lyhytaikaisen vieraan pääoman lyhennyserien 
pääkirjatilille aina tapahtumalajilla 800. 
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4 Tuloslaskelma – tulostilit ja tulostiliryhmät 

Tilinro Tilin nimi Huom. 

 TOIMINTATUOTOT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myynti- ja maksutuotot ovat kaupungin tuottamistaan suoritteista saamia vastikkeita ulkopuolisilta. Myynti- ja maksu-
tuotot kirjataan suoriteperusteen mukaan kaupungin tuotoksi tilikaudelle, jonka aikana suorite on luovutettu. Erityi-
sestä syystä pitkän valmistusajan vaativan suoritteen kohdalla kirjanpitolaissa sallitaan vaihtoehtoiseksi menettelyta-
vaksi tuloutus valmistusasteen mukaan edellyttäen, että suoritteesta kertyvä erilliskate on luotettavalla tavalla enna-
koitavissa. 
 
Myyntituotoista ja maksutuotoista vähennetään ennen kirjaamista oikaisuerät, joita ovat myynnin perusteella määräy-
tyvät välilliset verot, kuten arvonlisäverot, ja muut vastaavat myynnin perusteella määräytyvät verot sekä myyntiin 
välittömästi liittyvät vuosi-, käteis- ym. alennukset ja hyvitykset. Lisäksi myyntiin liittyvät valuuttakurssien muutoksista 
aiheutuneet kurssierot voidaan oikaista siten kuin kirjanpitolautakunnan voimassa olevassa yleisohjeessa ulkomaanra-
han määräisten erien kirjanpitokäsittelystä esitetään.  
 
Muut myyntiin liittyvät oikaisuerät kuten myyntisaamisista syntyneet luottotappiot ja muut myynnin oikaisuerät sekä 
välilliset verot, jotka eivät perustu välittömästi myynnin määrään, kuten valmisteverot, vähennetään muina toiminta-
kuluina. Myyntiin liittyvistä kulueristä myyntirahteja ja myyntiprovisioita ei käsitellä oikaisuerinä, vaan ne kirjataan 
luonteensa mukaiseen kululajiin.  
 
Vaihtokaupassa myyntitulo kirjataan bruttoperusteisesti. Vaihdossa vastaanotetun hyödykkeen hankintameno kirja-
taan luonteensa mukaiseen kululajiin. Mikäli vaihdossa vastaanotettu hyödyke on tarkoitettu myytäväksi, se kirjataan 
vaihto-omaisuuteen, ja mikäli se tulee omaan käyttöön esim. kalustoksi, se kirjataan pysyviin vastaaviin (huom. kirjauk-
set projektijärjestelmän kautta). 
 
Ympäristötuottojen kohdistamisessa tulee käyttää tilin lisäksi toimintoaluetta. 
 
Tilikauden aikaisissa tulojen jaksotuksissa käytetään 999-loppuisia tilejä. Kyseisillä tileillä ei saa olla saldoa tilinpäätök-
sen tilanteessa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MYYNTITUOTOT  

 Myyntituottoja ovat tulot tavaroista ja palveluista, jotka on tarkoitettu myytäväksi pääsääntöisesti tuotantokustannuk-
set peittävään hintaan. Kaupungin liiketoiminnan suoritteista perimät korvaukset merkitään kuitenkin myyntituottoi-
hin riippumatta siitä, kattavatko ne tuotantokustannukset. Myyntituottoja ovat myös korvaukset suoritteista, jotka 
kaupunki on valtion toimeksiannosta tuottanut ja luovuttanut kolmannelle osapuolelle. 
 
Ei-palautettavat liittymismaksut maksun saajan kirjanpidossa kohdennetaan myyntituottoihin.  

 

310000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myyntituotot 
 
Esimerkkejä myyntituotoista: 

- valtiolta saadut myyntituotot: ns. täyden korvauksen periaatteella maksettavat korvaukset kuten lääkäreiden 
tutkimus- ja koulutuskorvaukset, lomituspalvelujen korvaukset, varus- ja siviilipalvelusmiesten ja vankien 
sairaanhoitokorvaukset, korvaukset pakolaisten toimeentulon turvaamisesta ja muista kustannuksista, soti-
lasvammalain muuttamisesta annetun lain ja asetuksen mukaiset Valtiokonttorin korvaukset, asiakaskohtai-
sen velkaneuvonnan korvaukset, valvontakorvaukset (sis. eläinlääkintähuolto), sekä muut korvaukset, joiden 
tarkoituksena on kattaa kaikki kustannukset 

- yrityksiltä, seurakunnilta, säätiöiltä, yhdistyksiltä, yksityishenkilöiltä tai muilta saadut myyntituotot: mm. ate-
riapalvelujen myynti henkilöstölle ja ulkopuolisille, korvaukset hammasteknisistä kuluista 

- täyskustannuskorvaukset pakollisista vakuutuksista   
- pysäköintimaksut 

Huom. Pysäköintivirhemaksu on sakonluoteinen erä, joka kirjataan muihin tuottoihin tilille 352000. 
- muut saadut myyntituotot, kuten joukkoliikenteen kuljetusmaksut, tilausajomaksut, vesimaksut, käyttöve-

simaksut, jätevesimaksut, tietotekniikkapalvelujen myynti (ICT-palvelut, koulutuspalvelut, painatus- ja tulos-
tuspalvelut, tietoliikenne- ja tukipalvelumaksut, käyttöönotto- ja ylläpitomaksut), sairaankuljetusmaksut, 
nuohousmaksut, puunmyyntitulot, tuotot kunnan myymistä vuosikuluiksi kirjatuista hyödykkeistä, asiakkailta 

 
 

M/L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
 

M 
 
L 
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perityt korvaukset oppilastöistä tai maksullisesta palvelutoiminnasta, sekä muut liikeluontoisen toiminnan 
suoritteista perityt korvaukset 

- oppisopimuskoulutuksesta työnantajana saadut koulutuskorvaukset  
        HUOM. Oppisopimuskoulutuksesta aiheutuvat kulut kirjataan ao. kulutileille. 

Yhteistoimintakorvaukset: 
- sopimusperusteisen yhteistoiminnan perusteella kunnilta ja kuntayhtymiltä saadut korvaukset kuten isäntä-

kunnan saamat korvaukset sopimuskunnalta sopimuksen mukaisesta toiminnasta  
Kotikuntakorvaukset: 

- kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain perusteella kunnilta saatavat korvaukset  
Vaadittava seuranta: sisäinen tilaus 23782 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset  

- esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset  
Vaadittava seuranta: sisäinen tilaus 22972 Perusopetuksen kotikuntakorvaus 

 
 
 
 
 
 
 

 Laskutetut erät 
Tilejä käytetään pääsääntöisesti ns. kauttakulkulaskutuksen yhteydessä. Toiminnanohjausjärjestelmän laskutuksessa ei 
voida tehdä ns. kulutilin hyvityskirjausta vaan laskutuksen kirjaus tulee nimikkeen kautta tuottotilille.  
Kauttakulkulaskutuksella tarkoitetaan esim. tapausta, jossa kaupunki ensin maksaa kaupungin ulkopuolisen yksikön 
osuuden kululaskusta, tämä laskutetaan myöhemmin ulkopuoliselta yksiköltä. Kaupungin kirjanpitoon on kirjautunut 
sille kuulumattomia kuluja, jotka on oikaistava. Ulkopuoliselta yksiköltä laskutetut kulut pitää kirjata kulutilille hyvi-
tykseksi (vrt. hyvityslasku).  
Tileille ei saa jäädä saldoa väli- ja tilinpäätöksissä. 

 

317100 Laskutetut palkat  

317200 Laskutetut eläkekulut  

317300 Laskutetut muut henkilösivukulut  

317400 Laskutetut asiakaspalvelujen ostot  

317500 Laskutetut muiden palvelujen ostot  

317600 Laskutetut aineet, tarvikkeet ja tavarat  

317700 Laskutetut avustukset  

317800 Laskutetut vuokrakulut  

317900 Laskutetut muut toimintakulut  

318100-
318400 

Yrityksen sisäinen myynti 
SAP-yrityksen sisäisissä myynneissä käytettävät tilit. 
Huom. Voidaan käyttää vain Talousyksikön luvalla. Yhteydenotot: laskenta@tampere.fi. 

UUSI 

319000 Annetut käteisalennukset  

319999 Jaksotetut myyntituotot 
Tiliä käytetään ainoastaan tilikauden aikaisissa jaksotuskirjauksissa. Tilinpäätösvaiheessa jaksotuksia ei kirjata tälle ti-
lille, vaan varsinaiselle tulotilille. 

 
L 

MAKSUTUOTOT 

 Maksutuottoja ovat asiakasmaksut ja muut maksut tavaroista ja palveluista, joiden hinnoittelun tarkoituksena ei ole 
kattaa tuotantokustannuksia kokonaisuudessaan tai joiden hinnat määritellään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Mak-
sujen perusteesta säädetään yleensä laissa tai asetuksessa. 

 

320000 
 
 
 
 
 
 
 

Maksutuotot 
Esimerkkejä maksutuotoista: 

- terveydenhuollon asiakasmaksut (terveyskeskus-, poliklinikka-, hoitopäivä- ja laitoshoidon maksut), sosiaali-
toimen asiakasmaksut 

- tutkimus- ja hoitomaksut (lääkärintodistuspalkkiot, hammashuollon maksut, poliklinikkakäyntimaksut, tila-
päiset kotisairaanhoitokäyntimaksut, kotisairaalamaksut, päiväkirurgiamaksut, kuntoutusmaksut) 
Huom. Korvaukset hammasteknisistä kuluista kirjataan myyntituottoihin tilille 310000. 

 
M 
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- palvelutaloissa perittävät ateriamaksut  
Huom. Henkilöstölle ja ulkopuolisille myytävät ateriapalvelut kirjataan myyntituottoihin tilille 310000. 

- huoltomaksut (esim. päivähoitomaksut, ostopalveluiden asiakasmaksut, maksut kotona annettavasta palve-
lusta, vanhainkotien lyhyt- ja pitkäaikaishoidon maksut, lastensuojelun asiakasmaksut) 
Huom. Toimeentulotuen takaisinperintä kirjataan muihin toimintatuottoihin tilille 354000 tai 355000. 

- lapsiperheiden kodinhoitopalvelut 
- pääsymaksut 
- kurssi- ja opintomaksut, jos ne eivät kata kustannuksia kokonaisuudessaan, esim. työväenopiston kurssimak-

sut 
- maankäyttösopimuksiin perustuvat korvaukset ja kehittämiskorvaukset 
- rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut (esim. toimenpidelupa-, purkamis- ja maisematyölupamaksut) 
- mittausmaksut 
- valvontamaksut 
- kuljetusmaksut 
- korvaukset (esim. käytännön harjoittelun ohjauspalkkiot, suojavaatekorvaukset oppilaitoksilta) 

Huom. Vahingosta johtuvat vakuutus- tai muut korvaukset kirjataan muihin toimintatuottoihin tilille 359000. 
- lukukausimaksut 
- maan ja lumen vastaanottomaksu 

 
Huom. Kirjaston myöhästymismaksuja ei sisällytetä maksutuottoihin, vaan ne kirjataan muihin toimintatuottoihin tilille 
359000. 
 
Huom. Ei pääsääntöisesti sisäisiä eriä. Sisäiset viranomaismaksut mahdollisia. 
 
Tilastossa eriteltävä maksutuloista erikseen: 

- perusterveydenhuollon (pl. suun terveydenhuolto) avohoidon lääkäripalvelujen maksut 
- erikoissairaanhoidon laitoshoidon asiakasmaksut 
- erikoissairaanhoidon päiväkirurgian asiakasmaksut 

 
 
 
 
 
 
 
L 
 
L 
 
 
 
 
 

329999 Jaksotetut maksutuotot 
Tiliä käytetään ainoastaan tilikauden aikaisissa jaksotuskirjauksissa. Tilinpäätösvaiheessa jaksotuksia ei kirjata tälle ti-
lille, vaan varsinaiselle tulotilille. 

 
L 

TUET JA AVUSTUKSET 

 Tuet ja avustukset ovat valtiolta, Euroopan unionilta ja muilta yhteisöiltä saatavia tukia, avustuksia ja muita tulonsiir-
toja, jotka eivät ole korvausta suoritteen myynnistä eivätkä rahoitusosuutta investointimenoon.  

 

331000 Työllistämistuki  

331500 Valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksiin  

332000 Valtion tai muiden tahojen välittämät EU-tuet 
Valtiolta tai muilta saadut EU-tuet kaupungin omiin käyttötalouden kehittämisprojekteihin. 
Huom. Tälle tilille kirjataan vain valtion tai muun yhteisön välittämät EU-tuet. Esim. ESR-ohjelman alaiselle hankkeelle 
Pirkanmaan ELY-keskukselta saatu tuki. 

 

332100 Suoraan EU:lta saatavat tuet 
Euroopan Unionilta saadut EU-tuet kaupungin omiin käyttötalouden kehittämisprojekteihin. 
Huom. Tälle tilille kirjataan vain suoraan Euroopan Unionilta saadut tuet, kumppaniyhtiö 5500 Euroopan Unioni. 

 

333000 Korvaus työterveyshuollosta 
KELA:n korvaukset oman henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä.  

 

334000 Korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta  

335000 Korvaus sairaankuljetuksesta 
KELA:lta saadut korvaukset sairaankuljetuksista. 

 

336000 Koulumatkatuki 
Lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden koulumatkatuki niissä tapauksissa, kun KELA hakemuksesta maksaa 
korvauksen ylläpitäjälle. 

 

337000 Tuet ja avustukset sisäiset 
Konsernituki liikelaitoksille 
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339000 
 
 
 
 

Muut tuet ja avustukset  
Kaikki valtiolta saadut muut kuin em. tuet ja avustukset sekä valtion välittämät tuet ja avustukset (pl. valtion välittämät 
EU-tuet käyttötalouden kehittämisprojekteihin, jotka kirjataan tilille 332000). 
 
Esimerkkejä muista tuista ja avustuksista: 

- valtiolta saadut yhdistymisavustukset, ryhmäkokojen pienentämisen avustukset, oppimisympäristöjen kehit-
tämisen avustukset, perusopetuksen laadun parantamisen avustukset, vieraskielisten sekä saamen- ja roma-
nikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisen valtion-
avustukset sekä taiteen perusopetuksen opetustuntikohtainen ja harkinnanvarainen valtionavustus, keskus- 
ja maakuntakirjastolle myönnetyt valtionavustukset, kulttuuri- ja taidelaitoksille myönnetyt valtionavustuk-
set, maakunnan kehittämisraha sekä erillisprojekteihin ja hankkeisiin saadut tuet ja avustukset, vapaan sivis-
tystyön kehittämis- ja ylimääräiset avustukset, opintoselitetyyppiset avustukset 

- lastensuojelun tasauskorvaus kuntayhtymältä 
- maahanmuuttajien tukiopetukseen ja vieraskielisten oppilaiden äidinkielen opetukseen hakemuksesta suori-

tettava valtionosuus 
- valtion maksama laskennallinen korvaus pakolaisten vastaanottamisesta 
- lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin kuntayhtymältä saatu korvaus: jos korvaus on myönnetty käytettä-

väksi käyttöomaisuuden hankintaan, se kirjataan ao. hankintamenon vähennykseksi 
- kaupungin sisäisiin käyttötaloushankkeisiin saatu rahoitusosuus, käytettävä kumppanikoodia 
- koulutuskorvaukset Työttömyysvakuutusrahastolta 

Vaadittava seuranta: sisäinen tilaus 25641 Koulutuskorvaukset, TVR 
- perhevapaakorvaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

339999 Jaksotetut tuet ja avustukset 
Tiliä käytetään ainoastaan tilikauden aikaisissa jaksotuskirjauksissa. Tilinpäätösvaiheessa jaksotuksia ei kirjata tälle ti-
lille, vaan varsinaiselle tulotilille. 

 
L 

MUUT TOIMINTATUOTOT 
Muut kuin edellä mainitut säännöllisesti kertyvät toimintatuotot esimerkiksi vuokratuotot, pysäköintivirhemaksut, kir-
jaston myöhästymismaksut ja toimeentulotuen takaisinperintätuotot. 

 VUOKRATUOTOT 
Vuokratuotot voidaan esittää tuloslaskelmassa omalla rivillään, jos niiden määrä toimintatuotoissa on olennainen. 

 

341000 Asuntojen vuokratuotot  

342000 Muiden rakennusten vuokratuotot  

343000 Maa- ja vesialueiden vuokratuotot  
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän laskuttamat tontinvuokrat. 

 
M 

349000 Muut vuokratuotot 
Tilille kirjataan vuokratulot muista kuin edellä mainituista vuokratuista hyödykkeistä (mm. koneiden ja kaluston vuok-
ratulot).  

 

349100 Liikevaihdon vuokratuotot 
Liikelaitosten käytössä. Tilille kirjataan vuokratulot silloin, kun vuokraustoiminta on liiketoimintaa. Esim. Tampereen 
Infran laskuttamat ajoneuvojen vuokratuotot. 

 

349999 Jaksotetut vuokratuotot 
Tiliä käytetään ainoastaan tilikauden aikaisissa jaksotuskirjauksissa. Tilinpäätösvaiheessa jaksotuksia ei kirjata tälle ti-
lille, vaan varsinaiselle tulotilille. 

 
L 

 MUUT TOIMINTATUOTOT   

351100 Pysyvien vastaavien myyntituotot 
Tilille kirjataan pysyvien vastaavien myynnistä rahana saatu kauppahinta. 

 

351200 Pysyvien vastaavien myynnin vastatili 
Tilille kirjautuu pysyvän vastaavan myyntihetken tasearvo. Kirjaus syntyy suoraan käyttöomaisuuden myyntitoiminnal-
lisuudesta. 

E 

351500 Pysyvien vastaavien myyntivoitot (tavanomaiset) 
Tilille kirjautuvat pysyvien vastaavien myyntivoitot. Kirjaus syntyy suoraan käyttöomaisuuden myyntitoiminnallisuu-
desta.  
 

E 
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Muissa toimintatuotoissa esitetään myös olennaiset pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 
myyntivoitot. Nämä myyntivoitot eritellään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Satunnaisina tuottoina esitetään olennaiset 
myyntivoitot silloin, kun kaupunki luopuu kokonaan toiminnasta, jossa hyödykettä on käytetty. Vähäiset pysyvien vas-
taavien myyntivoitot voidaan esittää poistojen oikaisuna. 

352000 Pysäköintivirhemaksut  

353000 Elatustukimaksut  

354000 Perustoimeentulotuen takaisinperintä  

355000 Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen takaisinperintä  

359000 Muut tuotot 
Muut kuin edellä mainitut säännöllisesti kertyvät toimintatuotot, esim. elatustuen toimenpidepalkkiot, kirjastojen 
myöhästymismaksut, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatukien oppilaalta peritty omavas-
tuu sekä vahingosta johtuvat vakuutus- tai muut korvaukset. 
 
Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskorvaukset tulee eritellä taloustilastossa sisältäen vakuutusyhtiöltä vahinkovakuu-
tussopimusten perusteella saadut korvaukset henkilö- ja omaisuusvahingoista sekä haittakorvaukset, jolloin saadaan 
korvaus toiminnan keskeytymisestä, eikä vahingonkorvausta voida kohdistaa menoihin. Yleensä vahingonkorvaus on 
luonteeltaan menonoikaisu. Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskorvaukset kirjataan käyttäen tilausnumeroa 25642 
Vahinkovakuutuskorvaukset. 
 
Sakot, uhkasakot ja muut sakontyyppiset maksut:  
Tilille kirjataan kaupungin viranomaisena perimät sakot ja uhkasakot, mm. rengaslukkokorvaukset, liputta matkusta-
vien tarkastusmaksut ja muut hallinto-oikeudelliset kurinpitomaksut. Tilille kirjataan myös rakennusvalvonnan sakot, 
jotka aiheutuvat silloin, kun rakentamisvelvoitetta ei ole noudatettu. Urakkasopimuksiin liittyvät vahingonkorvaukset 
ja sakot, jotka aiheutuvat esim. urakan viivästymisestä, kirjataan hankintamenon vähennykseksi. 
Vaadittava seuranta: sisäinen tilaus 25998 Sakot ja uhkasakot 
 
HUOM. Sakon luonteiset pysäköintivirhemaksut kirjataan omalle tililleen 352000. 
7.  
Huom. Henkilöstökorvaukset käsitellään henkilöstökulujen menovähennyksenä ja kirjataan henkilöstökorvauksiin ti-
leille 411000-416000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 

359999 Jaksotetut muut tuotot 
Tiliä käytetään ainoastaan tilikauden aikaisissa jaksotuskirjauksissa. Tilinpäätösvaiheessa jaksotuksia ei kirjata tälle ti-
lille, vaan varsinaiselle tulotilille. 

 
L 

 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS 8.

 Valmistevarastojen muutos on perusteltua esittää muiden toimintatuottojen jälkeen erikseen, mikäli kaupungilla on 
arvoltaan merkittäviä valmistevarastoja. Valmistevarastot käsittävät sekä valmiiden tuotteiden että keskeneräisten 
töiden varastot. Valmistevarastojen muutosta ei esitetä erikseen koko kaupungin tuloslaskelmassa, mutta Tampereen 
Infra Liikelaitoksen liikelaitoskohtaisessa laskelmassa valmistevarastojen muutos esitetään erikseen. 
 
Valmistevaraston muutoksen esittäminen tulee kysymykseen lähinnä myytäväksi tarkoitettujen tonttien ja liiketoimin-
nan keskeneräisten töiden osalta. Mikäli aktivoinnilla ei ole olennaista vaikutusta kaupungin tai sen liikelaitoksen tulok-
seen, ei aktivointia voida pitää tarkoituksenmukaisena. 

 
 
 

360000 Valmistevarastojen lisäys/vähennys  
 

 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 

 Omaan käyttöön valmistettavan aktivoitavan hyödykkeen valmistuksen arvo esitetään Valmistus omaan käyttöön – 
eränä. Valmistus omaan käyttöön on tuloslaskelman oikaisua, jolla omaan käyttöön valmistuksen vaikutus tilikauden 
tulokseen eliminoidaan silloin, kun hyödykkeen valmistuksen kuluja sisältyy tuloslaskelman kuluihin.  
 
Valmistus omaan käyttöön –erän kautta kirjataan taseeseen aktivoitava omajohtoisen rakentamisen kulujen osuus. 
Omajohtoisella rakentamisella tarkoitetaan aktivoitavien pysyvien vastaavien hankinnassa rakennustoimintaa, jossa 
kunta kantaa kokonaisvastuun rakentamisesta. Kun kunta rakentaa hyödykkeen pääasiallisesti omaa henkilökuntaa 
käyttäen ja mahdollisesti käyttää joiltakin osin myös ali- tai sivu-urakoita, voidaan toimintaa pitää valmistuksena 
omaan käyttöön.  
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Rakennuttamalla hankittujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintameno oikaistaan tuloslaskelmasta taseeseen 
ko. kulutiliä veloittaen, ei Valmistus omaan käyttöön -erän kautta. Mikäli rakennuttamalla hankittuun pysyvien 
vastaavien hyödykkeen hankintaan sisältyy osittain kaupungin oman henkilökunnan henkilöstökulujen aktivointia, 
eritellään tämä osuus projektirakenteen avulla. Rakennuttamiseen liittyvät henkilöstökulut aktivoidaan taseeseen 
Valmistus omaan käyttöön -erän kautta. 
 
Tuloslaskelmassa esitettyyn omaan käyttöön valmistuksen määrään ja taseeseen aktivoitavan pysyvien vastaavien 
hyödykkeen hankintamenoon ei voi sisältyä olennaisia sisäisiä katteita. Olennaiset sisäiset katteet on eliminoitava 
pysyviin vastaaviin aktivoitavasta hankintamenosta. Sisäisten katteiden eliminoinnin käytäntöjä on kuvattu tarkemmin 
Pysyvien vastaavien laskentaohjeessa. 
 
Tileille 371000–374040 kirjautuu tapahtumia kauden vaihteessa, Kopparissa tehtävän kauden lukitukseen sisältyvän, 
projektien kustannusten purkuajosta.  
 
Esim. keskeneräinen investointiprojekti: 
Palkat ym. kulut kirjataan kulutileille ja projektirakenteen osalle / verkolle / vaiheelle / investointitilaukselle. Kauden 
vaihteessa tehtävä purkuajo tekee kirjauksen taseen keskeneräisten pysyvien vastaavien tilille (debet) ja valmistus 
omaan käyttöön -tileille (kredit). Purku valmiisiin pysyvien vastaavien hyödykkeisiin tapahtuu myös kauden vaihteessa, 
kun projektirakenne on määritelty valmiiksi.  

 
 
L 

371000 Valmistus omaan käyttöön, henkilöstökulut E 

372000 Valmistus omaan käyttöön, palvelut E 

373000 Valmistus omaan käyttöön, aineet, tarvikkeet ja tavarat E 

374000 Valmistus omaan käyttöön, muut kulut E 

374010 Valmistus omaan käyttöön, vuokrat E 

 
 TOIMINTAKULUT 

HENKILÖSTÖKULUT 

 Henkilöstökulut sisältävät ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot ja niihin verrattavat kulut sekä välittömästi pal-
kan, palkkion tms. perusteella määräytyvät kulut, kuten eläkekulut, sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset ja vapaaehtoi-
set henkilövakuutusmaksut. Myös ennakonpidätyksen alaiset päivärahat ovat henkilöstökuluja. 
 
Henkilöstön työtehtäviin liittyviä matka- ja koulutuskuluja ei sisällytetä henkilöstökuluihin vaan luonteensa mukaisiin 
kululajeihin. Em. täydentäen henkilöstökuluihin ei lueta matkakorvauksia, omaishoidon tukea (kirjataan tukiin ja avus-
tuksiin tilille 339000), perhehoitajien palkkioita (kirjataan asiakaspalvelujen ostoihin tilille 440000), ennakkoperintäre-
kisteriin merkityille yrittäjille maksettuja työpalkkioita, henkilöstön koulutuspalveluja eikä terveydenhuoltopalveluja, 
jotka kirjataan ao. kululajiin. 
 
Henkilöstökuluista vähennetään kaupungin saamat yksittäistä viranhaltijaa tai työntekijää koskevat henkilöstökorvauk-
set, kuten KELA:n ja muiden vakuutuslaitosten suorittamat sairaus- ja vanhempainpäivärahat. Näistä eristä tehdään 
kredit-kirjaus (ks. tilit 411000-416000 palkkojen korjauserät). 
 
Luontoisetujen raha-arvoja ei merkitä liiketapahtumina kirjanpitoon. 
 
Henkilösivukuluista kerrotaan tarkemmin kohdassa ’Henkilösivukulut’. 
 
Tilinpäätöksessä kaupungin palkkatileille kirjatut kulut täsmäytetään verottajan vuosi-ilmoitukseen. Palkkatileiltä nä-
kyy, kuinka paljon kaupunki on maksanut palkkoja ja palkkioita, eikä niiltä saa tehdä tilisiirtoja muihin tiliryhmiin. 
 
Henkilöstökulujen kirjaamisesta lisätietoja antaa Kopparin palkat. 
 
Kertapalkkioiden seurannassa tulee käyttää seuraavia tilausnumeroita:  
25601 Tuloksellisuuspalkkio 
25602 Innovaatiopalkkio 
25603 Kertapalkkioseteli 
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25604 Muu kertapalkkio 
 
Huom. Lisätietoa voimassa olevasta ohjeistuksesta löytyy intranetistä: Henkilöstöasiat > HR-ohjeet ja lomakkeet > Palk-
kaus ja palkitseminen > Tuloksellisuudesta palkitseminen ja kertapalkkiot.  

 PALKAT JA PALKKIOT -  

401100 Maksetut kuukausipalkat 
Vakinaisten virkojen ja toimien palkkakustannukset (ml. lomarahat) sekä niihin kohdistuvat erilliskorvaukset (esim. yli-
työt, vuorolisät, lääkäreiden toimenpidepalkkiot, opettajien ylityötuntipalkkiot, vuosilomakorvaukset, lomalisät ym. 
erilliskorvaukset). Tilille kirjataan myös sairaus- ja tapaturma-ajan palkat sekä muut palkalliset vapaat.  
 
Palkkojen jaksotukset kirjataan tilille 417000. 
 
Myös tilapäisen virka- ja työsopimussuhteisen henkilöstön (esim. sijaisten, harjoittelijoiden ym.) ja oppilaitosten ei-
vakinaisten tuntiopettajien palkat sekä työllisyysvaroilla palkatun henkilöstön palkkakustannukset. 
 
Vaadittava seuranta: 
Osaamisen kehittämisen toimintoalueet 311–312 (silloin, kun koulutukseen osallistuvalle henkilölle palkataan sijainen) 

 
 
 
 
L 
 
 
 
 
 
L 

401200 Maksetut tuntipalkat 
Toistaiseksi voimassa olevien (ns. vakinaisten) ja tilapäisten tuntipalkkaisten palkkakustannukset sekä niihin kohdistu-
vat TuntiTES-sopimuksen mukaiset kaikki erilliskorvaukset (katso tilin 401100 kohdalla mainitut erilliskorvaukset). Ti-
lille kirjataan myös sairaus- ja tapaturma-ajan palkat sekä muut palkalliset vapaat. 
 
Palkkojen jaksotukset kirjataan tilille 417000. 
 
Vaadittava seuranta: 
Osaamisen kehittämisen toimintoalueet 311–312 (silloin, kun koulutukseen osallistuvalle henkilölle palkataan sijainen) 

 
 
 
 
 
L 

402000 Maksetut ei sotumaksun alaiset työkorvaukset 
Ennakkoperintärekisteriin kuulumattomien yrittäjien ja ammatinharjoittajien toimeksiantopalkkiot.  
Kaupunki toimittaa näistä ennakonpidätyksen, mikäli yritys ei ole ennakkoperintärekisterissä ja eläkevakuutusmaksun 
niiltä, joilla ei ole kyseistä toimintaa varten voimassa olevaa yrittäjäeläkettä. Tilille kirjataan luottamushenkilöiden ko-
kouspalkkiot, koska niistä ei makseta sairausvakuutusmaksua. 

 
 
 

403000 Palkkajärjestelmän kautta maksetut sotumaksun alaiset palkkiot  
Palkkiot ja korvaukset, jotka eivät perustu palvelussuhteisiin. 
Tilille kirjataan vain työkorvauksia ja -toimeksiantopalkkioita, jotka ovat sosiaaliturvamaksun alaisia (esim. luento- ja 
esiintymispalkkiot sekä luottamushenkilöiden vuosipalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset). 

 
 

411000 Sairauspäivärahat 
Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan ja Kelan maksamat sairauspäivärahat. 

 
 

412000 Työtapaturmavakuutuskorvaukset 
Työtapaturmavakuutusyhtiön (Turva) maksamat korvaukset.  

 

413000 Kuntoutuspäivärahat ja vahingonkorvaukset 
Kelan maksamat kuntoutuspäivärahat ja vakuutusyhtiöiden henkilöstöä koskevat korvaukset vapaa-ajan-, liikenne- ym. 
vahingoista, ei kuitenkaan työtapaturmavakuutuskorvaukset. 

 

414000 Lomakustannuskorvaukset 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

415000 Muut palkkojen korjauserät 
Ulkopuolisen maksama osuus kaupungin maksamasta palkasta ym. korjauksia. Edellisten tilikausien palkkojen korjaus-
erät. Eläke- ja muihin henkilösivukuluihin liittyvät korjauserät kirjataan tileille 425000 ja 438000. 

 
 

M 

416000 Vanhempainpäivärahat 
Tilille kirjataan perhevapaisiin liittyvät päivärahat ja lomakustannuskorvaukset. 
HUOM! Perhevapaakorvaus kirjataan tukiin ja avustuksiin tilille 339000. 

 
 

M 

417000 Jaksotetut palkat ja palkkiot 
Tilille kirjataan palkkojen ja lomapalkkojen jaksotukset. Lomapalkkojen ja lomarahojen jaksotus tehdään keskitetysti 
Kopparissa. 
 

 
M 
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 HENKILÖSIVUKULUT  

 Henkilösivukuluissa esitettäviä eläkekuluja ovat eläkevakuutusmaksut ja eläkkeet sekä muita henkilösivukuluja sosiaali-
turvamaksut ja lakisääteiset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut. 
 
Muut pakolliset ja vapaaehtoiset henkilösivukulut kirjataan luonteensa mukaisiin kululajeihin, yleensä palvelujen ostoi-
hin. Tällaisiin luetaan esimerkiksi  

 henkilökunnan ruokailusta, työterveyshuollosta ja virkistyksestä aiheutuneet kulut  
 henkilöstölle sellaisenaan luovutetut tavarat ja ostopalveluna hankitut lopputuotteet, kuten merkkipäivä- ja 

kannustelahjat sekä henkilöstölle luovutetut vapaa-ajan harrastustoiminaan liittyvät tavarat ja palvelut, 
esim. osanotto- ja kilpailumaksut, pääsy- ja alennusliput liikuntahalleihin ja kulttuuritilaisuuksiin jne. 

 
 
 
 
 

 ELÄKEKULUT -  

421000 Eläkevakuutusmaksut 
Eläkevakuutuslaitoksille maksettava varsinainen työnantajan palkkaperusteinen eläkevakuutusmaksu, joka määräytyy 
työntekijän ansioiden perusteella. Tilille kirjataan mm. KuEL-, VaEL- ja TyEL-työeläkemaksut. 
 
Tilille kirjataan myös vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut. Lisäksi tälle tilille kirjataan omaishoidon tuesta ja perhehoi-
tajan palkkiosta maksettavat eläkevakuutusmaksut, vaikka ko. toiminnasta aiheutuneita kuluja ei kirjatakaan henkilös-
tökuluihin.   

 
 
 
 
 
 

422000 Maksetut eläkkeet 
Tilille kirjataan kaupungin vanhan eläkesäännön mukaisesti maksettavat eläkkeet. 
Näitä vanhoista eläkesitoumuksista aiheutuvia kulukirjauksia vastaan puretaan pakollista varausta, joka on tehty sen 
tilikauden tilinpäätöksessä, jonka aikana eläkevastuuseen on sitouduttu. Näin ollen tilin saldo on kauden vaihteen jäl-
keen 0. 

13.  

423000 Varhaiseläkemenoperusteiset maksut 
Varhaiseläkemenoperusteista eläkemaksua (KuEL) eli varhe-maksua maksavat työnantajat työntekijöistä, jotka jäävät 
ensimmäistä kertaa joko työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai työttömyyseläkkeelle tai jotka 
alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea. 
 
Varhe-maksun määrän päättää Kevan valtuuskunta jokaiselle vuodelle erikseen, ja maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kes-
ken edellä mainituista eläkkeistä aiheutuvien kulujen suhteessa. Työnantajalle ei aiheudu varhe-maksua työhallinnon 
työllistämisvaroilla työskentelevistä henkilöistä eikä omais- tai perhehoitajista. 
 
Kirjataan suoriteperusteisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

424000 Eläkemenoperusteiset maksut 
Eläkemenoperusteista eläkemaksua (KuEL) eli emeno-maksua maksavat ne kuntatyönantajat, joiden ennen vuotta 
2005 palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä. 
 
Kevan valtuuskunta vahvistaa vuosittain eläkemenoperusteisen eläkemaksun kokonaismäärän. Kokonaismäärä jaetaan 
jäsenyhteisöjen maksettavaksi sen perusteella, miten paljon nyt maksussa olevista eläkkeistä on karttunut kunkin jä-
senyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä.  
 
Kirjataan suoriteperusteisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

M 

425000 Eläkemenojen korjauserät 
Tilille kirjataan mm. takautuvat hyvitykset tai veloitukset aikaisempien vuosien eläkevakuutusmaksuihin. Kirjaukset 
tilille tehdään Kopparissa. 

 
L 

427000 Jaksotetut eläkekulut 
Tilille kirjataan palkkajaksotusten eläkekulut. 

 
L 

 MUUT HENKILÖSIVUKULUT  

 Määräosuutena palkan tai palkkion perusteella määräytyvät sivukulut.  

431000 Sairausvakuutusmaksut (aik. Sosiaaliturvamaksut) M 

432100 Työttömyysvakuutusmaksut  

432200 Tapaturmavakuutusmaksut  
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432300 Taloudellinen tuki (aik. ryhmähenkivakuutusmaksu) M 

433000 Vakuutuskassan kannatusmaksu   

437000 Jaksotetut henkilösivukulut 
Tilille kirjataan palkkajaksotusten muut henkilösivukulut. 

 
L 

438000 Henkilösivukulujen korjauserät  
Tilille kirjataan takautuvat korjaukset muihin henkilösivukuluihin. Kirjaukset tilille tehdään Kopparissa. 

 
L 

 PALVELUJEN OSTOT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palvelujen ostot jaotellaan asiakaspalvelujen ja muiden palvelujen ostoihin.  
 
Kaupungin henkilöstötilinpäätöksessä käsitellään yhtenä osana henkilöstökoulutusta ja rekrytointia. Jotta kustannuk-
set saadaan eriteltyä kaupungin kirjanpidosta, kulut eritellään osaamisen kehittämisen toimintoalueilla 311–312 ja 
rekrytoinnin kulut toimintoalueilla 321–323. Osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin toimintoalueiden käytöstä löytyy 
ohjeistus liitteestä 2. Toimintoalueita 311–312 käytetään tarvittaessa seuraavien tilien kanssa: 451910 Henkilöstön 
majoitus- ja ravitsemispalvelut, 452020 Henkilöstön matkustus- ja kuljetuspalvelujen ostot ja 452300 Opetus- ja kult-
tuuripalvelut. Rekrytointiin liittyvien palvelujen ostoissa tulee käyttää toimintoalueita 321–323.  

 

ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 
 Asiakaspalvelut ovat kaupunkilaisille tarkoitettuja lopputuotepalveluja, joita kaupunki ostaa muilta palvelujen tuotta-

jilta. Tähän erään kirjataan kaikki asiakaspalvelujen ostot, myös muille kuin oman kunnan asukkaille ostetut asiakaspal-
velut. Asiakaspalveluista maksetaan täysi korvaus joko sopimukseen (esim. asiakasperusteiset maksut kuntayhtymille) 
tai markkinahintaan perustuen.  

 
L 

440000 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiakaspalvelujen ostot  
Asiakaspalvelujen ostoihin kirjataan valtiolta, kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä muilta palvelujen tuottajilta ostetut lop-
putuotepalvelut, joista maksetaan täysi korvaus joko sopimukseen perustuen, maksuosuutena kuntayhtymälle tai ns. 
kotikuntakorvauksena. Asiakaspalvelujen ostoihin kirjataan myös muille kuin oman kunnan asukkaille ostetut asiakas-
palvelut. Isäntäkuntana sekä sopimuskuntien asukkaille ja omille kuntalaisille ostetut palvelut kirjataan asiakaspalvelu-
jen ostoihin. Tarvittaessa erillisseuranta on järjestettävä hyödyntäen muita kirjaustunnisteista. 
 
Pääsääntöisesti asiakaspalveluostoihin ei kirjata kaupungin sisäisiä ostoja (kumppanit 1110–1850).  
 
Asiakaspalvelujen ostoja ovat mm.  

- korvaus (osuus) kuntayhtymälle tai toiselle kunnalle potilaan tutkimuksesta tai hoidosta terveyskeskuksessa 
- sairaanhoitopalvelujen osto kuntayhtymältä tai valtiolta 
- hoitopalvelujen osto sosiaalitoimen kuntayhtymältä, toiselta kunnalta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta 
- maatalouslomituspalvelujen osto toiselta kunnalta 
- esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset 
- opetuspalveluista kuntayhtymän perussopimuksessa erikseen sovittuna valtionrahoituksen yli menevien 

osuuksien maksaminen kuntayhtymälle tai erillissopimuksella toiselle kunnalle tai yksityiselle oppilaitokselle 
- esiopetuspalvelujen, perusopetuspalvelujen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelujen osto toiselta kun-

nalta, kuntayhtymältä, yksityiseltä päiväkodilta, seurakunnalta tai muulta yhteisöltä  
- jäsenkunnan maksuosuudet kuntayhtymän käyttömenoihin (paitsi sellaiset maksuosuudet, jotka eivät ai-

heudu asiakaspalvelujen hankkimisesta kuntalaisille) 
- perhehoitajan palkkio  

 
Kollektiivipalvelut 
Ns. kollektiivipalvelujen ostot, joissa asiakas ei ole tunnistettavissa, kirjataan muiden palveluiden ostoihin, EI ASIAKAS-
PALVELUJEN OSTOIHIN. Esim. laboratorio- ja röntgenpalvelujen ostot eivät ole asiakaspalvelujen ostoa, koska ne ovat 
yleensä ainoastaan osa asiakkaan terveyskeskukselta saamaa sairaanhoitopalvelua. Kollektiivipalveluja ovat myös aina 
seuraaviin Tilastokeskuksen tehtäväluokkiin kohdistuvat palveluostot: yleishallinto, ympäristöterveydenhuolto, yhdys-
kuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön huolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, palo- ja pelastustoimi, 
tila- ja vuokrauspalvelut, tukipalvelut, elinkeinoelämän edistäminen, vesihuolto, jätehuolto, joukkoliikenne, energia-
huolto, satamatoiminta, maa- ja metsätilat. 
 
Kotikuntakorvaukset 
Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kunnille maksettavat korvaukset kirjataan asiakaspalvelujen ostoihin.  

 
M/L 

 
 
 
 
 

M 
 
 

M/L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 
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Vaadittava seuranta: 
Sisäinen tilaus 23782 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset 
Sisäinen tilaus 22972 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaus 
 
Asiakaspalvelujen ostot tulee taloustilastossa luokitella jaottelulla ostot valtiolta, kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta. 
Asiakaspalvelujen ostojen kirjaamisessa on käytettävä kumppanikoodia. 
 
Huom.  

- Palveluraha vanhusten ja vammaisten hoidosta sekä maatalouden lomituspalveluista kirjataan avustuksiin 
tilille 471900.  

- Maksuosuudet, jotka eivät aiheudu asiakaspalvelujen hankkimisesta kaupunkilaisille (esim. osuus yhdyskun-
tasuunnittelun kustannuksiin), kirjataan tilille 452500. 

- Sairaalakuntayhtymän jäsenkunnalta perimää lainan korkoa vastaava maksuosuus kirjataan avustuksiin ti-
lille 472000. 

- Perhehoitajan palkkiosta maksettavat eläkevakuutusmaksut kirjataan eläkekuluihin tilille 421000. Perhehoi-
don kulukorvaukset kirjataan tilille 452100. Kaupunki ei maksa perhehoitajan palkkiosta työnantajan sosiaa-
liturvamaksua. Ennakonpidätys toimitetaan, jos hoitajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT  

 
 
 
 
 
 
 

Muiden palvelujen ostoihin kirjataan kaupungin omassa suoritetoiminnassaan käyttämät palvelut.  
Myös henkilöstölle hankitut sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuuripalvelut kuuluvat muiden palveluiden ostoihin. 
 
Myös osuudet verotuskustannuksiin sekä osuudet sellaisiin yhteistoimintakustannuksiin kuten esim. maksut maakun-
nan liitolle, ns. kollektiivipalvelujen ostot ja jäsenmaksut kuntien keskusjärjestöille kuuluvat muiden palvelujen ostoi-
hin.  
 
Ns. kollektiivipalvelujen ostoja ovat taloustilaston tehtäväluokkiin 110, 201, 270, 301, 350, 440–480, 535–555, 610–
669 kohdistuvat palvelujen ostot. Kollektiivipalveluihin luetaan mm. ympäristöterveydenhuolto, ympäristön huolto, 
liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, elinkeinoelämän edistäminen, vesihuolto, energiahuolto, jätehuolto, joukkolii-
kenne, satamat, maa- ja metsätilat. Kts. taloustilaston tehtäväluokitus intranetistä: Työn tueksi > Talous > Tilastointi. 
 
Huom. Mikäli palveluluonteisista kuluista, esim. asiantuntijapalvelut, peritään ennakonpidätys ja suoritetaan sosiaali-
turvamaksu, ne kirjataan Henkilöstökuluihin. 

 

451100 ICT-palvelut  
Jatkuvat palvelut: Esimerkiksi lisenssimaksut ja niiden kaltaiset maksut, sovellusten ja niiden tarvitseman infrastruktuu-
rin ylläpitomaksut, sovellusten käyttöön liittyvät tukipalvelut. 
 
ICT -palveluihin kirjataan tietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelut. Tähän kuuluu muun muassa:  

 Verkkoportaalit 
 Palvelinympäristöjen ylläpitopalvelu 
 Varmistus- ja tallennuspalvelut 
 Tietohallintopalvelut 
 Sovelluspalvelut  
 Tietojenkäsittely- ja internet-palvelinpalvelut 

 
Kehittäminen: Lisenssimaksut ja niiden kaltaiset maksut, kun niitä ei aktivoida taseeseen. Sovellusten käyttöönottoon 
liittyvät tehtävät silloin, kun sovellus hankitaan palveluna. 
 
Sisäiset ICT-palvelujen ostot sekä esim. ulkoiset työasemien asennuspalvelujen ostot. 

 

451110 ICT-asiantuntijapalvelut 
Sovellusten ja niihin liittyvien toimintojen kehittämiseen liittyvät konsultointipalvelut silloin, kun niitä ei aktivoida in-
vestoinnin yhteydessä taseeseen. 

 

451120 ICT- Tietoliikenne- ja televiestintäpalvelut 
 Kiinteän puhelinverkon palvelut 
 Langattoman verkon telepalvelut 

 

451200 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut  
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Asiantuntijapalvelujen ostoihin luetaan mm. tutkimus-, suunnittelu-, arkkitehti-, insinööri-, työnohjaus-, kirjanpito-, 
tilintarkastus-, veroneuvonta-, aula-, tekniset testaus- ja analysointi-, perintä-, laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut 
ja lakipalvelut. Lisäksi esim. tekstinkäsittely-, monistus-, sekä käännöspalvelujen ostot ja kaupungin rahoitusosuudet 
yliopiston koordinoimaan hankkeeseen. Myös palvelujen ostoihin liittyvä laskutuslisä sekä esim. matkatoimiston palve-
lumaksu kirjataan tälle tilille.  
 
Tilintarkastajan palkkiot eritellään seuraavasti. 
– Tilikauden tilintarkastus                            sisäinen tilaus 24952 
– Muut tilintarkastajan palvelut                 sisäinen tilaus 24953 
Tilikauden tilintarkastuksella tarkoitetaan kuntalain mukaisen tilintarkastuksen palkkioita. 
Tilintarkastajan muita erikseen laskutettavia palveluita voivat olla esimerkiksi erillistarkastukset ja erilaisten lausunto-
jen antaminen sekä muut erikseen laskutettavat tehtävät. Sisäistä tilausta käytetään vain kuntalain mukaiseksi tilintar-
kastajaksi valitun tilintarkastusyhteisön palvelujen ostoissa, ei ostoissa muilta tilintarkastusyhteisöiltä. 
 
Muu vaadittava seuranta: 
Rekrytoinnin toimintoalueet 321–323. 
 
Huom. Mikäli asiantuntijapalveluista peritään ennakonpidätys ja suoritetaan sosiaaliturvamaksu, ne kirjataan Henki-
löstökuluihin. 
Huom. Mikäli palvelu liittyy markkinointiin, kulu kirjataan tilille 451300 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi. 

 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 

451210 Rahoitus- ja pankkipalvelut 
Rahoitus- ja pankkipalveluihin kirjataan rahoituksen välittämiseen ja sijoitustoimintaan liittyvät palvelut, peruspankki-
palvelut, talletus- sekä lainapalvelut. 

 
M 

451220 Työvoiman vuokraus 
Vuokratyöntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka on työsopimussuhteessa työnantajaan, joka on siirtänyt työntekijän 
tämän suostumuksen mukaisesti Tampereen kaupungin käyttöön ja työnjohdon alaisuuteen. Kaupunki ostaa vuokra-
työntekijän työpanoksen. 
 
Tähän kuuluu työvoiman vuokraus kaikilta toimialoilta, mm.: 

 tietotekniikan ja viestintäalan työntekijät 
 toimistotyöntekijät 
 teollisuus- ja rakennustyöntekijät 
 kuljetus- ja varastotyöntekijät 
 hotelli- ja ravintolatyöntekijät 
 maatalouden työntekijät 
 lääkäri- ja sairaanhoitohenkilöstö 
 muiden toimialojen vuokratyövoima 

 
Huom. Lisätietoa vuokratyövoiman käytöstä löytyy intranetistä: Henkilöstöasiat > HR-ohjeet ja lomakkeet > Ulkopuoli-
sen työvoiman käyttäminen 

 

451300 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi 
Esim. painatus-, ilmoitus- ja mainospalvelut suunnitteluineen sekä markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut yms. menot.  
 
Vaadittava seuranta: 
Toimintoalue 321 Rekrytointi-ilmoitukset 
Toimintoalue 322 Rekrytoinnin mainosmateriaalit 

 

451400 Posti- ja kuriiripalvelut 
Postin yleispalvelut ja muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut sekä tulostuspalvelumaksut. 

 

451500 Vakuutukset 
Omaisuus-, vastuu- ja potilasvahinko-, omaishoitajien tapaturma- yms. vakuutukset.  

 

451600 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 
Esim. viemäri- ja jätevesihuolto (jätevesimaksut), jätehuolto (jätehuoltomaksut), rakennusten puhdistus- ja siivouspal-
velut, teiden, katujen ja ulkoalueiden puhtaanapito jne.  
 
Pesulapalveluihin kuuluvat esim. vaatteiden pesu ja huolto. 
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451700 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 
Urakoitsijoille maksetut urakkasummat, rakennusten, kiinteistöjen ja niihin kuuluvien kiinteiden laitteiden, teiden, kaa-
topaikkojen, puistojen sekä muiden alueiden korjauksesta ja kunnossapidosta maksetut korvaukset sekä hissihuolto-, 
nuohous- yms. maksut. Kunnossapitolaskuissa laskutettavat vähäiset materiaalikulut (alle puolet kunnossapitopalvelun 
laskusta tai kun materiaalikuluja ei voida erottaa) voidaan kirjata kunnossapitopalveluihin. 

 
 
 
 

451800 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut  
Koneiden, kaluston ja laitteiden sekä kuljetusvälineiden rakentamis-, kunnossapito-, huolto- ja korjauspalvelujen ostot. 
Kunnossapitolaskuissa laskutettavat vähäiset materiaalikulut (alle puolet kunnossapitopalvelun laskusta tai kun materi-
aalikuluja ei voida erottaa) voidaan kirjata kunnossapitopalveluihin.  

 
 
 

451900 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 
Esim. hotelli- ja ravintolapalvelut, ruoka- ja tarjoilupalvelujen osto sekä muiden kuin henkilöstön ateriakorvaukset. Ti-
lille kirjataan poliittisten luottamushenkilöiden pois lukien pormestarin ja apulaispormestarien majoitus- ja ravitsemis-
palvelujen ostot. Tositteelta tulee käydä ilmi mm. osallistujat ja tilaisuuden/majoituksen tarkoitus. 
 
Myös kaupungin yksiköiden maksama henkilöstöateriakompensaatio kirjataan tälle tilille. 
Vaadittava seuranta: sisäinen tilaus 22635 Kompensaatio 

 
 
 
L 
 
 

451910 Henkilöstön majoitus- ja ravitsemispalvelut 
Tilille kirjataan kaupungin henkilöstön sekä pormestarin ja apulaispormestarien virka-, virantoimitus- ja koulutusmat-
koista ja -tilaisuuksista aiheutuneet majoitus- ja ravitsemispalvelujen ostot. Esim. hotelli- ja ravintolapalvelut, ruoka- ja 
tarjoilupalvelujen ostot sekä virka- ja työehtosopimusten mukaiset ateriakorvaukset henkilöstölle. Tositteelta tulee 
käydä ilmi mm. osallistujat ja tilaisuuden/majoituksen tarkoitus. 
 
Vaadittava seuranta: 
Osaamisen kehittämisen toimintoalueet 311–312   
Sisäinen tilaus 25329 Järjestöjen luottamusmiehet  
Sisäinen tilaus 25330 Työsuojeluvaltuutetut  

 
 
 

452000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 
Esim. henkilökuljetukset, oppilas- ja potilaskuljetukset sekä sairaankuljetuspalvelujen osto. Tavaroiden rahti-, rahtiva-
kuutus- yms. kuljetuspalvelut sekä huolinta ja tullaus sekä poliittisten luottamushenkilöiden pois lukien pormestarin ja 
apulaispormestarien virka- yms. matkoista aiheutuneet matkakustannukset sekä verottomat päivärahat (ei majoitus- 
ja ravitsemispalvelut, ks. tili 451900).  
 
Huom. Matkatoimiston palvelumaksu kirjataan tilille 451200 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut. 

 

452020 Henkilöstön matkustus- ja kuljetuspalvelut 
Tilille kirjataan kaupungin henkilöstön ja pormestarin sekä apulaispormestarien virka-, virantoimitus- ja koulutusmat-
koista aiheutuneet matkakustannukset, kilometrikorvaukset sekä verottomat päivärahat. 
 
Vaadittava seuranta: 
Osaamisen kehittämisen toimintoalueet 311–312   
Sisäinen tilaus 25329 Järjestöjen luottamusmiehet  
Sisäinen tilaus 25330 Työsuojeluvaltuutetut 

 
 
L 

452100 Sosiaali- ja terveyspalvelut  
Esim. röntgenpalvelut, kun ne ovat ns. välituotepalvelun luonteisia, osa kokonaispalvelua.  
 
Ensivastehoitopalvelut, henkilöstön terveydenhuoltopalvelut, oppilaitosten oppilaiden terveydenhoitomaksut, perhe-
päivähoidon ja perhehoidon käynnistämis- ja kulukorvaukset sekä sovittelu- ja vapaaehtoistoiminnan kulukorvaukset.  
 
Huom. Kaikki henkilöstön terveydenhuoltopalvelujen ostot Tullinkulman Työterveys Oy:ltä kirjataan tälle tilille, myös 
esim. laboratoriopalvelujen ostot. 
 
Vaadittava seuranta: 
Sisäinen tilaus 21339 Työterveyshuollon kustannukset  
Sisäinen tilaus 21342 Työhygieeniset mittaukset ja selvitykset  
 
Huom. Lääkäri- ja sairaanhoitohenkilöstön vuokraus kirjataan tilille Työvoiman vuokraus 451220. 

 
 
 
 

452200 Laboratoriopalvelut  
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Tilille kirjataan muut kuin henkilöstön työterveyspalveluihin liittyvät laboratoriopalvelut. L 

452300 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 
Esim. kurssi-, osallistumis-, seminaari- ja ilmoittautumismaksut (ei matkakustannukset eikä päivärahat). Myös sellaiset 
opettajien ja luennoitsijoiden palkkiot, joista ei peritä ennakonpidätystä eikä suoriteta sosiaaliturvamaksua, sekä esim. 
osuus yhteisen opettajan palkkaukseen.  
 
Vaadittava seuranta:  
Osaamisen kehittämisen toimintoalueet 311–312   
Sisäinen tilaus 21341 Ensiaputarvikkeet ja -koulutus 
 
Huom. Ensiaputarvikkeet kirjataan tilille 461500. 
Huom. Esiopetuksen ja aamu/iltapäivätoiminnan palvelujen ostot esim. yksityisiltä päiväkodeilta ja seurakunnalta kir-
jataan asiakaspalvelujen ostoihin. 

 
 
 

L/M 

452400 Osuus verotuskustannuksiin 
Lain verohallinnosta 6:30 §:n mukaan määräytyvä kaupungin osuus verotuskustannuksiin. 

 

452500 Muut yhteistoimintaosuudet 
Esim. osuudet maakuntien liitoille, osuudet ympäristöterveydenhuollon kustannuksiin, osuudet yhdyskuntasuunnitte-
lun kustannuksiin sekä jäsenmaksut Kuntaliitolle ja työmarkkinalaitokselle ym. osuudet, jotka eivät ole asiakaspalvelu-
jen ostoja ja joita ei voida lukea mihinkään edellä olevaan Muiden palvelujen ostot -tiliryhmän alakohtaan.  

 

452600 Maansiirto- ja työkonepalvelut 
Tilille kirjataan yrityksiltä tilatut maansiirto- ja työkonepalvelut sekä Infran suorittamat sisäiset maansiirto- ja työko-
nepalvelut. 

 

452700 Muut palvelut 
Kaikki ne palvelujen ostoista aiheutuneet kulut, jotka eivät kuulu edellä oleviin kohtiin, esim. vartiointi-, työpuku- ja 
työkalukorvaukset, terveydenhuollon hoitovälineiden ja instrumenttien puhdistus ja sterilointi, osuus paikallistiekus-
tannuksista, katsastusmaksut, musiikin käyttölupa, valokopioiden tekijänoikeuskorvaus ja korvaus musiikin julkisesta 
esittämisestä. 

 
 
 
L 

458100-
458400 

Yrityksen sisäinen osto 
SAP-yrityksen sisäisissä ostoissa käytettävät tilit.  
Huom. Voidaan käyttää vain Talousyksikön luvalla. Yhteydenotot: laskenta@tampere.fi. 

UUSI 

459000 Saadut käteisalennukset 
Tilille kirjautuu tapahtuma automaattisesti, kun lasku maksetaan käteisalennuksen edellyttämässä ajassa toimittajalle. 
Tilin saldo nollataan kauden vaihteessa Kopparissa. Tilin saldo siirretään laskulla olleen kulutilin hyvitykseksi (kredit).   

E 

459999 Jaksotetut palvelujen ostot 
Tiliä käytetään ainoastaan tilikauden aikaisissa jaksotuskirjauksissa. Tilinpäätösvaiheessa jaksotuksia ei kirjata tälle ti-
lille, vaan varsinaiselle kulutilille. 

 
L 

 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  

 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tilikauden aikaiset suoriteperusteiset ostot sekä suorat hankinnat. Tasevarastoista 
otot kirjataan ulkoisiksi menoiksi. Aineita, tarvikkeita ja tavaroita ovat mm. toimisto- ja koulutarvikkeet, kirjallisuus, 
elintarvikkeet, vaatteisto, lääkkeet ja hoitotarvikkeet, puhdistusaineet ja -tarvikkeet, poltto- ja voiteluaineet sekä läm-
mön, sähkön ja veden hankintamenot. 
 
Kun aineita, tarvikkeita tai tavaroita ostetaan oman yrityksen ulkopuolelta, käytetään AINA 00-loppuisia tai ICT-laite-
hankinnoissa 01-loppuista tarvikeostojen tilejä.  
 
Kun aineita, tarvikkeita tai tavaroita otetaan yrityksen omasta varastosta omaan käyttöön tai myytäväksi, käytetään 
10- tai 20-loppuisia tilejä. 
 
Varastoon ostetut tarvikkeet kirjataan ensin taseen varastotilille. Tuloslaskelman menotilille kuluksi kirjaaminen teh-
dään, kun tarvikkeita otetaan varastosta käyttöön. SAP-yrityksen omasta varastosta otot, hävikki, inventointiero, hinta-
ero ja nimikkeiden hinnan muutokset kirjautuvat pääkirjaan SAP:in logistiikan toiminnallisuuden kautta. Aineiden, tar-
vikkeiden ja tavaroiden aktivointiin sekä varastojen muutoksen kirjaamiseen käytetään vastatileinä tuloslaskelman ti-
lejä 461100-462999. 
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Rekrytointiin liittyvien aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa käytetään toimintoalueetta 323 muu rekrytointi.  

 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA  

461100 Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostot 
Esim. kirjoitustarvikkeet, monistusaineet ja -tarvikkeet, lomakkeet, almanakat, kirjekuoret, arkistokansiot, askarteluvä-
lineet ja -aineet sekä laskukoneet ja ICT-tarvikkeet. ICT-tarvikkeita ovat esim. näppäimistöt ja hiiret.  
 
Huom. Koulukirjat kirjataan tilille 461200. 

461110 Toimisto- ja koulutarvikkeet myyntitilaukselle E 

461120 Toimisto- ja koulutarvikkeet varastosta E 

461190 Toimisto- ja koulutarvikkeiden hävikki E 

461191 Toimisto- ja koulutarvikkeiden inventointiero E 

461192 Toimisto- ja koulutarvikkeiden hintaero E 

461193 Toimisto- ja koulutarvikkeiden nimikkeiden hinnanmuutos E 

461200 Kirjallisuuden ostot 
Kaikki kirjat (myös koulukirjat, sähköiset opetusmateriaalit ja niiden lisenssit) ja kirjastoaineisto sekä sanoma- ja aika-
kausilehdet, kartat, esitteet, levyt, kasetit jne. Yleisten kirjastojen kirjastoaineiston hankintamenot (johon ei kuulu si-
donta, muovitus yms. jotka kirjataan kohtaan muu materiaali), ml. e-kirjan lataus.  

 
L 
 
 

461210 Kirjallisuus myyntitilaukselle E 

461220 Kirjallisuus varastosta E 

461290 Kirjallisuuden hävikki E 

461291 Kirjallisuuden inventointiero E 

461292 Kirjallisuuden hintaero E 

461293 Kirjallisuuden nimikkeiden hinnanmuutos E 

461300 Elintarvikkeiden ostot 
Ruoka-aineet ja ruoanlaitossa tarvittavat muut aineet ja pienehköt tarvikkeet. 

 

461310 Elintarvikkeet myyntitilaukselle E 

461320 Elintarvikkeet varastosta E 

461390 Elintarvikkeiden hävikki E 

461391 Elintarvikkeiden inventointiero E 

461392 Elintarvikkeiden hintaero E 

461393 Elintarvikkeiden nimikkeiden hinnanmuutos E 

461400 Vaatteiston ostot 
Kaikki vaatteisto, kengät, sisustustekstiilit, liinavaatteisto, suojavaatteet, kertakäyttövaatteet ja muut tekstiilivalmis-
teet. Myös opetusmateriaalina käytetyt tekstiilivalmisteet. 

 

461410 Vaatteisto myyntitilaukselle E 

461420 Vaatteisto varastosta E 

461490 Vaatteiston hävikki E 

461491 Vaatteiston inventointiero E 

461492 Vaatteiston hintaero E 

461493 Vaatteiston nimikkeiden hinnanmuutos E 

461500 Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot  
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Lääkkeet, hoitoaineet ja -tarvikkeet, myös röntgenfilmit ja kehitysaineet sekä tutkimuslaitteiden tulostustarvikkeet 
yms. Myös lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvät apuvälineet kuten proteesit, peruukit tms. 
 
Vaadittava seuranta: sisäinen tilaus 21341 Ensiaputarvikkeet ja -koulutus 
Ensiapukoulutus kirjataan tilille 452300. 

 
 

461510 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet myyntitilaukselle E 

461520 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet varastosta E 

461590 Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden hävikki E 

461591 Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden inventointiero E 

461592 Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden hintaero E 

461593 Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden nimikkeiden hinnanmuutos E 

461600 Siivous- ja puhdistusaineiden ostot 
Siivous- ja puhdistusvälineet ja -tarvikkeet kuten pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineet sekä saniteettitarvikkeet. 

 

461610 Siivous- ja puhdistusaineet myyntitilaukselle E 

461620 Siivous- ja puhdistusaineet varastosta E 

461690 Siivous- ja puhdistusaineiden hävikki E 

461691 Siivous- ja puhdistusaineiden inventointiero E 

461692 Siivous- ja puhdistusaineiden hintaero E 

461693 Siivous- ja puhdistusaineiden nimikkeiden hinnanmuutos E 

461700 Poltto- ja voiteluaineiden ostot 
Ajoneuvojen, koneiden jne. poltto- ja voiteluaineet (ei lämmitykseen kuuluvat poltto- ja voiteluaineet).  

 

461710 Poltto- ja voiteluaineet myyntitilaukselle E 

461720 Poltto- ja voiteluaineet varastosta E 

461790 Poltto- ja voiteluaineiden hävikki E 

461791 Poltto- ja voiteluaineiden inventointiero E 

461792 Poltto- ja voiteluaineiden hintaero E 

461793 Poltto- ja voiteluaineiden nimikkeiden hinnanmuutos E 

461800 Lämmityksen ostot 
Kaukolämmön ja -kylmän hankinta sekä lämmitysaineet apuaineineen ja lämmitystarvikkeet. Voimalaitospolttoainei-
den osto. 

 

461810 Lämmitys myyntitilaukselle E 

461820 Lämmitys varastosta E 

461890 Lämmityksen hävikki E 

461891 Lämmityksen inventointiero E 

461892 Lämmityksen hintaero E 

461893 Lämmityksen nimikkeiden hinnanmuutos E 

461900 Sähkön ostot 
Sähkö ja sähkön ja kaasun käyttöön liittyvät tarvikkeet kuten lamput ja sulakkeet. Sähköenergia, sähkölämmitys ja säh-
kön siirto sekä kaasumaisten polttoaineiden jakelupalvelut putkiverkoston kautta.  

 
 

461910 Sähkö myyntitilaukselle E 

461920 Sähkö varastosta E 

461990 Sähkön hävikki E 
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461991 Sähkön inventointiero E 

461992 Sähkön hintaero E 

461993 Sähkön nimikkeiden hinnanmuutos E 

462000 Veden ostot 
Käyttövesimaksut eli veden puhdistus- ja jakelumaksut, vesilaitoksissa veden osto sekä jäteveden ja veden puhdistus-
kemikaalit.  
HUOM. Jätevesimaksut kirjataan muiden palvelujen ostoihin tilille 451600. 

 
L 

462010 Vesi myyntitilaukselle E 

462020 Vesi varastosta E 

462090 Veden hävikki E 

462091 Veden inventointiero E 

462092 Veden hintaero E 

462093 Veden nimikkeiden hinnanmuutos E 

462100 Kaluston ostot 
Muu kuin pysyvien vastaavien hyödykkeisiin luettava kalusto ja välineistö. 
 
Omaisuus, jonka hankintahinta on alle 10.000 euroa (ilman arvonlisäveroa) yhtä hankittavaa hyödykettä kohden kirja-
taan pääsääntöisesti tilikauden kuluksi kaluston ostot tai ICT-kaluston ostot -tileille. Hankintahintaa tarkastellaan yhtä 
hankittavaa hyödykettä kohden. Pysyvien vastaavien aktivointien 10.000 euron alarajasta voidaan kuitenkin poiketa 
hankintahinnaltaan alarajaa vähempiarvoisten hyödykkeiden kohdalla 

a) mikäli hankitut tuotannontekijät muodostavat yhden kokonaisuuden, vaikuttavat tuotannontekijöinä vähin-
tään viiden tilikauden ajan hankintahetkestä eteenpäin ja kokonaishankinta on yhteensä vähintään 10.000 
euroa. 

b) mikäli kyse on ensikertaisesta kalustamisesta. Ensikertaisella kalustamisella tarkoitetaan uudisrakennettujen, 
perusparannettujen tai aiemmasta poikkeavaan käyttöön otettujen tilojen ensikertaista kalustamista, joka 
voi käsittää sekä kalustehankinnat että yhtenäisen kokonaisuuden muodostavat laitehankinnat. Sekä kalus-
teiden että laitehankintojen osalta kokonaishankinnan on oltava vähintään 10.000 euroa, jotta hankinta voi-
daan aktivoida ensikertaisena kalustamisena. 

 
Huom. Myös valmiina ostettu pysyvien vastaavien hyödyke kirjataan tälle tilille. Kauden vaihteessa tehtävä purkuajo 
siirtää menon pysyviin vastaaviin hyvittäen alkuperäistä menotiliä. 

 
 
 

M 

462101 ICT-kaluston ostot 
Muu kuin pysyvien vastaavien hyödykkeisiin luettava ICT-kalusto ja välineistö. 
 
Omaisuus, jonka hankintahinta on alle 10.000 euroa (ilman arvonlisäveroa) yhtä hankittavaa hyödykettä kohden kirja-
taan pääsääntöisesti tilikauden kuluksi kaluston ostot tai ICT-kaluston ostot -tileille. Hankintahintaa tarkastellaan yhtä 
hankittavaa hyödykettä kohden. Pysyvien vastaavien aktivointien 10.000 euron alarajasta voidaan kuitenkin poiketa 
hankintahinnaltaan alarajaa vähempiarvoisten hyödykkeiden kohdalla, mikäli kyseessä on yhtenäinen kokonaisuus tai 
ensikertainen kalustaminen. Ks. aktivointiperusteista tarkemmin tilin 462100 Kaluston ostot kohdalta. 
 
Huom. Myös valmiina ostettu pysyvien vastaavien hyödyke kirjataan tälle tilille. Kauden vaihteessa tehtävä purkuajo 
siirtää menon pysyviin vastaaviin hyvittäen alkuperäistä menotiliä. 
 
Esim. tietokoneet, tablet-laitteet, e-kirjan lukulaitteet, näytöt, printterit, skannerit, kaapelit sekä puhelimet, puhelin-
vastaajat, faksit ja antennit, televisiot, videot, dvd-/blu-ray-laitteet, monitorit ja projektorit, video- ja digitaalikamerat. 

 
 
 

M 
 

462110 Kalusto myyntitilaukselle E 

462120 Kalusto varastosta E 

462190 Kaluston hävikki E 

462191 Kaluston inventointiero E 

462192 Kaluston hintaero E 
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462193 Kaluston nimikkeiden hinnanmuutos E 

462200 Rakennusmateriaalin ostot 
Rakennusaineet ja -tarvikkeet kuten sora, sementti, puuaines, tiilet, naulat, tapetit, maalit, lakat, LVI-tarvikkeet ym. 
rakennusmateriaali. 

 

462210 Rakennusmateriaali myyntitilaukselle E 

462220 Rakennusmateriaali varastosta E 

462290 Rakennusmateriaalin hävikki E 

462291 Rakennusmateriaalin inventointiero E 

462292 Rakennusmateriaalin hintaero E 

462293 Rakennusmateriaalin nimikkeiden hinnanmuutos E 

462300 Muun materiaalin ostot 
Kaikki ne aineiden ja tarvikkeiden ostot, joita ei voida kirjata muihin edellä oleviin tileihin.  
Vaadittava seuranta: sisäinen tilaus 21343 Näyttöpäätesilmälasit 

 
 
 

462310 Muu materiaali myyntitilaukselle E 

462320 Muu materiaali varastosta E 

462390 Muun materiaalin hävikki E 

462391 Muun materiaalin inventointiero E 

462392 Muun materiaalin hintaero E 

462393 Muun materiaalin nimikkeiden hinnanmuutos E 

462999 Jaksotetut aineet, tarvikkeet ja tavarat 
Tiliä käytetään ainoastaan tilikauden aikaisissa jaksotuskirjauksissa. Tilinpäätösvaiheessa jaksotuksia ei kirjata tälle ti-
lille, vaan varsinaiselle kulutilille. 

 
L 

 AVUSTUKSET  

 Avustukset sisältävät kotitalouksille maksetut tuet ja avustukset samoin kuin yhteisöille myönnetyt tuet ja avustukset.  

471100 Perustoimeentulotuki 
Tili on poistettu käytöstä. 
 
 
 
 
  

M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

471200 Täydentävä toimeentulotuki 
Sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeen-
tulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. 
 
Täydentävä toimeentulotuki kattaa erityismenoiksi kutsuttavat menot. Erityismenoja ovat lasten päivähoitomenot, 
muut kuin perustoimeentulotukeen sisältyvät asumismenot sekä henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuh-
teista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot. 

 

471300 Ehkäisevä toimeentulotuki  
Ehkäisevän toimeentulotuen avulla pyritään edistämään hakijan ja hänen perheensä sosiaalista turvallisuutta ja oma-
toimisuutta sekä ehkäisemään syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. 
 
Kuntouttava työtoiminta tulee eritellä Taloustilastossa erikseen. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle makset-
tava toimintaraha sekä matkakorvaus tulee eritellä sisäisillä tilauksilla 20250 toimintaraha/kuntouttava työtoiminta ja 
20251 matkakorvaukset/toimeentulotuki. 
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471400 Lasten kotihoidon tuki 
Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemmalle tai muulle huoltajalle suoritettava tuki, johon voi kuulua hoitoraha ja hoi-
tolisä. Myös kuntalisät ja yksityisen hoidon tuki. 
 
Taloustilaston erittelyvaatimus: lasten kotihoidon tuki, lasten kotihoidon tuen kuntalisä, lasten yksityisen hoidon tuki 
ja lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä 

 

471500 Vammaisille annetut avustukset 
Sellaiset vammaisille suunnatut tukitoimet, joista kaupunki korvaa tietyt, tuen saajan itse hankkimat tavarat tai palve-
lut, mm. henkilökohtainen avustaja*), päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja lait-
teet, asunnon muutostyöt, ylimääräiset vaatetuskustannukset tai erityisravinnosta aiheutuvat kustannukset.   
 
*) Jos kunta työnantajana maksaa henkilökohtaisen avustajan palkkion suoraan avustajalle ja maksaa palkkiosta sosi-
aali- ja eläkevakuutusmaksut yms. lakisääteiset maksut, palkkio kuuluu menolajiin Palkat ja palkkiot. 
 
Myös vammaisten matkoihin annetut avustukset (mm. taksisetelit) tai tavarana annetut avustukset, veroton kuntou-
tus-, ahkeruus- tai terapiaraha sekä erilaiset apurahat. 

 

471900 Muut avustukset kotitalouksille 
Esim. omaishoidon tuki, koulumatkatuki, korvaus itse järjestetystä maatalouslomituksesta, palveluraha vanhusten ja 
vammaisten hoidosta tms. sekä mm. veroton kuntoutus-, ahkeruus- tai terapiaraha sekä erilaiset apurahat. Myös oppi-
sopimusoppilaille maksettava päiväraha ja turvapaikanhakijoille maksettava vastaanottoraha ja käyttöraha.  
 
Taloustilaston erittelyvaatimukset: 
 
Palvelusetelimenot 
Taloustilastossa kysytään palvelusetelimenot eriteltynä: 

- Päivähoidon palvelusetelimenot  
- Kotihoidon palvelusetelimenot  
- Palveluasumisen palvelusetelimenot 
- Terveydenhuollon palvelusetelimenot  
- Muut palvelusetelimenot 

 
Omaishoidon tuki 
Kaupunki ei maksa omaishoidon tuesta työnantajan sosiaaliturvamaksua. Ennakonpidätys toimitetaan, jos hoitajaa ei 
ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Alaikäisen lapsen vanhemmalle maksetusta omaishoidon tuesta toimitetaan 
ennakonpidätys rekisterimerkinnästä riippumatta.  
 
Koulumatkatuki 
Lukion tai ammattioppilaitoksen oppilaalle koulumatkakustannusten omavastuuosuuden takaisinmaksu. 

 
 
 
L 

472000 Avustukset yhteisöille 
Muille kuin kotitalouksille myönnettävät avustukset. Tällaisia ovat mm. yhdistyksille, seuroille tai tiehoitokunnille mak-
settavat toiminta-avustukset. Tähän kuuluu myös jäsenkunnan kuntayhtymälle suorittama lainan korkoa vastaava 
maksuosuus, professuureihin annettu tuki, jäsenkunnan osallistuminen kuntayhtymän investointiin silloin, jos sitä ei 
voida merkitä taseen muihin pitkävaikutteisiin menoihin sekä säätiöille maksettavat säädepääomat. Lisäksi esimerkiksi 
kaupungin sisäisiin käyttötaloushankkeisiin maksettu rahoitusosuus, käytettävä kumppanikoodia. 

 

472500 Työmarkkinatuen kuntaosuus 
Rahoitusosuus työmarkkinatuen kustannuksiin 

 

475000 Avustukset liikelaitoksille 
Kaupungin omalle liikelaitokselleen maksama toimintatuki tai -avustus sekä rahoitustuki tai -avustus liikelaitoksen lai-
nanhoitokuluihin. Käytetään yksi (1) -alkuisia kumppanikoodeja.  
 
Huom. Tälle tilille kirjataan ainoastaan valtuuston päättämät konsernihallinnon tuet ja avustukset liikelaitoksille. Mi-
käli kirjattava tapahtuma on luonteeltaan muu kaupungin sisäinen avustus, ota yhteyttä Talousyksikköön (las-
kenta@tampere.fi) tarkemman kirjausohjeen saamiseksi. 

 

479999 Jaksotetut avustukset 
Tiliä käytetään ainoastaan tilikauden aikaisissa jaksotuskirjauksissa. Tilinpäätösvaiheessa jaksotuksia ei kirjata tälle ti-
lille, vaan varsinaiselle kulutilille. 

 
L 
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 MUUT TOIMINTAKULUT  

 Muihin kuluihin sisältyvät mm. vuokrakulut sekä kaupungin maksamat välittömät verot, esim. kiinteistövero, metsän-
hoitomaksut, liiketoiminnan yhteisövero ja välilliset verot. Oikaisuerät kirjataan ensisijaisesti meno- tai tulolajiin, johon 
oikaistava liiketapahtuma on kirjattu. 

 
 

 VUOKRAKULUT  

481000 Maa- ja vesialueiden vuokrat  

482000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 
Vuokrat (tai yhtiövastikkeet) rakennuksista ja huoneistoista sekä Tilakeskuksen laskuttamat sisäiset vuokrat (myös yllä-
pitovuokraan sisältyvät maanvuokrat). Myös lyhytaikaiset tilavuokrat esim. koulutustiloista. 

 
 
L 

483000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 
Vuokrattujen koneiden, kaluston ja ajoneuvojen (myös toimistokoneiden ja -laitteiden) vuokrakulut ja pienkonevuok-
rat, mukaan lukien leasingvuokrat ja niihin sisältyvät vakuutusmaksut.  
Myös Tampereen Infra Liikelaitoksen laskuttamat ajoneuvojen vuokrakulut. 

 
 
L 

483100 ICT-laitevuokrat 
Tilille kirjataan työasemaleasing-maksut sekä muut ICT-laitteiden leasing-maksut.  

 

484000 Kumppanuussopimusten palvelumaksut 
Ns. elinkaarimallin, PPP-mallin tai kumppanuussopimuksen perusteella maksetut kokonaispalvelumaksut. 

 

489000 Muut vuokrat 
Kaikki muut vuokrat kuin edellä esitetyt vuokramenot esim. vaatteiston vuokrat.  

 
M 

489999 Jaksotetut vuokrakulut 
Tiliä käytetään ainoastaan tilikauden aikaisissa jaksotuskirjauksissa. Tilinpäätösvaiheessa jaksotuksia ei kirjata tälle ti-
lille, vaan varsinaiselle kulutilille. 

 
L 

 MUUT TOIMINTAKULUT  

491000 Pysyvien vastaavien myyntitappiot (tavanomaiset) 
Toimintayksikön tavanomaiset pysyvien vastaavien myyntitappiot.  
Muissa toimintakuluissa esitetään myös olennaiset pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 
myyntitappiot. Nämä myyntitappiot eritellään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Vähäiset pysyvien vastaavien myyntitappiot 
voidaan esittää poistojen oikaisuna. Satunnaisina kuluina esitetään olennaiset myyntitappiot silloin, kun kaupunki luo-
puu kokonaan toiminnasta, jossa hyödykettä on käytetty. 

E 

492100 Oman käytön arvonlisävero 
Arvonlisävero omasta käytöstä tai luontoisetuateriasta siltä osin kuin sitä ei voida kohdistaa muuhun menolajiin. 

 

492900 Muut välilliset verot 
Esim. ajoneuvovero ja dieselvero. Verot, jotka eivät välittömästi perustu myynnin määrään kuten valmisteverot.  

 
 

493000 Välittömät verot 
Toiselle kunnalle maksettu kiinteistövero ja liiketoiminnan yhteisövero (tulovero).  

 
 

494000 Luottotappiot 
Luottotappiot toimintatuotoista. Lainasaamisista (myös sosiaalisesta luototuksesta) aiheutuneet luottotappiot kirja-
taan muihin rahoituskuluihin. 
Luottotappioita ei kohdisteta asianomaiselle toimintatuottojen tilille.  

 
M 

495000 Ulosottokulut 
Esim. ulosottomiesten tilityspalkkiot. 

 

496000 Jäsenmaksut 
Jäsenmaksut muille yhteisöille kuin kuntien keskusjärjestölle ja kunnalliselle työmarkkinalaitokselle. 

 

497000 Stipendit ja palkinnot 
Stipendit sekä opinto- ja apurahat opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten. Myös tunnustuspal-
kinto, kun annettu tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi. 

 

497500 Vahingonkorvaukset  

498000 Muut menot 
Esim. edustuskulut ja pr-toiminnan menot sekä hallintoelinten kokouskulut ja asiakasneuvottelukulut. 
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Vaadittava seuranta: 
Sisäinen tilaus 20623 Edustusmenot 
Sisäinen tilaus 20130 Pr-toiminta  
 
Edustuskulut: 
Kaupungin aloitteesta ulkopuolisiin tahoihin kohdistuva vieraanvaraisuus. Arvonlisäverovähennystä ei saa tehdä. 
Edustuskuluja eivät ole hallintoelinten kokouskulut, asiakasneuvottelukulut, markkinointikulut, pr-toiminnan kulut 
eivätkä tiedotustilaisuuksien kulut.  
 
Pr-toiminta: 
Esim. Tampere-päivän vastaanotto Raatihuoneen tiloissa sekä vastaanotot erilaisille kaupungissa vieraileville kokous-
ten osanottajille ja erityisryhmille kokousten organisoijan tai järjestäjän pyynnöstä. Arvonlisäverovähennyksen saa 
tehdä. Pr-toimintaan eivät kuulu hallintoelinten kokouskulut. 
 
Maksukorttien ja kohdennettujen maksuvälineiden provisioiden kirjaaminen: 
Maksukorttiyhtiöiden debit- ja kredit-korttien käytöstä perimät provisiot päivittäisestä toimipaikkakohtaisesta tilityk-
sestä kirjataan tälle tilille ja toimipaikan mukaiselle kustannuspaikalle.  
 
Huom. Henkilökunnan virkistystoiminnan kulut ja merkkipäivälahjat henkilöstön jäsenille kirjataan luonteensa mukai-
siin kululajeihin, esim. tarjoilupalvelujen ostot tilille 451910 ja kukat tilille 462300.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

499100 Arvonlisäveron välitili 
Käytetään oman käytön arvonlisäverokirjauksissa aputilinä. 

 

498100 Takaustappiot 
Annetuista takauksista syntyneet tappiot. 

UUSI 

499000 Pyöristykset 
Senttien pyöristykset. 

E 

499100 Arvonlisäveron välitili 
Käytetään oman käytön arvonlisäverokirjauksissa aputilinä. 

 

499999 Jaksotetut muut kulut 
Tiliä käytetään ainoastaan tilikauden aikaisissa jaksotuskirjauksissa. Tilinpäätösvaiheessa jaksotuksia ei kirjata tälle ti-
lille, vaan varsinaiselle kulutilille. 

 
L 

 VEROTULOT  

 Kunnan verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuottoon, kiinteistöverosta ja koirave-
rosta. Verotulot kirjataan tuloiksi maksuperustetta vastaavalla tavalla kaupungin yhteisiin eriin (ty 113000). 

 

601000 Kunnan tulovero  

602000 Kiinteistövero 
Kaupungin kiinteistöverotuloksi kirjataan tilikauden aikana tilitetty kiinteistövero. 

603000 Osuus yhteisöveron tuotosta 
Yhteisöveron tilikaudelle kohdistuvia tilityksiä ovat ennakonkannon tilitykset ja muut yhteisöveron tilitykset. 

 

604000 Koiravero 
Koiravero kirjataan laskutustilikauden tuloksi. 

 

 VALTIONOSUUDET  

 Valtionosuuksiin kirjataan käyttötalouden valtionosuudet ja -avustukset, jotka perustuvat yleiseen valtion ja kuntien 
väliseen kustannustenjakoon ja joilla ei ole käyttökorvauksen tai maksun luonnetta. Valtionosuudet kirjataan tuotoiksi 
suoriteperustetta vastaavalla tavalla kaupungin yhteisiin eriin (ty 113000). 
 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden (ml. tasaukset, elatustuen takautumissaatavan korvaus), esi- ja perusopetuk-
sen kotikuntakorvausten ja opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien valtionosuuksien maksatus tapahtuu kootusti 
yhtenä kokonaisuutena.  
 
Järjestelmään kuuluvat kotikuntakorvaustulot kirjataan myyntituottoihin ja kotikuntakorvausmenot asiakaspalvelujen 
ostoihin. 
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Huom. Valtion ns. täyden korvauksen periaatteella maksamat korvaukset kaupungin suoritteista kirjataan myyntituot-
toihin tilille 310000. Muut valtiolta saadut tuet ja avustukset, esim. työllistämistuki, ryhmäkokojen pienentämisen 
avustukset ja EU-tuet, kirjataan tiliryhmään Tuet ja avustukset, ks. tili 339000. 

611100 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)  

611200 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 

611300 Järjestelmämuutosten tasaus  

611400 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet  

611500 Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus  

 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT  

 Rahoitustuotoissa ja -kuluissa ilmoitetaan rahoitustoiminnasta (sijoittamisesta tai rahoituksen hankinnasta) syntyvät 
tuotot ja kulut. Pääsääntöisesti korko- ja muu rahoitustulo ja -meno jaksotetaan sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, 
jolta sen suoritusvelvollisuus ajan kulumisen perusteella syntyy. Suoriteperusteesta poiketaan kuitenkin verojen korko-
jen osalta, jotka kirjataan tuotoksi ja kuluksi tilikaudelle, jona korkosuoritus tilityksen perusteella saadaan tai suorite-
taan. 
 
Rahoitustuotoista ilmoitetaan erikseen korkotuotot ja muut rahoitustuotot. Näin menetellään myös rahoituskulujen 
osalta. Tarkempi ohje on kyseisen erän kohdalla. 
 
Tulon- ja menonoikaisut, jotka aikaisemmin on käsitelty muissa rahoitustuloissa tai -menoissa, kirjataan luonteensa 
mukaiseen tuotto- tai kululajiin. 

 

 KORKOTUOTOT  

 Korkotuotoissa ilmoitetaan erikseen antolainoista, muista sijoituksista ja talletuksista sekä maksuliikennetileiltä saadut 
korkotuotot suoriteperusteen mukaan jaksotettuna. 

641000 Korkotulot antolainoista  

642000 Korkotulot talletuksista 

643000 Korkotulot joukkovelkakirjalainoista  

644000 Korkotulot indeksilainoista  

645000 Korkotulot rahastoista  

647000 Korkotulot, sisäiset 
Konsernihallinnon laskuttama korkotuotto liikelaitoksilta tai muilta taseyksiköiltä. Erittelyssä käytetään yksi (1) -alkui-
sia kumppaniyhtiötä.  

 
 

648000 Korkojohdannaiset (aik. Rahoituserät johdannaisista) 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

649000 Muut korkotulot 
Esim. korkotulot tytäryhteisöjen varoista konsernipankkitilille. 

 
 

 MUUT RAHOITUSTUOTOT  

 Muihin rahoitustuottoihin sisällytetään verotilityskorot, osingot ja osuuspääomien korot, viivästyskorot, sekä kurssivoi-
tot rahoituslainoista ja arvopapereiden myyntivoitot.  

 

651000 Viivästyskorkotulot  

651500 Verotilitysten ja verotilin korkotulot  

652000 Valuuttakurssivoitot  

653000 Rahoitusarvopapereiden myyntivoitot   

654100 Tuotot liikelaitoksista  

654200 Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 
Tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä sekä säätiöitä, joissa kaupungilla yksin 
tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta. 

 
L 
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654300 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 
Omistusyhteysyhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä, muita yhteisöjä tai säätiöitä, joissa konserniyh-
teisöllä yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien konserniyhteisöjen kanssa on merkittävä omistusosuus 
tai huomattava vaikutusvalta. 

 
L 

654500 Tuotot osuuksista kuntayhtymissä  

654800 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista  

654900 Tuotot rahoitusarvopapereista 
Pörssiyhtiöiden maksamat osingot. 

 

655000 Sijoitusten kurssivoitot   

656000 Sijoitusten arvonalennusten oikaisut (aik. Rahoitusarvopapereiden arvonalennusten oikaisut) 
Mikäli rahoitusarvopaperista tai pysyvien vastaavien sijoituksesta kirjattu arvonalentuminen osoittautuu viimeistään 
tilikauden päättymispäivänä aiheettomaksi, se on oikaistava samassa erässä, mihin kulukirjaus on tehty. Rahoitus-
omaisuuden arvonalentumisen samalla tilikaudella tehtävä oikaisu kirjataan siis muiden rahoituskulujen oikaisuksi ja 
pysyvien vastaavien sijoituksen arvonalentumisen oikaisu arvonalentumisten oikaisuksi. Tälle tilille kirjataan aikaisem-
pina tilikausina kirjattujen rahoitusarvopapereiden ja pysyvien vastaavien sijoitusten arvonalentumisten oikaisut. 

 
M 

657000 Sisäiset vakuutusmaksutulot 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

657500 Rahoitusavustus sisäinen 
Konsernihallinnon antama rahoitusavustus liikelaitoksille. 
Erittelyssä käytetään yksi (1) -alkuisia kumppanikoodeja.  

 

659000 Muut rahoitustuotot  

 KORKOKULUT  

 Korkokuluihin kuuluvat pitkäaikaisisten ja lyhytaikaisisten lainojen korot.    

681000 Korkomenot lainoista  

682000 Korkomenot maksuliikennetileistä 

687000 Korkomenot, sisäiset 
Liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden konsernihallintoon maksamat korkokulut.   
Erittelyssä käytetään yksi (1) -alkuisia kumppanikoodeja. 

 
 

688000 Korkojohdannaiset 
Suojaavien koronvaihtosopimusten korkokulut ja -tuotot. Tilille kirjataan lisäksi koronvaihtosopimusten tekemisestä 
rahana tai vaihtokaupalla maksetuista tai saaduista hankintamenoista tilikaudelle suoriteperusteella kuuluvat osuudet. 

 
M 

689000 Muut korkomenot 
Esim. korkomenot tytäryhteisöjen varoista konsernipankkitilillä. 

 
 

 MUUT RAHOITUSKULUT  

 Muita rahoituskuluja ovat mm. verotilityskorot, viivästyskorot, takaus- ja luottotappioprovisiot samoin kuin muut ko-
ron lisäksi rahoituslainasta johtuvat kulut kuten esim. kurssitappiot sekä lainasaamisiin ja rahoitusomaisuuteen kuulu-
vien arvopapereiden ja muiden sellaisten rahoitusvarojen arvonalentumiset. Lainasaamisista aiheutuneet luottotap-
piot (myös sosiaalisen luototuksen osalta) ovat myös muihin rahoituskuluihin sisältyviä arvonalentumisia. 
 
Lisäksi rahoituskuluissa esitetään arvonalentumiset pysyviin vastaaviin kuuluvien muiden sijoitusten kuin pysyvien vas-
taavien osakkeiden ja osuuksien hankintamenosta. Pysyvien vastaavien osakkeiden ja osuuksien (toimialasijoittamisen) 
arvonalennukset esitetään poistojen ja arvonalentumisten ryhmän erässä Arvonalentumiset.  
 
Jos rahoitusomaisuudesta KPL 5:2 §:n tai pysyvien vastaavien sijoituksesta KPL 5:13§:n perusteella tehty kulukirjaus 
(arvonalennus) osoittautuu viimeistään tilikauden päättymispäivänä aiheettomaksi, se on kirjattava kulukirjauksen oi-
kaisuksi (KPL 5:16 §). Mikäli arvonalennus osoittautuu myöhemmällä tilikaudella aiheettomaksi, kirjataan arvonalen-
nuksen oikaisu muihin rahoitustuottoihin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 

691000 Viivästyskorkomenot  

691500 Verotilitysten korkomenot (aik. Verotilitysten ja verotilin korkomenot) M 
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692000 Valuuttakurssitappiot  

693000 Rahoitusarvopapereiden myyntitappiot   

694100 Korvaus peruspääomasta 
Tilille kirjataan liikelaitosten konsernihallinnolle maksama korvaus peruspääomasta. 
Erittelyssä käytetään yksi (1) -alkuisia kumppanikoodeja. 

 
L 

694500 Kulut osuuksista kuntayhtymissä  

695000 Sijoitusten kurssitappiot   

696100 Pysyvien vastaavien sijoitusten arvonalennukset 
Tilille kirjataan pysyvien vastaavien sijoitusten ryhmään kuuluvien joukkovelkakirjalainasaamisten, muiden lainasaa-
misten ja muiden saamisten arvonalentumiset. Pysyvien vastaavien osakkeiden ja osuuksien (toimialasijoittamisen) 
arvonalentumiset esitetään poistojen ja arvonalentumisten ryhmän erässä Arvonalentumiset. 
 
Mikäli pysyvien vastaavien sijoituksesta kirjattu arvonalentuminen osoittautuu viimeistään tilikauden päättymispäi-
vänä aiheettomaksi, se on oikaistava samassa erässä, mihin kulukirjaus on tehty. Aikaisempina tilikausina kirjattujen 
sijoitusten arvonalentumisten oikaisut kirjataan tilille 656000. 

 
L 

696600 Vaihtuvien vastaavien sijoitusten arvonalennukset 
Tilille kirjataan rahoitusarvopapereiden tase-erään kuuluvien osakkeiden ja osuuksien, sijoitusten, joukkovelkakirjalai-
nasaamisten ja muiden arvopapereiden arvonalentumiset.  
 
Mikäli vaihtuvien vastaavien sijoituksesta kirjattu arvonalentuminen osoittautuu viimeistään tilikauden päättymispäi-
vänä aiheettomaksi, se on oikaistava samassa erässä, mihin kulukirjaus on tehty. Aikaisempina tilikausina kirjattujen 
sijoitusten arvonalentumisten oikaisut kirjataan tilille 656000. 

 
L 

698000 Provisiot ja muut lainamenot 
Esim. takaus- ja luottoprovisiot. 

 

699000 Muut rahoitusmenot 
Esim. varainhoitopalkkiot, säilytys- ja välityspalkkiot. Kaupungin taseen erään Saamiset sisältyvistä lainasaamisista joh-
tuneet luottotappiot. 

 
M/L 

 POISTOT JA ARVONALENTUMISET   

 Poisto määräytyy joko taloudelliseen pitoaikaan tai palveluntuotantokykyyn perustuen ja varovaisuuden periaatetta 
noudattaen. Kaupungin pysyviin vastaaviin kuuluvan omaisuuden kirjanpitoarvoa alennetaan vuosittain omaisuusluok-
kakohtaisesti suunnitelman mukaisin poistoin, poistosuunnitelman mukaisesti.  
 
Käytettynä hankitulle hyödykkeelle määritellään poistoaika tapauskohtaisesti toimintayksiköissä. Käytetyn hyödykkeen 
poistoaika on pääsääntöisesti hyödykkeen jäljellä oleva arvioitu taloudellinen pitoaika, mutta olennaisuuden periaat-
teella poistoajaksi voidaan valita myös esimerkiksi puolet vastaavan uuden hyödykkeen poistoajasta.  
 
Poistoista ja arvonalentumisista ohjeistetaan tarkemmin Pysyvien vastaavien laskentaohjeessa ja poistosuunnitel-
massa, jonka ajantasaisin versio löytyy intranetistä: Etusivu > Työn tueksi > Talous > Pysyvät vastaavat. 

M 

 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT  

 Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten 
hyödykkeiden hankintamenoista. Luottotappiota ei sisällytetä poistoihin vaan ne ilmoitetaan muissa toimintakuluissa 
tai muissa rahoituskuluissa saatavan luonteesta riippuen. 
 
Poistettavan pysyvien vastaavien hyödykkeen myynnistä aiheutunut epäolennainen myyntivoitto tai -tappio voidaan 
merkitä poistojen oikaisuna poistoihin, ellei sitä ole merkitty muuksi toimintatuotoksi tai -kuluksi. 
 
Lisäpoisto, joka tehdään suunnitelman mukaisten poistojen kohteena olevasta aineettomasta tai aineellisesta hyödyk-
keestä sen takia, että poistosuunnitelmaa on perustellusti muutettu tai poistoja on jäänyt kirjaamatta, merkitään 
suunnitelman mukaiseksi poistoksi. Mikäli poistonalainen hyödyke kuitenkin esimerkiksi tuhoutuu tulipalossa koko-
naan tai hyödykkeen tulonodotukset muuttuvat olennaisesti tai poistuvat kokonaan sen käyttötarkoituksen muutok-
sesta johtuen, esitetään kulukirjaus tuloslaskelmassa erikseen arvonalentumisena. 
 

 
 
 
 
 
 
 

M 
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Suunnitelman mukaiset poistot ajetaan kauden lukituksen yhteydessä Kopparissa. Poistot ajetaan käyttöomaisuuden 
purkujen jälkeen. 
 
Poistoista ja arvonalentumisista ohjeistetaan tarkemmin Pysyvien vastaavien laskentaohjeessa ja poistosuunnitel-
massa, jonka ajantasaisin versio löytyy Taskusta. 

701000 Poistot kehittämismenoista E 

701200 Poistot kehittämismenojen rahoitusosuuksista E 

702000 Poistot tietokoneohjelmistojen käyttöoikeuksista E 

702200 Poistot tietokoneohjelmistojen käyttöoikeuksien rahoitusosuuksista E 

703000 Poistot muista aineettomista oikeuksista E 

703200 Poistot muiden aineettomien oikeuksien rahoitusosuuksista E 

704000 Poistot liikearvosta E 

706000 Poistot tietokoneohjelmistojen valmistusmenoista E 

706200 Poistot tietokoneohjelmistojen valmistusmenojen rahoitusosuuksista E 

707000 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista E 

707200 Poistot muiden pitkävaikutteisten menojen rahoitusosuuksista E 

711000 Poistot liittymismaksuista E 

711200 Poistot liittymismaksujen rahoitusosuuksista E 

712000 Poistot kiinteistöjen vuokraoikeuksista E 

712200 Poistot kiinteistöjen vuokraoikeuksien rahoitusosuuksista E 

713000 Poistot rakennuksista  E 

713200 Poistot rakennusten rahoitusosuuksista E 

714000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista E 

714200 Poistot kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rahoitusosuuksista E 

715000 Poistot koneista ja kalustosta E 

715200 Poistot koneiden ja kaluston rahoitusosuuksista E 

716000 Poistot muista aineellisista hyödykkeistä E 

716200 Poistot muiden aineellisten hyödykkeiden rahoitusosuuksista E 

 ARVONALENTUMISET  

 Arvonalentumiseksi merkitään kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä pysyvien vastaavien maa- ja vesialueiden, 
ennakkomaksujen ja keskeneräisten hankintojen sekä toimialasijoittamisen osakkeiden ja -osuuksien sekä aineetto-
mien hyödykkeiden, joista ei tehdä suunnitelman mukaisia poistoja, arvonalentumiset.  
 
Arvonalentumiseksi merkitään myös poistonalaisista hyödykkeistä kirjatut alaskirjaukset (ks. kohta Suunnitelman mu-
kaiset poistot). Mikäli poistonalainen hyödyke esimerkiksi tuhoutuu tulipalossa kokonaan tai hyödykkeen tulonodotuk-
set muuttuvat olennaisesti tai poistuvat kokonaan sen käyttötarkoituksen muutoksesta johtuen, esitetään kulukirjaus 
tuloslaskelmassa erikseen arvonalentumisena. 
 

 
 
 
 
L 

751000 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä E 

752000 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 

761000 Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset  

 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT  

 Satunnaisiksi tuotoiksi ja kuluiksi katsotaan sellaiset tulot ja menot, jotka perustuvat tavanomaisesta toiminnasta poik-
keaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. 
 
Satunnaisia tuottoja ja kuluja saattaa syntyä mm. 
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- toiminnan lopettamisesta aiheutuvasta suurehkosta pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitosta tai -
tappiosta 

- tytär- ja osakkuusyhteisöjen omistusosuuksien luovuttamisesta tai näiden yhtiöiden purkautumisesta taikka 
fuusioitumisesta 
 

Myös takaustappiosta, vahingonkorvauksesta, sopimussakoista, vakuutusturvan ylittävistä kertaluonteisista vahin-
goista sekä rangaistusluonteisista sakoista ja vastaavista maksuista aiheutuvat kulut saattavat täyttää satunnaisuuden 
edellytykset, mikäli ne ovat olennaisia, tavanomaisesta poikkeavia ja kertaluonteisia. Muutoin ne kirjataan muihin toi-
mintakuluihin.  
 
Lupa satunnaisten erien tilille kirjaamiseen tulee pyytää erikseen Konsernihallinnon Talousyksiköstä.  
 
Tuloslaskelman liitteenä on annettava satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä eristä selvitys (KPA 2:3.1 1§ 2 k). 

 
 
 
 
 
L 
 
 
 
 

M 
 
 

 SATUNNAISET TUOTOT  

801000 Käyttöomaisuuden luovutusvoitot (satunnaiset) 
Koko kaupungin kannalta tavanomaisesta poikkeavat, olennaiset ja kertaluonteiset pysyvien vastaavien myyntivoitot, 
jotka aiheutuvat toiminnan lopettamisesta.  
 
Huom. Tavanomaiset pysyvien vastaavien myyntivoitot kirjataan muihin toimintatuottoihin tilille 351500. 

 
L 

802000 Vahingonkorvaukset ja sopimussakot  

803000 Saadut akordit ja konserniavustukset 

809000 Muut satunnaiset tuotot  

 SATUNNAISET KULUT  

811000 Käyttöomaisuuden luovutustappiot (satunnaiset) 
Koko kaupungin kannalta tavanomaisesta poikkeavat, olennaiset ja kertaluonteiset pysyvien vastaavien myyntitappiot, 
jotka aiheutuvat toiminnan lopettamisesta.  
 
Huom. Tavanomaiset pysyvien vastaavien myyntitappiot kirjataan muihin toimintakuluihin tilille 491000. 

 
L 

812000 Vahingonkorvaukset ja sopimussakot  

813000 Annetut akordit ja konserniavustukset 

819000 Muut satunnaiset kulut  

 TULOKSENKÄSITTELYERÄT  

 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)  

 Investointivarauksen käyttö pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenon kattamiseen kirjataan varauksen vä-
hennyksenä (+) tuloslaskelmaan. Varauksen vähennystä kumoamaan tuloslaskelmaan merkitään varauksen käyttöä 
vastaava poistoeron lisäys (-). Investointivarauksen käyttö merkitsee investointivarauksen muuttamista poistoeroksi, 
jota varauksen käyttövuonna ja seuraavina tilikausina vähennetään enintään ko. pysyvien vastaavien hyödykkeen kun-
kin tilikauden suunnitelmapoistojen verran. Kertyneen poistoeron purkaminen siten, että poistamatta oleva hankinta-
menon osa lisääntyisi, ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista. 

 

841000 Poistoeron lisäys (-) E 

842000 Poistoeron vähennys (+) E 

 VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)  

 Vapaaehtoisista varauksista tulee kaupungissa kysymykseen investointivaraus. 
 
Investointivaraus saadaan tehdä vastaista hankintamenoa varten. Investointivarauksen avulla kaupunki voi varautua 
tulevina vuosina tehtävään talouden kannalta merkittävään investointiin keräämällä sitä varten tuloja etukäteen. In-
vestointivarauksella katettava kohde on yksilöitävä kaupungin taloussuunnitelmassa.  
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Investointivarauksen käyttönä poistonalaisen pysyvien vastaavien hyödykkeen hankinnassa tuloutetaan aikaisemmin 
tehty varaus viimeistään sinä tilivuotena, jona hyödykkeestä aletaan tehdä suunnitelman mukaisia poistoja. Hankitta-
essa sellaisia pysyvien vastaavien hyödykkeitä, joista ei tehdä suunnitelman mukaisia poistoja, investointivaraus pure-
taan ja tuloutetaan hankinnan toteutumisvuonna. Jos varauksena on tilinpäätösvuonna merkitty enemmän kuin koko-
naan valmistuneen tai hankitun hyödykkeen toteutunut hankintameno, on ylittyvä osuus tuloutettava varauksen muu-
toksena sinä tilikautena, jona poistojen tekeminen aloitetaan tai jona hyödyke on kokonaan valmistunut tai hankittu. 
 
Investointivaraussiirrot eivät ole suoriteperusteista menoa eivätkä pakollisten varausten luoteisia vastaisia menoja tai 
menetyksiä. Tämän vuoksi ne esitetään tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen jälkeen. 
 
Investointivarauksen muodostamisesta on sovittava erikseen Konsernihallinnon Talousyksikön kanssa. 

851000 Investointivarauksen lisäys (-)  

852000 Investointivarauksen vähennys (+) 

 RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)  

 Rahastojen lisäyksiin ja vähennyksiin kirjataan kaupungin omaan pääomaan merkittyjen muiden omien rahastojen (Va-
hinkorahasto, Elinkeinorahasto ja Väinö Linnan rahasto) muutokset. 
 
Vapaaehtoisilla varauksilla ja rahastosiirroilla on samanlainen kirjanpidollinen menettely. Rahasto poikkeaa kuitenkin 
varauksesta kartuttamista ja käyttöä koskevan päätöksenteon osalta. Oman pääoman rahastoja voidaan käyttää val-
tuuston hyväksymiin, rahastojen sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin. Rahastoja voidaan myös purkaa valtuuston päätök-
sillä. Kunnan omaa rahastoa voidaan kartuttaa ainoastaan tilikauden positiivisesta tuloksesta.  
 
Rahastojen kirjauskäsittelyä on ohjeistettu tarkemmin ohjeessa Tampereen kaupungin rahastot ja niiden kirjanpitokä-
sittely, joka löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > Kirjanpito ja kirjausohjeet. 
 
Rahastojen muutoskirjaukset tehdään tilinpäätösvaiheessa keskitetysti Kopparissa. 

M 

861000 Rahaston lisäys (-) 
Tilille kirjataan oman pääoman muiden omien rahastojen lisäykset tilinpäätösvaiheessa. Kirjaukset tehdään keskitetysti 
Kopparissa. 

 
L 

862000 Rahaston vähennys (+) 
Tilille kirjataan oman pääoman muiden omien rahastojen vähennykset tilinpäätösvaiheessa. Kirjaukset tehdään keski-
tetysti Kopparissa. 

L 
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5 Tase – tasetilit ja tasetiliryhmät 

VASTAAVAA  

 PYSYVÄT VASTAAVAT  

 Pysyvät vastaavat sisältävät aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ja sijoitukset. Pysyviä vastaavia ovat 
erät, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena. Kunnan pysyviä vastaavia ovat 
myös tulon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, jotka vaikutta-
vat jatkuvasti tuotannontekijöinä useana tilikautena sekä toimialasijoittamisen osakkeet ja osuudet ja 
muut sijoitukset. Vähäisiä jatkuvasti hankittavia hyödykkeitä voidaan käsitellä yhtenä eränä ellei niitä ole 
kirjattu kuluksi.  
 
Yleistä pysyvien vastaavien kirjaamisesta 
Pysyvien vastaavien kirjaukset (pl. rahoitusosuudet, myynnit ja ennakkomaksut) syntyvät hankkeiden hal-
linnan (SAP PS) kautta kauden vaihteen jälkeen. Kauden aikana hankinta kirjataan kuluksi projektirakenne-
osalle/ verkolle / vaiheelle / investointitilaukselle aiheuttamisperiaatteen mukaan ao. menotilille. Kauden 
vaihteen purkuajo siirtää kirjaukset em. investointien kirjausobjekteilta joko alkuperäisen pääkirjatilin (jos 
kyseessä on valmiin hyödykkeen ostaminen tai rakennuttaminen) tai valmistus omaan käyttöön -tilin (jos 
kyseessä on omajohtoinen rakentaminen) kautta projektin rakenneosan / investointitilauksen purkuoh-
jeessa olevalle käyttöomaisuusyksikölle. Purkuajo siirtää kirjaukset joko valmiiksi tai keskeneräiseksi pysy-
väksi vastaavaksi purkuohjeeseen määritellyn käyttöomaisuusyksikön määrityksen mukaan. Hankintojen 
tai oman valmistuksen siirtyminen projektijärjestelmästä taseeseen edellyttää purkuohjeen ja käyttöomai-
suusyksikön luomista. Käyttöomaisuusyksikölle määritellään KOM-luokka, joka määrittelee hyödykkeen 
poistoajan sekä sen, mille pääkirjatilille hyödyke kirjautuu. Luettelo KOM-luokista sekä KOM-luokkien ja 
pääkirjatilien välisestä yhteydestä löytyy intranetistä: Etusivu > Työn tueksi > Talous > Pysyvät vastaavat. 
 
Pysyvät vastaavat tulee luokitella korvausinvestointeihin ja laajennusinvestointeihin.  
 
Korvausinvestointi tarkoittaa investointia, jossa olemassa olevan kohteen palvelutaso ylläpidetään tai nos-
tetaan vastaamaan muuttuneita olosuhteita tai nykyaikaisia suunnitteluvalmiuksia.  
 
Laajennusinvestointi tarkoittaa investointia, jossa tuotetaan uutta infrastruktuuria tai parannetaan ole-
massa olevan kohteen palvelutasoa oleellisesti. Laajennusinvestoinnin tunnusmerkki ei kuitenkaan ole ta-
vanomainen tekniikan kehittyminen ja tehostuminen. 
 
Investointien luokitteluun käytetään ns. investointiperustetta (SAP), joita on käytössä kaksi: 
 10 Korvaus  
 30 Laajennus 

 
Investointiperuste määritellään projektirakenteen osa -tasolle (PRR). 
 
Pysyvien vastaavien rahoitusosuudet, ks. tili 101020. 
 
Pysyvien vastaavien myynti: Saatu myyntitulo kirjataan per rahatili, an tulotili 351100. 
Pysyvien vastaavien myynti tulee ilmoittaa Kopparin kirjanpitoon intranetistä löytyvän e-lomakkeen avulla, 
jossa tehdään järjestelmään tarvittavat kirjaukset käyttöomaisuusyksikölle.  
 
Pysyvien vastaavien tilejä tarkempi erittely tehdään omaisuusluokkien (SAP:ssa käyttöomaisuusluokat) ja 
muiden kirjaustunnisteiden avulla. 

L/M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 

 AINEETTOMAT OIKEUDET -  

 Aineettomaan omaisuuteen kuuluvien vastikkeellisesti hankittujen toimilupien, patenttien, lisenssien, ta-
varamerkkien sekä vastaavien oikeuksien ja varojen hankintameno aktivoidaan (KPL 5:5a §). Muun aineet-
toman omaisuuden hankintameno aktivoidaan erityistä varovaisuutta noudattaen, jollei KPL 7-9 §:stä 
muuta johdu. Aktivointi tulee kysymykseen silloin, kun hyödyke tuottaa tuloa tai vaikuttaa tuotannonteki-
jänä jatkuvasti useana tilikautena.    
 

 
 
 

M 
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Aineettomiin oikeuksiin kirjataan mm. ICT-ohjelmien lisenssioikeudet, liikenneluvat, patentit ja tekijänoi-
keudet. 

 
 

102100 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet 
Tietokoneohjelmien ja -järjestelmien käyttöoikeuksien hankintamenot, joita ei ole käsitelty osana laitehan-
kintaa. Taloustilastoa varten ilmoitetaan tietokoneohjelmistojen kokonaisarvo. 

E 

102110 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

102120 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeuksien rahoitusosuudet, ks. tili 101020 E 

102130 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeuksien rahoitusosuuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

102200 Muut aineettomat oikeudet 
Muut kuin edellä mainitut aineettomat oikeudet. 

E 

102210 Muiden aineettomien oikeuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

102220 Muiden aineettomien oikeuksien rahoitusosuudet, ks. tili 101020 E 

102230 Muiden aineettomien oikeuksien rahoitusosuuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT  

 Muihin pitkävaikutteisiin menoihin kirjataan aktivoidut kehittämismenot samoin kuin aktivoitu liikearvo ja 
lainan pääoma-alennus ja lainan liikkeeseenlaskumenot. Lisäksi muihin pitkävaikutteisiin menoihin voidaan 
kirjata muita em. ryhmiin kuulumattomia aineettomia hyödykkeitä kuten osake- ja vuokrahuoneistojen 
peruskorjausmenot. 
 
Pääsääntöisesti kehittämismenot kirjataan kuitenkin kuluksi. 
 
Lainan ottamisesta aiheutunut pääoma-alennus ja siihen rinnastettavat menot sekä lainan liikkeeseen las-
kusta aiheutuneet menot saadaan aktivoida erityistä varovaisuutta noudattaen. 
 
Esimerkkejä muista pitkävaikutteisista menoista: osake-/vuokrahuoneiston perusparannusmenot, tavan-
omaisesta suuremmat kaavoitusmenot, tavanomaista suuremmat osuudet/avustukset muiden yhteisöjen 
hankintamenoihin, säätiölle annettu avustus.   
 
Muuksi pitkävaikutteiseksi menoksi voidaan kirjata myös esim. osallistuminen muun yhteisön käyttöomai-
suuden hankintamenon rahoittamiseen.  

L/M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101000 Kehittämismenot 
Kehittämismenot saadaan aktivoida vain Talousyksikön luvalla erityistä varovaisuutta noudattaen.  
 
Pääsääntöisesti kehittämismenot kirjataan kuluksi. Aktivointi saattaa tulla kysymykseen uusien palvelu-
tuotteiden kokeilutoiminnassa ja käyttöönotossa. Tällaisia menoja voivat olla kehittämistoiminnassa toimi-
vien henkilöiden palkka- ja ainemenot tai tarvittavien lupien menot tms. Kehittämistoimintaan hankitut 
koneet ja laitteet yms. kirjataan aineellisiin hyödykkeisiin. 

E 
M 

101010 Kehittämismenojen kertyneet poistot 
Poistot kirjautuvat kauden vaihteen poistoajossa. Poistoaika ja -menetelmä on määritelty käyttöomaisuus-
yksikön perustiedoissa. 

E 

101020 Kehittämismenojen rahoitusosuudet 
Investointituki valtiolta ja investointimenoon saatu jälkirahoitteinen valtionosuus kirjataan suoriteperustei-
sesti sille vuodelle, jolloin oikeus valtionosuuteen on syntynyt. Kun rahoitusosuus tulee maksuun, se kirja-
taan yritystasolla per rahatili, an 129900 ja tekstikenttään ilmoitetaan tiedoksi projektirakenteenosa ja in-
vestointituen koodi (Z*). Tämän jälkeen yksikön on ilmoitettava intranetistä löytyvän e-lomakkeen avulla 
Koppariin, mille käyttöomaisuusyksikölle rahoitusosuus kohdennetaan. Käyttöomaisuusyksikön perustie-
doissa on rahoitusosuuden tasetili. 

E 

101030 Kehittämismenojen rahoitusosuuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010  E 

103100 Liikearvo E 
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Liikearvon aktivointi tulee kysymykseen ostettaessa liiketoimintaa harjoittava yritys sen tuotannontekijöi-
den substanssiarvoa korkeammasta kauppahinnasta. Substanssiarvolla tarkoitetaan tällöin yrityksen varo-
jen ja velkojen erotusta. Liikearvoa voi syntyä myös fuusion yhteydessä. Tällöin liikearvolla tarkoitetaan 
fuusioaktiivan määrää, jota kunta ei voi kohdistaa vastaanotetuille taseessa näkyville tuotannontekijöille. 

103110 Liikearvon kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

104100 Tietokoneohjelmistojen valmistusmenot 
Itse valmistettujen ohjelmien ja ostettujen ohjelmien hankintamenot, joita ei ole käsitelty osana laitehan-
kintaa. Taloustilastoa varten ilmoitetaan tietokoneohjelmistojen kokonaisarvo. 

E 
 

M 

104110 Tietokoneohjelmistojen valmistusmenojen kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

104120 Tietokoneohjelmistojen valmistusmenojen rahoitusosuudet, ks. tili 101020 E 

104130 Tietokoneohjelmistojen valmistusmenojen rahoitusosuuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

104200 Muut pitkävaikutteiset menot E 

104210 Muiden pitkävaikutteisten menojen kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

104220 Muiden pitkävaikutteisten menojen rahoitusosuudet, ks. tili 101020 E 

104230 Muiden pitkävaikutteisten menojen rahoitusosuuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

109000 Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet 
Tilille kirjataan kom-luokan 204000 valmisteilla olevista aineettomien hyödykkeiden investoinneista aiheu-
tuneet hankintamenot. 

E 
L 

 ENNAKKOMAKSUT -  

105000 Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä 
Ovat taloudelliselta luonteeltaan saamisia. Maksua voidaan käsitellä ennakkomaksuna, jos maksun perus-
teena olevaa hyödykettä ei ole vielä vastaanotettu. 

 

105020 Ennakkomaksujen (aineettomat hyödykkeet) rahoitusosuudet, ks. tili 101020  

AINEELLISET HYÖDYKKEET 

 MAA- JA VESIALUEET -  

 Maa- ja vesialueita ovat maa- ja metsäalueet, rakennetut ja rakentamattomat tontit, koskitilat ja vesialu-
eet. Hankintamenoon lasketaan mukaan nimellishankintahinnan lisäksi alueen erottamis-, lainhuudatus- 
yms. välittömästi alueen käyttöön saamiseen liittyvät menot. Hankintamenoon voidaan aktivoida myös 
tontin muodostamisesta ja kunnallistekniikan rakentamisesta aiheutuva hankintameno.  
 
Kunnan maa-alueet ovat joko palvelutuotannossa käytettävää omaisuutta (kuten tontit, piha-alueet, vuok-
ratontit, katualueet, puistot) tai vaihto-omaisuutta, kuten myytäväksi tarkoitetut tontit. Käyttötarkoituk-
sesta riippumatta maa-alueen hankinta-arvo tulee kohdentaa taseen pysyviin vastaaviin.  
 
Maa- ja vesialueiden hankintamenosta ei tehdä suunnitelman mukaisia poistoja. Arvonalennus on tehtävä, 
mikäli se todennäköisesti on pysyvä. 

 
 
 
 
 
 
 

M 
 
 
L 

111000 Maa- ja vesialueet E 

111020 Maa- ja vesialueiden rahoitusosuudet, ks. tili 101020 E 

111090 Arvonkorotukset (maa- ja vesialueet) 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

112000 Liittymismaksut (ei palautettavat) 
Kunnan maksamat siirtokelpoiset, mutta ei-palautettavat liittymismaksut aktivoidaan eikä niistä tehdä 
suunnitelman mukaisia poistoja. Arvonalennuskirjauksia on kuitenkin mahdollista tehdä KPL 5:13§:n mu-
kaan.  
 
Ei-palautettavat liittymismaksut kirjataan maksajalla maa-alueisiin projektijärjestelmän kautta omalle pro-
jektirakenteenosalle, jonka taakse määritellään ao. purkuohje. 
Maksun saajan kirjapidossa ei-palautettavat liittymismaksut kirjataan myyntituloksi tilille 310000. 

E 
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Kun kyseessä on oma tontti, ko. maksut kirjataan aineellisten hyödykkeiden tase-erään ’Maa- ja vesialu-
eet’. Kun kyseessä on vuokratontti, maksut kirjataan ’Maa- ja vesialueet’ -erän alaeräksi kohtaan ’Kiinteis-
töjen vuokraoikeudet’ tilille 113000.  

112010 Liittymismaksujen (ei palautettavat) kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

112020 Liittymismaksujen (ei palautettavat) rahoitusosuudet, ks. tili 101020 E 

112030 Liittymismaksujen (ei palautettavat) rahoitusosuuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

 KIINTEISTÖJEN VUOKRAOIKEUDET (Kila 1670/2001)  

113000 Kiinteistöjen vuokraoikeudet E 

113010 Kiinteistöjen vuokraoikeuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

113020 Kiinteistöjen vuokraoikeuksien rahoitusosuudet, ks. tili 101020 E 

113030 Kiinteistöjen vuokraoikeuksien rahoitusosuuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

 KIINTEISTÖJEN LIITTYMISMAKSUT (Oma tase-erä, ellei rakennuksia Kila 1670/2001)  

114000 Vuokrattujen kiinteistöjen liittymismaksut (ei palautettavat), ks. tili 112000 E 

114010 Vuokrattujen kiinteistöjen liittymismaksujen (ei palautettavat) kertyneet poistot ks. tili 101010 E 

114020 Vuokrattujen kiinteistöjen liittymismaksujen (ei palautettavat) rahoitusosuudet 
ks. tili 101020 

E 

114030 Vuokrattujen kiinteistöjen liittymismaksujen (ei palautettavat) rahoitusosuuksien kertyneet poistot, ks. tili 
101010 

E 

 RAKENNUKSET -  

 Rakennuksiin aktivoidaan hankintamenot niistä rakennuksista, joita käytetään palvelutuotannossa tai jotka 
ovat realisoitavissa tai joihin liittyy vähintään taseeseen merkittyä arvoa vastaava tulonodotus. Jos em. eh-
doista mikään ei täyty, rakennuksen hankintameno kirjataan kuluksi. Taloustilastoon eritellään asuinraken-
nukset ja muut rakennukset. 
 
Rakennusten teknisten laitteiden kuten hissien, ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytyslaitteistojen sekä kes-
kusantennien hankintameno lasketaan mukaan varsinaisen rakennusrungon hankintamenoon. Teknisten 
laitteiden erilaiset poistoajat suhteessa varsinaiseen rakennukseen on huomioitava. 
 
Rakennuksia ovat asuin-, laitos-, hallinto-, koulu-, teollisuus- ja muut rakennukset sekä maanalaiset kallio-
luolat. Rakennuksiin sisällytetään myös rakennelmat, joita ovat mm. polttoaine- ja happosäiliöt sekä ke-
vyet esim. puusta tehdyt, usein tilapäiset varastot. Pumppuhuoneet ja verkostoon kytketyt säiliöt voidaan 
sisällyttää kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin.  
 
Rakennuksen perusparannusmenot voidaan aktivoida joko omana eränään tai ne voidaan yhdistää raken-
nuksen poistamatta olevaan hankintamenoon. Osake- ja vuokrahuoneistojen perusparannusmenot kirja-
taan kuitenkin Muihin pitkävaikutteisiin menoihin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115000 Asuinrakennukset 
Asuinrakennuksia ovat rakennukset, joiden kerrosalasta yli puolet on asumiskäytössä.  
Asuinrakennuksiin ei lueta vanhainkoteja tai muita laitoksia eikä asuntoloita tai vastaavia, joissa on yhtei-
set keittiö-, oleskelu- ja saniteettitilat. 

E 

115010 Asuinrakennuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

115020 Asuinrakennuksien rahoitusosuudet, ks. tili 101020 E 

115030 Asuinrakennuksien rahoitusosuuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

116000 Muut rakennukset 
Muita rakennuksia ovat rakennukset, joiden kerrosalasta yli puolet on muussa kuin asumiskäytössä. 

E 

116010 Muiden rakennusten kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 
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116020 Muiden rakennusten rahoitusosuudet, ks. tili 101020 E 

116030 Muiden rakennusten rahoitusosuuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET -  

 Investoinnit kiinteäluonteisiin rakenteisiin ja laitteisiin, jotka eivät ole kuitenkaan rakennuksen hankinta-
menon osia. Rakennuksiin kiinteästi kuuluvia koneita ei lueta tähän luokkaan. 

 
M 

118000 Kiinteät rakenteet ja laitteet 
- Maarakenteet eli kadut, tiet, sillat, puistot, virkistys- ja urheilualueet sekä muut väylät, liikenne-

alueet ja laitteet sekä vastaavat rakenteet (ei kuitenkaan maapohjan hankintameno) 
- Vesirakenteet eli padot, kanavat ja altaat 
- Johtoverkostot ja niiden laitteet: vedenjakeluverkko, viemäriverkko, vesilaitoksen kiinteät raken-

teet ja laitteet, vesihuoltoverkosto, ICT-verkko 
- Muut kiinteät koneet ja laitteet, jotka eivät sisälly rakennuksen hankintamenoon 

 
Huom. Tietokonelaitteet ja viestintälaitteet kohdennetaan omille tileille, ks. tilit 121000-122000. 

E 

118010 Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

118020 Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rahoitusosuudet, ks. tili 101020 E 

118030 Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rahoitusosuuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

 KONEET JA KALUSTO -  

 Koneet ja kalusto -erä sisältää tietokonelaitteet, viestintälaitteet, kuljetusvälineet sekä muut koneet ja ka-
luston. Koneet ja kalusto ovat liikuteltavissa olevia hyödykkeitä, ei kiinteitä. Rakennukseen kiinteästi kuulu-
vat koneet luetaan rakennuksen hankintamenoon. Huom. Ks. tarkempi erittely tileittäin. 

-  

121000 Tietokonelaitteet 
Tietokonelaitteita ovat tietokoneet koosta riippumatta, palvelimet, tietoverkkolaitteet mukaan lukien rei-
tittimet sekä tietokoneiden oheislaitteet.  

E 
 
 

121010 Tietokonelaitteiden kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

121020 Tietokonelaitteiden rahoitusosuudet, ks. tili 101020 E 

121030 Tietokonelaitteiden rahoitusosuuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

122000 Viestintälaitteet 
Viestintälaitteita ovat mm. televiestintä- ja muut ICT-laitteet: teleliikenneverkot mukaan lukien kaapeloin-
nit, puhelinvaihteet, murto- ja palohälytysjärjestelmät ja mittauslaitteet. Esim. hoitajakutsulaitteistot, kes-
kusasema ja alakeskukset. 

E 
 
 

 

122010 Viestintälaitteiden kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

122020 Viestintälaitteiden rahoitusosuudet, ks. tili 101020 E 

122030 Viestintälaitteiden rahoitusosuuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

123000 Kuljetusvälineet 
Kuljetusvälineitä ovat henkilö- ja tavarakuljetuksiin tarkoitetut liikennevälineet kuten 
henkilö- ja pakettiautot, linja- ja kuorma-autot, perävaunut, raskaat pelastusautot sekä 
muut liikennevälineet kuten laivat, raitiovaunut ja invalidivaunut 

E 

123010 Kuljetusvälineiden kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

123020 Kuljetusvälineiden rahoitusosuudet, ks. tili 101020 E 

123030 Kuljetusvälineiden rahoitusosuuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

124000 Muut koneet ja kalusto 
Muita koneita ja kalustoa ovat voimakoneet, nosto- ja siirtolaitteet, maansiirtokoneet ja liikkuvat työko-
neet, maa- ja metsätalouskoneet, työstökoneet, konttorikoneet, muut sähkökoneet ja laitteet, huonekalut, 
soittimet ja urheiluvälineet.  

E 
 
 

124010 Muiden koneiden ja kaluston kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

124020 Muiden koneiden ja kaluston rahoitusosuudet, ks. tili 101020 E 
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124030 Muiden koneiden ja kaluston rahoitusosuuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET -  

126000 Muut aineelliset hyödykkeet 
Luonnonvarat: maa-ainesten ottopaikat kuten soranottopaikat, malmiesiintymät, kivilouhokset ja 
turvesuot. Muut luonnonvarat, esim. kasvatettavat luonnonvarat kuten eläimet ja satoa tuottavat hedel-
mät sekä istutukset. 
 
Arvo- ja taide-esineistö: Jos arvo- tai taide-esineistöä käytetään esim. kulttuuripalvelujen tuottamiseen 
useana tilikautena tai ne ovat luovutettavissa vastikkeellisesti esim. vaihtokaupan yhteydessä, ovat ne akti-
voitavia hyödykkeitä. Em. hankintameno eritellään taloustilastoon. Arvo- tai taide-esineistä ei tehdä suun-
nitelman mukaisia poistoja, mutta arvonalennus on kirjattava, jos se on todennäköinen. 

E 

126010 Muiden aineellisten hyödykkeiden kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

126020 Muiden aineellisten hyödykkeiden rahoitusosuudet, ks. tili 101020 E 

126030 Muiden aineellisten hyödykkeiden rahoitusosuuksien kertyneet poistot, ks. tili 101010 E 

 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT -  

127000 Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä 
Erä sisältää aineellisten hyödykkeiden ennakkomaksut. Maksua voidaan käsitellä ennakkomaksuna, jos 
maksun perustana olevaa hyödykettä ei ole vielä vastaanotettu. Tälle tilille kirjataan käyttöomaisuuden 
jaksotukset. 

 
 
 

127020 Ennakkomaksujen (aineelliset hyödykkeet) rahoitusosuudet, ks. tili 101020  

128000 Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet 
Tilille kirjataan valmisteilla olevista investoinneista aiheutuneet hankintamenot. Keskeneräisiin aineellisiin 
hyödykkeisiin kuuluu oma rakentaminen sekä lisäksi sinne kohdennetaan keskeneräisten projektien kus-
tannuksia. 

E 

128020 Keskeneräisten aineellisten hyödykkeiden rahoitusosuudet, ks. tili 101020 E 

129900 Pysyvien vastaavien hankintojen selvittelytili 
Tilille kirjataan käyttöomaisuusyksikölle kohdennettavat rahoitusosuudet, ks. tili 101020. Tällä tilillä ei saa 
olla saldoa tilinpäätöksessä. 

 

SIJOITUKSET 

 Tähän taseryhmään aktivoidaan kaupungin toiminnan edistämiseksi hankitut arvopaperit, kaupungin toi-
mialaan liittyvät sijoitukset ja muut pitkäaikaiset sijoitukset. Pysyvien vastaavien sijoituksiin kuuluvat pysy-
vään käyttöön hankitut arvopaperit ja osuudet. Muut arvopaperit ovat rahoitusarvopapereita. 
 
Toimialasijoituksia ovat oman tai vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset yhteisöihin, jotka hoitavat kaupun-
gin tehtäviä tai joiden toiminnan tarkoituksena on tukea kaupungin tehtäviin liittyviä päämääriä kuten pal-
velutuotannon järjestämistä, elinkeinorakenteen muutosta tai työllisyyden turvaamista kunnan tai seutu-
kunnan alueella. Toimialasijoitukset ovat pääsääntöisesti pääomasijoituksia investointien rahoittamiseen 
kuten investointien rahoitukseen tarkoitettuja antolainoja sekä osake- ja pääomasijoituksia. Tase-eritte-
lyissä ilmoitetaan arvopapereista ja muista pitkäaikaisista sijoituksista arvopaperin hankintaa tai lainan 
myöntämistä koskeva valtuuston päätös tai toimielimen päätös, jolle valtuusto on asiassa antanut toimival-
lan. 
 
Koppari hoitaa pysyvien vastaavien sijoituksia. Osakkeita on myös liikelaitoksilla, joita hallinnoi Konserni-
hallinnon Omistajaohjausyksikkö. 

 

 OSAKKEET JA OSUUDET -  

 Osakkeet ja osuudet sisältävät pysyvään käyttöön hankitut osakkeet ja osuudet kuten palvelutoiminnan 
toimitilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet ja muut toimialasijoittamisen osakkeet ja osuudet. Muut osak-
keet ja osuudet ovat rahoitusarvopapereita. 
 

 
 
 
 
 
 



 Ohje 43 (69) 
 
Konsernihallinto 
Talousyksikkö 15.12.2017 Dnro TRE:8343/00.01.01/2017  
    Päivitetty 13.4.2018 

 

Osakkeen tai osuuden hankinnan on tarkoitus vaikuttaa tulonmuodostukseen tai palvelujen tuottamiseen 
jatkuvasti useana tilikautena. Tällaisia ovat mm. kunnallisia palveluja tuottavien yhteisöjen osakkeet ja 
osuudet.  
 
Rahavarojen tilapäinen sijoittaminen (esim. pörssiosakkeet) kohdennetaan vaihtuviin vastaaviin erään Ra-
hoitusarvopaperit. 

 
 
 

M 

131100 Osuudet saman konsernin yrityksissä 
Tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä sekä säätiöitä, joissa kau-
pungilla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta. 

E 

131190 Arvonkorotukset (osuudet saman konsernin yrityksissä) 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

131200 Osuudet kuntayhtymissä 
Kuntayhtymillä tarkoitetaan niitä kuntayhtymiä, joissa kaupunki on jäsenenä. 

E 

131290 Arvonkorotukset (osuudet kuntayhtymissä)  
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

131300 Osuudet osakkuusyrityksissä 
Osakkuusyhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä, muita yhteisöjä tai säätiöitä, joissa kon-
serniyhteisöllä yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien konserniyhteisöjen kanssa on mer-
kittävä omistusosuus ja huomattava vaikutusvalta. 

E 

131390 Arvonkorotukset (osuudet osakkuusyrityksissä) 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

131400 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 
Omistusyhteysyhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä, muita yhteisöjä tai säätiöitä, joissa 
konserniyhteisöllä yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien konserniyhteisöjen kanssa on 
merkittävä omistusosuus tai huomattava vaikutusvalta. 

E 

131490 Arvonkorotukset (osuudet omistusyhteysyrityksissä) 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

131500 Muut osakkeet ja osuudet 
Osakkeet ja osuudet muissa osakeyhtiöissä, yhdistyksissä ja yhteisöissä, joissa omistusosuus sekä vaikutus-
valta ovat edellisiä vähäisempi. 

E 

131590 Arvonkorotukset (muut osakkeet ja osuudet) 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

131800 Liikelaitosten peruspääomaosuudet  
Kaupungin liikelaitosten peruspääomaosuudet. 

E 

 JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET -  

 Joukkovelkakirjalainasaaminen, joka on tarkoitus realisoida maksuvalmiuden tai korkokehityksen sitä vaa-
tiessa, merkitään vaihtuviin vastaaviin, vaikka se erääntymispäivän perusteella olisi pitkäaikainen. 
 
Joukkovelkakirjalainasaamiset ovat kaupungin pitkäaikaisia sijoituksia muiden yhteisöjen liikkeeseen laske-
miin lainapapereihin kuten obligaatiolainoja tai debentuurilainoja. 
 
Tase-erittelyissä on joukkovelkakirjalainoista ilmoitettava velallisen eli liikkeeseen laskijan nimi, kotipaikka, 
velkakirjojen lukumäärä, hankintameno sekä siitä mahdollisesti tehty arvonalennus ja sen peruste.  

 
 
 
 
 
 
 

132100 Joukkovelkakirjalainasaamiset saman konsernin yhteisöiltä 
Tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä sekä säätiöitä, joissa kau-
pungilla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

132200 Joukkovelkakirjalainasaamiset omistusyhteysyhteisöiltä 
Omistusyhteysyhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä, muita yhteisöjä tai säätiöitä, joissa 
konserniyhteisöllä yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien konserniyhteisöjen kanssa on 
merkittävä omistusosuus tai huomattava vaikutusvalta. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 
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132500 Joukkovelkakirjalainasaamiset valtiolta 
Valtiolla tarkoitetaan valtion budjetin alaisia talousyksiköitä (ministeriöt, valtion virastot ja laitokset) sekä 
valtion budjetin ulkopuolisista yksiköistä julkista toimintaa palvelevat rahastot. Valtio ei sisällä valtion liike-
laitoksia eikä valtionenemmistöisiä osakeyhtiöitä. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

132600 Joukkovelkakirjalainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä 
Kuntiin ja kuntayhtymiin luetaan kunnat, kuntien liikelaitokset, kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät sekä 
kuntayhtymien liikelaitokset. Ahvenanmaan maakuntahallintoa ja Suomen Kuntaliittoa ei lueta kuntiin ja 
kuntayhtymiin.  
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

132800 Joukkovelkakirjalainasaamiset muilta 
Joukkovelkakirjalainasaamiset muilta kuin em. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 

 MUUT LAINASAAMISET -  

 Muut lainasaamiset ovat muita antolainoja kuin joukkovelkakirjalainoja. Kysymyksessä voivat olla toimiala-
sijoittamiseen liittyvät antolainat kaupungin tytäryhteisöille ja muiden kunnallisia palveluja tuottavien yh-
teisöjen pysyväisluonteiseen rahoittamiseen, esim. investointien rahoittaminen. Myös pääomalainat kuu-
luvat muihin lainasaamisiin. Antolainat voivat olla korollisia tai korottomia. 
 
Pysyvien vastaavien sijoituksiin merkittyjen pitkäaikaisten lainasaamisten seuraavana tilikautena eräänty-
viä lyhennyksiä ei tilinpäätöksessä siirretä vaihtuvien vastaavien lyhytaikaisiin lainasaamisiin.  

 
 

133100 Muut lainasaamiset saman konsernin yhteisöiltä 
Tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä sekä säätiöitä, joissa kau-
pungilla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

133200 Muut lainasaamiset omistusyhteysyhteisöiltä 
Omistusyhteysyhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä, muita yhteisöjä tai säätiöitä, joissa 
konserniyhteisöllä yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien konserniyhteisöjen kanssa on 
merkittävä omistusosuus tai huomattava vaikutusvalta. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

133500 Muut lainasaamiset valtiolta 
Valtiolla tarkoitetaan valtion budjetin alaisia talousyksiköitä (ministeriöt, valtion virastot ja laitokset) sekä 
valtion budjetin ulkopuolisista yksiköistä julkista toimintaa palvelevat rahastot. Valtio ei sisällä valtion liike-
laitoksia eikä valtionenemmistöisiä osakeyhtiöitä. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

133600 Muut lainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä 
Kuntiin ja kuntayhtymiin luetaan kunnat, kuntien liikelaitokset, kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät sekä 
kuntayhtymien liikelaitokset. Ahvenanmaan maakuntahallintoa ja Suomen Kuntaliittoa ei lueta kuntiin ja 
kuntayhtymiin.  
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

133800 Muut lainasaamiset muilta 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 

133990 Lainasaamisten välitili   

-  MUUT SAAMISET -  

 Erä voi sisältää sekä kaupungin varsinaista toimintaa palvelevia, edellä mainittuihin tase-eriin kuulumatto-
mia eriä, jotka ovat luonteeltaan pysyviä. 
 
Pysyvien vastaavien sijoituksiin merkittyjen muiden saamisten seuraavana tilikautena erääntyviä lyhennyk-
siä ei tilinpäätöksessä siirretä vaihtuvien vastaavien lyhytaikaisiin lainasaamisiin. 

34.  
Palautuskelpoiset liittymismaksut kohdennetaan maksajalla muihin saamisiin. 

 
 
 
 
 
 
 

134100 Muut saamiset saman konsernin yhteisöiltä  
L 
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Tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä sekä säätiöitä, joissa kau-
pungilla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

134200 Muut saamiset omistusyhteysyhteisöiltä 
Omistusyhteysyhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä, muita yhteisöjä tai säätiöitä, joissa 
konserniyhteisöllä yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien konserniyhteisöjen kanssa on 
merkittävä omistusosuus tai huomattava vaikutusvalta. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

134500 Muut saamiset valtiolta 
Valtiolla tarkoitetaan valtion budjetin alaisia talousyksiköitä (ministeriöt, valtion virastot ja laitokset) sekä 
valtion budjetin ulkopuolisista yksiköistä julkista toimintaa palvelevat rahastot. Valtio ei sisällä valtion liike-
laitoksia eikä valtionenemmistöisiä osakeyhtiöitä. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

134600 Muut saamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä 
Kuntiin ja kuntayhtymiin luetaan kunnat, kuntien liikelaitokset, kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät sekä 
kuntayhtymien liikelaitokset. Ahvenanmaan maakuntahallintoa ja Suomen Kuntaliittoa ei lueta kuntiin ja 
kuntayhtymiin.  
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

134800 Muut saamiset muilta 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 

 LIITTYMISMAKSUSAAMISET -  

 Maksajan kirjapidossa palautettavat liittymismaksut energia-, vesi-, tms. laitokselle kirjataan liittymismak-
susaamisiksi. Maksaja voi eritellä liittymismaksut tarpeen mukaan sisäisellä tilastollisella tilauksella (esim. 
projektirakenteenosan mukaan). Mikäli liittymismaksusaaminen on määrältään olennainen, se tulee ilmoit-
taa omana eränään taseen liitetiedoissa. 
Maksun saajan kirjanpidossa palautuskelpoinen (ts. palautusvelvollisuus) liittymismaksu kirjataan tasee-
seen erään Liittymismaksut ja muut velat. 

 

135100 Liittymismaksusaamiset saman konsernin yrityksiltä 
Tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä sekä säätiöitä, joissa kau-
pungilla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

135200 Liittymismaksusaamiset omistusyhteysyrityksiltä 
Omistusyhteysyhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä, muita yhteisöjä tai säätiöitä, joissa 
konserniyhteisöllä yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien konserniyhteisöjen kanssa on 
merkittävä omistusosuus tai huomattava vaikutusvalta. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

135500 Liittymismaksusaamiset valtiolta 
Valtiolla tarkoitetaan valtion budjetin alaisia talousyksiköitä (ministeriöt, valtion virastot ja laitokset) sekä 
valtion budjetin ulkopuolisista yksiköistä julkista toimintaa palvelevat rahastot. Valtio ei sisällä valtion liike-
laitoksia eikä valtionenemmistöisiä osakeyhtiöitä. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

135600 Liittymismaksusaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä 
Kuntiin ja kuntayhtymiin luetaan kunnat, kuntien liikelaitokset, kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät sekä 
kuntayhtymien liikelaitokset. Ahvenanmaan maakuntahallintoa ja Suomen Kuntaliittoa ei lueta kuntiin ja 
kuntayhtymiin.  
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

135800 Liittymismaksusaamiset muilta 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 

 Toimeksiantojen varat ja niitä vastaavat pääomat muodostuvat kaupungin hoitamista toimeksianto- ja väli-
tystehtävistä. Toimeksiantojen varat osoittavat kaupungin hoidossa olevien varojen määrän ja toimeksian-
tojen pääomat osoittavat velat (vastuut), joista kaupunki vastaa toimeksiantajalle. 

 

 VALTION TOIMEKSIANNOT -  
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 Valtion toimeksiannot muodostuvat valtion toimeksianto- ja välitystehtävistä, joita ovat esimerkiksi välite-
tyt lainat. Välitetyissä lainoissa ja muissa vastaavissa toimeksiannoissa, joissa kaupunki saa toimeksianta-
jalta maksusuorituksen välitettäväksi edelleen kolmannelle osapuolelle, otetaan käyttöön sekä toimeksian-
tojen varoja että toimeksiantojen pääomia koskevat tilit. Toimeksiannossa, jossa kaupunki saa toimeksian-
tajalta jälkikäteen korvauksen suorituksistaan kolmannelle osapuolelle, riittää, että liiketapahtumat kirja-
taan toimeksiantojen varojen tilille. 

 

141100 Välitetyt valtion lainat (pääoma) 
Välitettyjä valtion lainoja ovat osakelainat, asuntolainat, lyhyt- ja pitkäaikaiset perusparannusomakotilai-
nat, osakelainat, asuntolainat, pitkäaikaiset perusparannusosakelainat, yhtenäisosakelainat, yhtenäisoma-
kotilainat ja vuokra-asuntolainat.  
Tilille kirjataan asiakkaiden lainojen nostot, pääomitukset ja lyhennykset. 

 

141200 Välitetyt valtion lainat (korot)  

141900 Muut valtion toimeksiannot 
Tili on varattu mahdollisia muita valtion toimeksiantoja varten. 

 

 LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT -  

   

142500 Teknillisen oppilaitoksen opintoavustusrahaston varat 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

142600 Lahjoituksena saadut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 
Tilille kirjataan lahjoituksena saadut aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden ja sijoitusten tase-eriin kuu-
luvat lahjoitukset, joiden käyttöön liittyy sopimukseen, testamenttiin tai lahjakirjaan perustuvia varojen 
käyttöä koskevia ehtoja. Ehtona taseeseen merkitsemiselle on, että hyödykkeellä on käyttöä kaupungin 
palvelutuotannossa tai se tuottaa tuloa. Vastakirjaus tehdään tilille 232600 Lahjoituksena saadun aineetto-
man ja aineellisen omaisuuden pääomat.  Hyödykkeet arvostetaan varovaiseen käypään arvoon ja poiste-
taan vaikutusaikanaan, mikäli kyseessä on poistonalainen hyödyke. Poistot vähentävät tämän tilin ja tilin 
232600 saldoa, eli niillä ei ole tulosvaikutusta. 
 
Lahjoituksena saadun omaisuuden kirjauskäsittelyä on ohjeistettu tarkemmin ohjeessa Tampereen kau-
pungin rahastot ja niiden kirjanpitokäsittely, joka löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > Kirjanpito ja 
kirjausohjeet. 

UUSI 

142900 Muiden lahjoitusrahastojen varat 
Tilille kirjataan lahjoitusrahastojen sijoitukset ja lahjoituksena saadut rahoitusarvopaperit, kuten sijoitusra-
hasto-osuudet, osakkeet ym. rahoitusarvopapereiden hyödykeryhmään kuuluva omaisuus. Rahat ja pank-
kitalletukset ja muut rahaan verrattavat lahjoitukset merkitään nimellisarvoon. Lahjoituksena saadut osak-
keet merkitään taseeseen luovutushetken mukaiseen arvoon. 
 
Kaupungin pankkitilille saatua rahalahjoitusta ei merkitä tälle tilille, vaan se sisältyy pankkitilin saldoon ja 
siten taseen rahoihin ja pankkisaamisiin. Mikäli lahjoitus on omalla pankkitilillään, merkitään se kirjanpi-
dossa tälle tilille eikä rahoihin ja pankkisaamisiin. 
 
Lahjoitusrahastojen kirjauskäsittelyä on ohjeistettu tarkemmin ohjeessa Tampereen kaupungin rahastot ja 
niiden kirjanpitokäsittely, joka löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > Kirjanpito ja kirjausohjeet. 

 
M 

 MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT -  

143100 EU-tukien toimeksiannot  

143900 Muut toimeksiantojen varat 
Muut kuin edellä mainitut toimeksiantojen varat. Tilille kirjataan mm. tilanteessa, jossa maksetaan meno 
(esim. projektiin liittyvä meno) toisen kunnan puolesta. Vastaava summa laskutetaan jälkikäteen rahoitta-
jalta takaisin.  

 

 VAIHTUVAT VASTAAVAT 
 

37.

VAIHTO-OMAISUUS 
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 Vaihto-omaisuus tarkoittaa sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitettuja hyö-
dykkeitä. Vaihto-omaisuuteen voidaan lukea myös hyödykkeitä, jotka eivät ole aineellisia. Vaihto-omai-
suutta ovat myytävät tavarat, raaka-aineet, puolivalmisteet sekä toiminnassa kulutettaviksi tarkoitetut 
poltto- ja voiteluaineet sekä muut tarvikkeet. Keskeneräiset ja valmiit tuotteet voivat olla joko konkreetti-
sia aineellisia hyödykkeitä tai vielä luovuttamatta olevia palveluita, joiden tuottamisesta aiheutuneet me-
not on aktivoitu. 
 
Jos vaihto-omaisuuden todennäköinen hankintameno tai luovutushinta on tilikauden päättyessä hankinta-
menoa pienempi, on erotus kirjattava kuluksi.  
 
Pysyvistä vastaavista hyödykettä siirrettäessä, se siirretään hankintamenon vielä poistamatta olevaa osaa 
vastaavasta määrästä. 
 
Varastojen ylläpitämistä koskeva ohje löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > Pysyvät vastaavat. Ohje 
varastojen käsittelystä vuodenvaihteessa löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > Raportointi ja tilinpää-
tös.  

 

 AINEET JA TARVIKKEET -  

151000 Aineet ja tarvikkeet (SAP) 
Aineilla ja tarvikkeilla tarkoitetaan tavaroiden valmistamista tai palvelujen tuotannossa käyttämistä varten 
hankittuja hyödykkeitä esim. raaka-aineita, apu- ja tarveaineita sekä pakkaustarvikkeita. Aineet ja tarvik-
keet saattavat liittyä paitsi välittömästi myytäväksi tarkoitetun hyödykkeen valmistamiseen, myös valmis-
tuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden huoltoon sekä luovutettavien palvelujen tuottamiseen. Ainei-
siin ja tarvikkeisiin sisällytetään myös myytäväksi tarkoitettujen hyödykkeiden pakkaustarvikkeet. 
 
Varastoon ostetut tarvikkeet kirjataan ensin taseen varastotilille 151000 (tavaran vastaanotto, debet) ja 
varaston toimipisteelle. Tuloslaskelman menotilille kuluksi kirjaaminen tehdään, kun tarvikkeita otetaan 
varastosta käyttöön, jolloin tavaroiden käyttö varastosta vähentää varaston arvoa (varastosta otto, kredit). 
 
Yrityksen omasta varastosta otot, hävikki, inventointiero, hintaero ja nimikkeiden hinnan muutokset kirjau-
tuvat pääkirjaan SAP:in materiaalihallinnon (MM) toiminnallisuuden kautta omille tileilleen. Aineiden, tar-
vikkeiden ja tavaroiden aktivointiin sekä varastojen muutoksen kirjaamiseen käytetään varastotilin vastati-
leinä tuloslaskelman tilejä 461100-462999. 

E 

151500 Aineet ja tarvikkeet (muut)  

 KESKENERÄISET TUOTTEET  

152500 Keskeneräiset tuotteet 
Keskeneräisillä tuotteilla tarkoitetaan itse valmistettuja, myytäväksi tai palvelutoiminnassa käytettäväksi 
tarkoitettuja hyödykkeitä, joiden valmistusprosessi on tilinpäätöshetkellä kesken (puolivalmisteet). Hyö-
dyke voi olla myös aineeton, esim. suunnittelutyö. 

 

 VALMIIT TUOTTEET  

153500 Valmiit tuotteet/tavarat 
Valmiilla tuotteilla tarkoitetaan itse valmistettuja ja luovutusvalmiiksi saatettuja, myytäväksi tai palvelu-
tuotannossa käytettäväksi tarkoitettuja aineellisia hyödykkeitä. Tavarat ovat ulkopuoliselta tavarantoimit-
tajalta ostettuja sellaisenaan myytäviksi tai palvelutuotannossa käytettäväksi tarkoitettuja hyödykkeitä. 
Valmisteisiin sisällytetään myös varsinaisten tuotteiden valmistuksessa syntyvät, myytäväksi tarkoitetut 
sivutuotteet ja valmistusjätteet. 

 
 
 
 
 

 MUU VAIHTO-OMAISUUS -  

154500 Muu vaihto-omaisuus 
Erään Muu vaihto-omaisuus sisällytetään sellaisinaan tai jalostettuina myytäviksi hankitut tai jalostetut 
hyödykkeet, jotka eivät sisälly edellä käsiteltyihin vaihto-omaisuuseriin. Muuta vaihto-omaisuutta voivat 
olla mm. myytäväksi tarkoitetut tontit tai muut kiinteistöt, jotka on siirretty pysyvistä vastaavista vaihto-
omaisuuteen.  

 
 
 
 
 

 ENNAKKOMAKSUT -  
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155500 Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 
Ennakkomaksuilla tarkoitetaan vaihto-omaisuushyödykkeistä niiden toimittajille ennen hyödykkeen vas-
taanottamista maksettuja kauppahintoja tai kauppahinnan osia.  
 
Ennakkomaksut ovat luonteeltaan saamisia. Ne arvostetaan ja jaksotetaan tilinpäätöksessä KPL 5:2§:n saa-
misia, rahoitusvaroja ja velkoja koskevan säännöksen eikä KPL 5:6§:n vaihto-omaisuuden hankintamenon 
jaksottamista koskevan säännöksen perusteella. Tilille kirjataan siis vaihto-omaisuuden jaksotukset. 

 

 SAAMISET 40.  

 Kaupungin rahoitusomaisuuteen kuuluvat saamiset tulee esittää taseessa jaettuna lyhytaikaisiin saamisiin 
ja pitkäaikaisiin saamisiin. Saaminen tai sen osa on pitkäaikainen, jos se erääntyy maksettavaksi yhtä 
vuotta pidemmän ajan kuluttua. Jos saaminen tai sen osa erääntyy yhden vuoden tai sitä lyhemmän ajan 
kuluttua, se on lyhytaikainen. 
 
Saamisten tiliöinnissä otetaan huomioon konsernitilinpäätöksen eliminointivaatimusten edellyttämät ryh-
mittelyt.  
 
Taseen liitetiedoissa on ilmoitettava erikseen saamiset tytäryhteisöiltä, saamiset kuntayhtymiltä (joissa 
kaupunki on jäsenenä) sekä saamiset osakkuus- ja muilta omistusyhteysyrityksiltä.  

 

PITKÄAIKAISET SAAMISET  

 MYYNTISAAMISET (PITKÄAIKAISET) 

 Myyntisaamisia ovat varsinaiseen toimintaan kuuluvan suoritteen tai palvelun luovuttamisesta syntyneet 
saamiset samoin kuin pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden myynnistä aiheutuneet saamiset. Myyn-
tisaamisiin kohdennetaan sekä myynti- että maksutuloihin perustuvat saamiset. Toteutuneet tai todennä-
köiset luottotappiot myyntisaamisista kirjataan muihin kuluihin. 
 
Asuntojen vuokratuloihin perustuvat saamiset katsotaan myös myyntisaamisiksi. Myyntisaamisissa esite-
tään myös jäteveden liittymismaksusaamiset, koska kyseessä on suoritteen luovuttamisesta syntynyt saa-
minen. Myyntisaamisiin kuuluvat myös kaupungin antamat toimitusluottosaamiset sekä myytyihin hyödyk-
keisiin liittyvät kauppahinta- ja osamaksusaamiset. 

 

161000 Myyntisaamiset, pitkäaikaiset (SAP)   

161500 Myyntisaamiset, pitkäaikaiset (muut)  

161700 Myyntisaamiset sisäiset, pitkäaikaiset 
Sisäisillä myyntisaamisilla tarkoitetaan saamisia muilta kaupungin yksiköiltä (1-alkuiset kumppanikoodit). 

 
L 

162000 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 
Tili on poistettu käytöstä. Saamiset konserniyhteisöiltä eritellään kumppanikoodin avulla. 

M 

163000 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 
Tili on poistettu käytöstä. Saamiset omistusyhteysyhteisöiltä eritellään kumppanikoodin avulla. 

M 

 LAINASAAMISET (PITKÄAIKAISET) -  

 Lainasaamiset liittyvät suoranaiseen lainaustoimintaan. Lainasaamisia ovat mm. kaupungin tytäryhteisö-
jen, kuntayhtymien sekä osakkuus- ja muiden omistusyhteysyhteisöjen ja muiden yhteisöjen toimintapää-
oman rahoittamiseen myönnettävät lainat, kuntalaisille suoraan annetut asunto- ja muut lainat sekä nota-
riaattitalletukset. 
 
Tähän ei lueta joukkovelkakirjalainasaamisia eikä sijoituksia rahamarkkinainstrumentteihin, vaan ne esite-
tään luonteensa mukaisesti joko sijoituksissa tai rahoitusarvopapereissa. 
 
Notariaattitalletuksia käsitellään luotonantona ja ne merkitään rahoitusomaisuuden lainasaamisiin. Notari-
aattitalletuksella eli -sijoituksella tarkoitetaan sitä, että annetaan luottolaitoksen tehtäväksi varojen välittä-
minen luotonsaajalle. Velallisena on tällöin luotonsaaja eikä pankki. Tilannetta ei muuta se, että pankki 
yleensä antaa tällaisesta sijoituksesta pankkitakauksen. 
 
Jos laina on syntynyt esim. tavara- tai palvelukaupan yhteydessä, se esitetään luonteensa mukaisesti myyn-
tisaamisissa tai siirtosaamisissa. 
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Antolainat kaupungin tytäryhteisöjen ja muiden kunnallisia palveluja tuottavien yhteisöjen investointime-
nojen rahoittamiseen ja muut pysyväisluonteiset toimialasijoittamisen sijoitukset lainainstrumentteihin 
merkitään kaupungin taseessa pysyvien vastaavien sijoitukset -erään. 
 
Lainoja hallinnoi Konsernihallinnon Omistajaohjausyksikkö yhteistyössä Kopparin kanssa. 

164500 Lainasaamiset valtiolta, pitkäaikaiset 
Valtiolla tarkoitetaan valtion budjetin alaisia talousyksiköitä (ministeriöt, valtion virastot ja laitokset) sekä 
valtion budjetin ulkopuolisista yksiköistä julkista toimintaa palvelevat rahastot. Valtio ei sisällä valtion liike-
laitoksia eikä valtionenemmistöisiä osakeyhtiöitä. 

 
L 

164600 Lainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä, pitkäaikaiset 
Kuntiin ja kuntayhtymiin luetaan kunnat, kuntien liikelaitokset, kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät sekä 
kuntayhtymien liikelaitokset. Ahvenanmaan maakuntahallintoa ja Suomen Kuntaliittoa ei lueta kuntiin ja 
kuntayhtymiin.  

 
L 

164700 Lainasaamiset sisäiset, pitkäaikaiset 
Sisäisillä lainasaamisilla tarkoitetaan saamisia muilta kaupungin yksiköiltä (1-alkuiset kumppanikoodit). 

 
L 

164800 Lainasaamiset muilta, pitkäaikaiset  

164900 Lainasaamiset sosiaalinen luototus, pitkäaikaiset 
Tilille kirjataan sosiaalisen luototuksen pitkäaikaiset lainasaamiset tai lainasaamisten osat.  

UUSI 

 MUUT SAAMISET (PITKÄAIKAISET) -  

 Muina saamisina ilmoitetaan ne saamiset, jotka eivät sisälly saamisten muihin alaryhmiin eivätkä ole siirto-
saamisia. 
 
Pitkäaikaisina muina saamisina esitetään pitkäaikaisesti sidotut talletukset, jotka on annettu luottojen tai 
takausten vakuudeksi, talletukset sulkutileille, pitkäaikaiset käyttötalouden ja investointien valtion-
osuusaamiset yms.  

 
 
 

M 
 

165000 Muut saamiset, pitkäaikaiset 
Tilille kirjataan mm. käyttötalouden ja pysyvien vastaavien pitkäaikaiset valtionosuussaamiset. 

 
L 

165700 Muut saamiset sisäiset, pitkäaikaiset 
Sisäisillä muilla saamisilla tarkoitetaan saamisia muilta kaupungin yksiköiltä (1-alkuiset kumppanikoodit). 

 
L 

167900 Maksamattomat osakkeet/osuudet 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

 SIIRTOSAAMISET (PITKÄAIKAISET) -  

 Siirtosaamisilla tarkoitetaan tilikaudella tai aikaisemmalla tilikaudella suoritettuja maksuja sellaisista me-
noista, jotka toteutuvat suoriteperusteisesti tai suoriteperustetta vastaavalla tavalla tulevina tilikausina, 
ellei näitä ole merkittävä ennakkomaksuihin sekä sellaisia päättyneellä tai aikaisemmalla tilikaudella suori-
teperusteisesti tai suoriteperustetta vastaavalla tavalla toteutuneita tuloja, joista ei ole saatu maksua, ellei 
niitä ole merkittävä myyntisaamisiin. 
 
Siirtosaamisia (menoennakkoja) ovat mm. etukäteen maksetut korot, vuokrat ja palkat ja (tulojäämiä) tili-
kauden päättyessä maksamatta olevat, tilikaudella syntyneet korkotulot sekä vakuutuskorvaussaamiset, 
joiden kirjaaminen perustuu tilikauden aikana maksuperusteella kirjattujen menojen ja tulojen jaksottami-
seen tilinpäätöstä laadittaessa.  
 
Asuntojen vuokraus on kaupungin varsinaista toimintaa, mistä syystä vuokrasaamiset on perusteltua esit-
tää myyntisaamisissa. 
 
Erityisohjeita siirtosaamisten kirjaamisesta 
 
Yleistä: 
Yksiköt laativat muistiotositteet ja lähettävät ne kirjattavaksi Kopparin kirjanpitoon. 
Kirjauksissa käytetään yritystä ja tulosyksikköä sekä tarvittaessa muita kirjaustunnisteita.  
 

 
 
 
 
 
 
L 
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Menoennakko  
- kirjaus päättyvälle kaudelle 

 maksetaan ostolaskujen kierrätyksen kautta (tai lähetetään Koppariin maksettavaksi)  
menotiliksi menoennakkotili (alv-koodi) 
- kirjaus uudelle kaudelle 

 lähetetään Kopparin kirjanpitoon muistiotositteella kirjattavaksi nettosumma (ilman alv-koodia) debet 
yksikön menotili, kredit menoennakkotili, muistion liitteeksi kopio laskusta tai muu selvitys asiasta 
 
Tulojäämä 
- kirjaus päättyvälle kaudelle 
yksikkö lähettää Kopparin kirjanpitoon jaksotustositteella kirjattavaksi  

 debet tulojäämätili, kredit yksikön tulotili (alv-koodi) 
- kirjaus uudelle kaudelle 

 laskutetaan esim. SAP:n kautta  
voidaan myös lähettää kopio muistiosta, mikäli raha on tulossa tiliotteelle (merkittävä selkeästi, että ky-
seessä uudelle kaudelle tuleva kirjaus) 
kredit tulojäämätili (bruttosumma, ilman alv-koodia) 
 
Siirtosaamisten kirjaamista tilikauden aikana on tarkemmin ohjeistettu ohjeessa Siirtosaamiset ja -velat 
tilikauden aikana, joka löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > Kirjanpito ja kirjausohjeet. Tilinpäätök-
sessä siirtosaamisten kirjaamisesta on oma ohje, Siirtosaamiset ja -velat tilinpäätöksessä, joka löytyy tilin-
päätösohjeistuksen liitteistä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 

168000 Menoennakot, pitkäaikaiset 
Menoennakko on meno, joka on maksettu päättyneellä kaudella, mutta se kuuluu tulevalle kaudelle.  

 
L 

168700 Menoennakot sisäiset, pitkäaikaiset 
Menoennakko on meno, joka on maksettu päättyneellä kaudella, mutta se kuuluu tulevalle 
kaudelle.  Sisäisillä siirtosaamisilla tarkoitetaan saamisia muilta kaupungin yksiköiltä (1-alkuiset kumppa-
nikoodit).  

 
L 

169000 Tulojäämät, pitkäaikaiset 
Tulojäämä on tulo, joka kuuluu päättyneelle kaudelle, mutta sitä ei ole vielä saatu.  

 
L 

169700 Tulojäämät sisäiset, pitkäaikaiset 
Tulojäämä on tulo, joka kuuluu päättyneelle kaudelle, mutta sitä ei ole vielä saatu. Sisäisillä siirtosaamisilla 
tarkoitetaan saamisia muilta kaupungin yksiköiltä (1-alkuiset kumppanikoodit).   

 
L 

LYHYTAIKAISET SAAMISET 

 MYYNTISAAMISET (LYHYTAIKAISET) 
Ks. Myyntisaamiset (pitkäaikaiset) 

-  

171000 Myyntisaamiset, lyhytaikaiset (SAP) 
Ks. kohta Myyntisaamiset (pitkäaikaiset) 
Tälle tilille kirjautuvat myyntisaamiset (esim. myynti-, maksu- ja vuokrasaamiset) SAP:n myyntitoiminnalli-
suuden kautta.  

E 

171500 Myyntisaamiset, lyhytaikaiset (muut) 
Muut kuin SAP:n myyntitoiminnallisuuden (SAP:n reskontran ulkopuoliset) kautta tulevat myyntisaamiset 
eli myynti-, maksu- ja vuokrasaamiset. Tiliä käytetään jaksotustilinä. 

 
 

171700 Myyntisaamiset sisäiset, lyhytaikaiset 
Sisäisillä myyntisaamisilla tarkoitetaan saamisia muilta kaupungin yksiköiltä (1-alkuiset kumppanikoodit).  
Tiliä käytetään jaksotustilinä. 

 
L 

172000 Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä (aik. Saamiset saman konsernin yrityksiltä) 
Tälle tilille kirjataan myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä.  
Tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä sekä säätiöitä, joissa kau-
pungilla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta. 

M 
L 

173000 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 
Tili on poistettu käytöstä. Saamiset omistusyhteysyhteisöiltä eritellään kumppanikoodin avulla. 

M 
 

 LAINASAAMISET (LYHYTAIKAISET) -  
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 Ks. Lainasaamiset (pitkäaikaiset)  

174500 Lainasaamiset valtiolta, lyhytaikaiset 
Valtiolla tarkoitetaan valtion budjetin alaisia talousyksiköitä (ministeriöt, valtion virastot ja laitokset) sekä 
valtion budjetin ulkopuolisista yksiköistä julkista toimintaa palvelevat rahastot. Valtio ei sisällä valtion liike-
laitoksia eikä valtionenemmistöisiä osakeyhtiöitä. 

 
L 

174600 Lainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä, lyhytaikaiset 
Kuntiin ja kuntayhtymiin luetaan kunnat, kuntien liikelaitokset, kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät sekä 
kuntayhtymien liikelaitokset. Ahvenanmaan maakuntahallintoa ja Suomen Kuntaliittoa ei lueta kuntiin ja 
kuntayhtymiin.  

 
M 

174700 Lainasaamiset sisäiset, lyhytaikaiset 
Sisäisillä lainasaamisilla tarkoitetaan saamisia muilta kaupungin yksiköiltä (1-alkuiset kumppanikoodit).  Ti-
liä käytetään jaksotustilinä. 

 
L 

174800 Lainasaamiset muilta, lyhytaikaiset 
Ml. konsernitilin saamiset tytäryhteisöiltä. 

 

174900 Lainasaamiset sosiaalinen luototus, lyhytaikaiset 
Tilille kirjataan sosiaalisen luototuksen lyhytaikaiset lainasaamiset tai lainasaamisten osat. 

UUSI 

 MUUT SAAMISET (LYHYTAIKAISET) -  

 Muina saamisina ilmoitetaan ne saamiset, jotka eivät sisälly saamisten muihin alaryhmiin eivätkä ole siirto-
saamisia.  
 
Lyhytaikaisissa muissa saamisissa esitetään mm. vähennys- ja palautuskelpoiset arvonlisäverosaamiset ja 
lyhytaikaiset käyttötalouden ja pysyvien vastaavien valtionosuussaamiset. 

 
 
 

M 

175100 Valtionosuussaamiset 
Sekä käyttötalouden että käyttöomaisuusinvestointien lyhytaikaiset valtionosuussaamiset. 

 
L 

175200 Koiraverosaamiset  

175700 Muut saamiset sisäiset, lyhytaikaiset 
Sisäisillä muilla saamisilla tarkoitetaan saamisia muilta kaupungin yksiköiltä (1-alkuiset kumppanikoodit).  
Taseyksiköiden yhdystilin saamissaldo siirretään tilinpäätöksessä tälle tilille. 

 
M 

175900 Muut saamiset, lyhytaikaiset 
Saamiset, jotka eivät sisälly muiden saamisten muihin alaryhmiin. Tiliä käytetään jaksotustilinä. 

 
M 

177100 Vähennettävä ja palautettava alv 
Vähennyskelpoiset ja palautuskelpoiset arvonlisäverosaamiset kirjautuvat tälle tilille. 

E 

177110 Tilitettävä alv (saaminen) 
Suoritettava ja vähennettävä tai palautettava arvonlisävero yhdistetään siten, että saamiseksi merkitään 
niiden erotus.  

 
M 

177200 Verotili 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

177900 Maksamattomat osakkeet/osuudet 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

 SIIRTOSAAMISET (LYHYTAIKAISET) -  

 Ks. Siirtosaamiset (pitkäaikaiset). Lisätietoja lyhytaikaisiin siirtosaamisiin kirjaamisesta kyseisen tilin koh-
dalla.  

 

175400 Palkkasaamiset 
Tilille kirjautuvat liikaa maksetut palkat. Kaikki kirjaukset tilille tulevat palkkajärjestelmästä. 
Tili on siirretty siirtosaamisiin muista saamisista. 

M 

178000 Menoennakot, lyhytaikaiset 
Menoennakko on meno, joka on maksettu päättyneellä kaudella, mutta se kuluu tulevalle kaudelle. Me-
noennakkotilin kanssa käytetään tulosyksikön lisäksi alv-koodia. Tiliä käytetään jaksotustilinä. 

 
M 

178100 Matkaennakot, Travel  
Tilille kirjataan vain ennakkoon maksettavia matkakuluja (Travel).  
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178110 Matkatoimistoennakot (Travel)  

178200 Palkkojen liikasuoritukset 
Tilille kirjataan rahana palautetut palkkojen liikasuoritukset. Kirjaukset tilille tulevat maksuliikenteen 
kautta. Tilillä ei tule olla saldoa tilinpäätöksessä, vaan mahdollinen kredit-saldo siirretään siirtovelkoihin 
tilille 298900. 

 
L 

178210 Palkkaennakot 
Tilille kirjataan vain ennakkoon maksettavia palkkoja. Huom. matkaennakot kirjataan tilille 178100. 

 

178700 Menoennakot sisäiset, lyhytaikaiset 
Menoennakko on meno, joka on maksettu päättyneellä kaudella, mutta se kuluu tulevalle kaudelle. Sisäi-
sillä siirtosaamisilla tarkoitetaan saamisia muilta kaupungin yksiköiltä (1-alkuiset kumppanikoodit).  Tiliä 
käytetään jaksotustilinä. 

 
M/L 

179000 Tulojäämät, lyhytaikaiset 
Tulojäämä on tulo, joka kuuluu päättyneelle kaudelle, mutta sitä ei ole vielä saatu. Tili on jaksotustili, jolle 
kirjataan mm. tuet ja avustukset, korkotulot ja valtionosuudet, jotka saadaan seuraavan vuoden aikana. 

 
L 

179700 Tulojäämät sisäiset, lyhytaikaiset 
Tulojäämä on tulo, joka kuuluu päättyneelle kaudelle, mutta sitä ei ole vielä saatu. Tili on jaksotustili, jolle 
kirjataan sisäiset tulot (mm. tuet ja avustukset ja korkotulot), jotka saadaan seuraavan vuoden aikana. Si-
säisillä siirtosaamisilla tarkoitetaan saamisia muilta kaupungin yksiköiltä (1-alkuiset kumppanikoodit). 

 
M/L 

179999 Siirtosaamisten jaksotukset, lyhytaikaiset 
Tili on tilikauden aikaisten jaksotuskirjausten tili. Tilinpäätöksessä tilillä ei tule olla saldoa, vaan tilinpäätös-
jaksotukset kirjataan varsinaisille saamistileille Siirtosaamiset ja -velat tilinpäätöksessä -ohjeen mukaisesti. 

 
M 

RAHOITUSARVOPAPERIT 

 Rahoitusarvopaperit ovat rahavarojen sijoituksia. Kaikki sijoitusluontoiset osakkeet, osuudet, joukkovelka-
kirjat ja muut vastaavat arvopaperit merkitään tähän erään, vaikka ne tultaisiin realisoimaan pidemmän 
aikavälin kuluessa. 
 
Konsernihallinnon Omistajaohjausyksikkö hoitaa ko. asioita pormestarin vuosittain hyväksymän lainanotto- 
ja sijoitussuunnitelman mukaisesti. 
 
Tase-erittelyissä on saamistodisteista ilmoitettava velallisen (esim. joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laski-
jan) nimi, hankintameno sekä siitä mahdollisesti tehty arvonalennus ja sen peruste.  
Sellaiset nimikkeet, joille ei ole merkitty arvoa taseeseen, on myös eriteltävä tase-erittelyssä (esim. rahas-
toantina tai muutoin vastikkeetta saadut arvopaperit). Lahjoituksena saadut rahoitusarvopaperit merki-
tään tase-erään Lahjoitusrahastojen varat ja Lahjoitusrahastojen pääomat, mikäli lahjoituksen käyttöön 
liittyy sopimuksessa, lahjakirjassa, testamentissa tms. määriteltyjä ehtoja. Mikäli lahjoitukseen ei liity mi-
tään käyttörajoituksia, kirjataan lahjoitus rahoitusarvopapereiden tase-erään ja tuloksi tuloslaskelmaan. 

M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
 

 OSAKKEET JA OSUUDET  

 Osakkeet ja osuudet sisällytetään rahoitusomaisuuteen, jos ne tullaan realisoimaan kunnan toiminnan ra-
hoittamiseksi lyhyellä tai pitkällä aikavälillä likviditeetin tai tuottomahdollisuuksien edellyttäessä. Tähän 
kuuluvat pörssiosakkeet ja muut kassavarojen sijoittamiseksi hankitut osakkeet (ei pysyviin vastaaviin kuu-
luvat osakkeet eikä sijoitukset osake- tai muihin sijoitusrahasto-osuuksiin). 
 
Tase-erittelyissä on osakkeista ja osuuksista ilmoitettava yhteisön nimi, osakkeiden tai osuuksien yhteis-
määrä, hankintameno sekä siitä mahdollisesti tehty kulukirjaus ja sen peruste. 

 

181000 Osuudet saman konsernin yrityksissä 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

181100 Osakkeet (rahoitusarvopaperit) 
Pörssiosakkeet ja muut kassavarojen sijoittamiseksi hankitut osakkeet. 

 
L 

181900 Muut osuudet  

-  SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN -  

 Kaupungin likvidien varojen sijoituksia rahamarkkinainstrumentteihin ovat mm. valtion velkasitoumukset, 
sijoitustodistukset, kuntatodistukset ja yritystodistukset. 
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182100 Valtion velkasitoumukset  

182200 Kuntatodistukset  

182300 Sijoitustodistukset ja yritystodistukset (aik. Sijoitustodistukset, yliyöntalletukset ja yritystodistukset) M 

182400 Velkakirjatalletukset 
Tälle tilille ei kirjata määräaikaisia pankkitalletuksia, vaan määräaikaiset pankkitalletukset ja yliyöntalletuk-
set kirjataan Rahoihin ja pankkisaamisiin tilille 192010. 

 
L 

182900 Sijoitukset muihin rahamarkkinainstrumentteihin  

 JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET -  

 Joukkovelkakirjalainasaamisiin merkitään joukkovelkakirjalainasijoitukset, jotka on tarkoitus realisoida 
maksuvalmiuden tai korkokehityksen sitä vaatiessa. 

 

183500 Joukkovelkakirjalainasaamiset valtiolta 
Valtiolla tarkoitetaan valtion budjetin alaisia talousyksiköitä (ministeriöt, valtion virastot ja laitokset) sekä 
valtion budjetin ulkopuolisista yksiköistä julkista toimintaa palvelevat rahastot. Valtio ei sisällä valtion liike-
laitoksia eikä valtionenemmistöisiä osakeyhtiöitä. 

 
L 

183600 Joukkovelkakirjalainasaamiset kunnilta ja kuntayhtymiltä 
Kuntiin ja kuntayhtymiin luetaan kunnat, kuntien liikelaitokset, kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät sekä 
kuntayhtymien liikelaitokset. Ahvenanmaan maakuntahallintoa ja Suomen Kuntaliittoa ei lueta kuntiin ja 
kuntayhtymiin.  

 
L 

183800 Joukkovelkakirjalainasaamiset muilta  

 MUUT ARVOPAPERIT -  

 Muina arvopapereina ilmoitetaan rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit, jotka eivät ole osakkeita tai 
osuuksia, sijoituksia rahamarkkinainstrumentteihin tai joukkovelkakirjalainasaamisia. Sijoitukset osakera-
hastoihin ja muut sijoitusrahasto-osuudet kuuluvat tähän ryhmään. 

 

181200 Sijoitusrahasto-osuudet 
Tili on siirretty ryhmään Muut arvopaperit ryhmästä Osakkeet ja osuudet. 

M 

184100 Vakuutussijoitukset  

184200 Indeksilainat  

184300 Valuuttasijoitukset  

184900 Muut arvopaperit  

 RAHAT JA PANKKISAAMISET   

 Rahoilla tarkoitetaan kaupungin käteisiä kassavaroja. Käteisenä rahana pidetään myös maksukorteilla, ku-
ten pankkikorteilla, saatuja suorituksia.  
 
Pankkisaamiset ovat pankkitileillä olevia varoja. Pankkisaamisiin sisältyvät myös pankkitileillä olevat talle-
tukset riippumatta niiden erääntymisajankohdasta. Käyttämätöntä pankkitililimiittiä ei kirjata kirjanpitoon.  
 
Kaupungilla on käteiskassoja, joiden perustamisesta, lakkauttamisesta ja rahavarojen säilyttämisestä anne-
taan tarkempia ohjeita konsernimääräyksessä Taloudenhoidon pysyväismääräys sekä Kopparin ohjeessa 
Kassojen toimintaohje. Pankkitilien perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää konsernijohtaja tai määrää-
mänsä johtaja. 

 
 
 
 

M 
 
 
 
 
 

191100 Kassatili palvelukassat  

191200 Kassatili SAP-kassakirja  

191300 Kassatili muut 
Kirjaukset kassoista, joista ei ole konekielisiä yhteyksiä. 

 

191400 Pohjakassat E 

191500 Kassaennakoiden välitili  

191600 Kassatili Pusatec (SAP:ssa Pusatec kassajärjestelmä)  
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191900 Henkilöstökassa   
Kirjaukset syntyvät SAP -kassakirjasta. 

 

191990 Henkilöstökassan välitili  

192010 Määräaikaiset pankkitalletukset 
Määräaikaiset pankkitalletukset ja yliyöntalletukset kirjataan tälle tilille. 

UUSI 

192100-
196999 

Pankkitilit ja niiden välitilit  

197000-
197999 

Sisäiset yhdystilit 
Jokaisella SAP-yrityksellä on ns. sisäinen yhdystili. Sisäisiä yhdystilejä käytetään rahaliikenteen ns. pankkiti-
leinä. 
 
Yksiköt eivät kirjaa tileille suoraan vaan kirjaukset tilille tulevat muiden kirjausten kautta.  
Yhdystilin saldo näkyy taseraportilla  ryhmässä Rahat ja pankkisaamiset. Tilinpäätöksessä liikelaitosten tai 
muiden taseyksiköiden yhdystilien saldot siirretään luonteensa mukaan joko saamiseksi tai velaksi kun-
nalta/kunnalle. 

 
 
 
 
 
 

 VASTATTAVAA 
 

47.

 OMA PÄÄOMA 48.

 Oman pääoman siirroista päättää valtuusto päättäessään tilikauden tuloksen käsittelystä tai talouden tasa-
painottamisesta. Oman pääoman erien väliset siirrot tulee sopia Talousyksikön kanssa.  

 

PERUSPÄÄOMA 

201000 Peruspääoma 
Peruspääoma muodostettiin alkavassa taseessa 1.1.1997 laskelman avulla, jossa lähtöarvona käytettiin ti-
linpäätöksen 1996 käyttöpääoman arvoa. 
 
Peruspääomaa voidaan korottaa vapaaehtoisista varauksista, muista omista rahastoista tai edellisten tilikau-
sien ylijäämästä tehtävällä siirrolla.  
 
Peruspääoman alentaminen on mahdollista, kun määrätyt edellytykset ovat olemassa. Alentamisen perus-
teena voi olla pysyvien vastaavien määrän pysyvä alentuminen joko omaisuuden luovutuksen, menetyksen 
tai ylimääräisten poistojen taikka arvonalentumisen seurauksena. Peruspääomaa ei saa alentaa enempää 
kuin peruspääoman ja pitkäaikaisen vieraan pääoman yhteismäärä ylittää pysyvien vastaavien määrän.  

 
 
 
 
L 
 
 

M 

201500 Sisäinen peruspääomasijoitus 
Tiliä käytetään, kun kaupungin liikelaitosten peruspääomaa korotetaan. Korotus tehdään kaupunginval-
tuuston päätöksellä. Tili on vain liikelaitosten käytössä. 

 

202000 Ylikurssirahasto 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

ARVONKOROTUSRAHASTO 

203000 Arvonkorotusrahasto 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

MUUT OMAT RAHASTOT 

 Muut omat rahastot ovat kaupungin vapaaehtoisesti perustamia yleiskatteisia rahastoja. Rahastojen pe-
rustamisesta päättää kaupunginvaltuusto. 
 
Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa ainoastaan tilikauden ylijäämäisestä tuloksesta (vastaeränä tuloslas-
kelman rahaston lisäys). Rahastoa voidaan käyttää valtuuston hyväksymään tarkoitukseen. Rahaston 
käyttö kirjataan tuloslaskelman kautta rahaston vähennyksenä ja määräraha talousarviossa varataan tulos-
laskelmaan. Rahastoa voidaan myös purkaa. 
 
Rahastoista on annettu erillinen toiminta- ja kirjausohje, joka löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > 
Kirjanpito ja kirjausohjeet.  

M 



 Ohje 55 (69) 
 
Konsernihallinto 
Talousyksikkö 15.12.2017 Dnro TRE:8343/00.01.01/2017  
    Päivitetty 13.4.2018 

 

207000 Muut rahastot 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

207210 Vahinkorahasto  
Vahinkorahasto on Tampereen kaupungin perustama riskirahasto. Rahastosta korvataan mm. kaupungin 
vakuuttamattomalle kiinteälle ja irtaimelle omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Korvauspiiriin kuuluu myös 
leasing-rahoituksella hankittu erikseen vakuuttamaton omaisuus. 
 
Rahasto toimii oman pääoman rahastona tulosyksikössä 119000, Vahinkorahasto. Rahastoa käsitellään 
erillisenä taseyksikkönä. 
 
Rahaston käytännöistä ja kirjauksista on ohjeistettu tarkemmin ohjeessa Tampereen kaupungin rahastot ja 
niiden kirjanpitokäsittely, joka löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > Kirjanpito ja kirjausohjeet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 

207260 Elinkeinorahasto 
Rahaston tarkoituksena on vauhdittaa kaupunkistrategian mukaista elinkeinotoiminnan kehittämistä. Ra-
hastosta voidaan maksaan vain poikkeusluonteisia eriä.  
 
Rahasto toimii oman pääoman rahastona tulosyksiköllä 113000, Yhteiset erät. Kirjauksissa on käytettävä 
sisäistä tilausnumeroa 22592. 
 
Rahaston käytännöistä ja kirjauksista on ohjeistettu tarkemmin ohjeessa Tampereen kaupungin rahastot ja 
niiden kirjanpitokäsittely, joka löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > Kirjanpito ja kirjausohjeet. 

 
M 
 
 
 
 
 
 
L 

207280 Väinö Linnan rahasto 
Rahasto toimii suomenkielisen kaunokirjallisuuden tukemiseksi. Rahastosta voidaan myöntää palkintoja ja 
apurahoja kirjailijoille.  
 
Rahasto toimii oman pääoman rahastona tulosyksiköllä 113000, Yhteiset erät. Kirjauksissa on käytettävä 
sisäistä tilausnumeroa 23299. 
 
Rahaston käytännöistä ja kirjauksista on ohjeistettu tarkemmin ohjeessa Tampereen kaupungin rahastot ja 
niiden kirjanpitokäsittely, joka löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > Kirjanpito ja kirjausohjeet. 

 
M 
 
 
 
 
 
 
L 

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 

 Edellisiltä tilikausilta kertynyt ylijäämä tai alijäämä merkitään erilliseksi oman pääoman eräksi ellei sitä val-
tuuston päätöksellä ole siirretty peruspääomaan tai muun oman rahaston pääomaan. Kirjanpitoperiaattei-
den muutosten ja edellisten tilikausien olennaisten virheiden korjaukset tehdään suoraan edellisten tili-
kausien ylijäämää/alijäämää oikaisemalla. Erä ei siten välttämättä vastaa kaikkien edellisten tilikausien yli- 
ja alijäämien summaa. 
 
Kirjaus tilille tehdään, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tilinpäätöksen. 

 

208100 Edellisten tilikausien ylijäämä (voitto)  

208200 Edellisten tilikausien alijäämä (tappio)  

208400 Edellisiin tilikausiin liittyvät korjaukset 
Aikaisempia tilikausia koskevien olennaisten virheiden oikaisut kirjataan käyttäen tätä tiliä. Oikaisuja ei si-
ten tehdä tulosvaikutteisesti vaan takautuvasti. Edellisten tilikausien ylijäämä- tai alijäämäsaldo ei siten 
välttämättä vastaa määrältään kaikkien edellisten tilikausien yli- ja alijäämien summaa. 

UUSI 

208500 Siirrot oman pääoman erien välillä UUSI 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 

209000 Tilikauden ylijäämä/alijäämä (SAP:ssa Tilikauden voitto/tappio) 
Tilikauden tulos rahasto- ja varaussiirtojen jälkeen esitetään erillisenä oman pääoman eränä. Alijäämä esi-
tetään vähennyseränä eikä sitä voida esittää taseen vastaavien puolella.  

 

 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 59.

POISTOERO 
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 Kaupungin kirjanpidossa poistoeron kirjaaminen liittyy investointivarauksen purkamiseen. Poistonalaiseen 
investointiin tehdyn varauksen käyttöä vastaavaa poistoeroa vähennetään sen muodostumistilikaudella ja 
sitä seuraavina tilikausina enintään kohteena olevan pysyvien vastaavien hyödykkeen suunnitelmapoistoa 
vastaava määrä. Taseeseen merkittävässä poistoerossa on siten kaupungissa aina kysymys investointiva-
rauksen muuttamisesta poistoeroksi. Poistoeron käsittelystä on tarkemmin kuntajaoston yleisohjeessa 
suunnitelman mukaisista poistoista. 
 
Tilin tase-erittely tulee pysyvien vastaavien tilien tase-erittelyssä, joten sitä ei tehdä erikseen. 

M 

215000 Poistoero (SAP) E 

VAPAAEHTOISET VARAUKSET 

216000 Investointivaraukset 
Investointivaraus saadaan tehdä kaupungissa pysyvien vastaavien vastaista hankintamenoa varten. Inves-
tointivarauksen avulla kaupunki voi varautua tulevina vuosina tehtävään kaupungin talouden kannalta mer-
kittävään investointiin keräämällä sitä varten tuloja etukäteen.  
 
Investointivarauksella katettava kohde on yksilöitävä kaupungin taloussuunnitelmassa. Investointihankkeen 
ottaminen kaupungin taloussuunnitelmaan ei ole tulkittavissa sitoumukseksi, joka pakottaisi varauksen te-
kemiseen kaupungin taseeseen. Investointivarauksen tekemisen on perustuttava lähivuosien investointi-
suunnitelmiin. Menettely, jossa investointivarausta kartutetaan tai puretaan tilikauden tuloksen tasaa-
miseksi ilman, että siirtojen perustana on suunnitellut investointihankkeet tai niiden toteutuminen, ei ole 
hyvän kirjanpitotavan mukaista. 
 
Investointivaraus on tuloutettava viimeistään tilikaudella, jona hyödyke hankitaan tai jolloin hyödykkeestä 
aletaan tehdä suunnitelman mukaisia poistoja. Hankittaessa sellainen hyödyke, josta ei tehdä suunnitelman 
mukaisia poistoja, investointivaraus puretaan ja tuloutetaan hankinnan toteutumisvuotena. 
 
Jos varauksena on tilinpäätökseen merkitty enemmän kuin kokonaan valmistuneen tai hankitun hyödykkeen 
toteutunut hankintameno, on hankinnan ylittävä osuus tuloutettava varauksen muutoksena tilikautena, 
jona poistojen tekeminen aloitetaan tai jona hyödyke on kokonaan valmistunut tai hankittu.  
 
Investointivarauksen tekemisessä on otettava yhteyttä Talousyksikköön (laskenta@tampere.fi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

217000 Muut vapaaehtoiset varaukset 
Kunnan liiketoiminnalle saattaa muodostua tuloverovelvollisuus toisen kunnan alueella harjoittamastaan 
elinkeinotoiminnasta (esim. kunnan sähkö-, vesi- ja lämpölaitoksen toiminta oman kunnan alueen ulko-
puolella) tai toisen kunnan alueella omistamistaan kiinteistöistä, jotka eivät ole yleisessä tai yleishyödylli-
sessä käytössä (TVL 21.4 §). Tällaisessa liike- ja elinkeinotoiminnassa varausten tekemisessä noudatetaan 
elinkeinoverolain säännöksiä vapaaehtoisista varauksista. 

 

 PAKOLLISET VARAUKSET 64.

 Tuotoista on vähennettävä velvoitteista vastaisuudessa aiheutuvat menot ja menetykset, jos: 
1) ne kohdistuvat päättyneeseen tai aikaisempiin tilikausiin; 
2) niiden toteutumista on tilinpäätöstä laadittaessa pidettävä varmana tai todennäköisenä; 
3) niitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen sekä 
4) ne perustuvat lakiin tai kirjanpitovelvollisen sitoumukseen sivullista kohtaan. 
 
Jos menon tai menetyksen täsmällistä määrää tai toteutumisajankohtaa ei tiedetä, se merkitään pakollisiin 
varauksiin (KPL 5:14 §). Pakolliset varaukset ja niiden muutokset merkitään tuloslaskelmassa kuluiksi tai 
kulun oikaisuksi. 
 
Vastainen meno tai menetys kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi ja taseen siirtovelkoihin, jos menon tai me-
netyksen täsmällinen määrä ja toteutumisajankohta tunnetaan. Vastaiset menot ja menetykset saadaan 
merkitä tuloslaskelmaan ja taseeseen enintään niiden todennäköiseen määrään.  
 
Pakollisten varausten tekemistä edellyttävä vastainen meno voi olla esim. takaus- tai tuotevastuusta tai 
ympäristövelvoitteesta aiheutunut tai todennäköisesti seuraava korvausvelvollisuus. Pakollisina varauksina 
tuotoista vähennettäviä vastaisia menoja voivat olla lisäksi esim. kunnan takuu- ja lopputyövaraus, potilas-
vahinkovastuu, sopimuksen irtisanomisesta aiheutuvat menot, vuokra tyhjäksi jääneestä tai alemmalla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 
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vuokralla edelleen vuokratusta vuokratilasta sekä liiketoiminnan päätetty, mutta vasta seuraavina vuosina 
toteutuva saneeraus tai lopettaminen, joiden menon suorittamiseen kaupunki on jo tilikauden aikana tai 
tilinpäätöstä laatimiseen mennessä sitoutunut. 
 
Taseen vastaaviin merkityn erän arvon alentumista ei saa merkitä pakolliseksi varaukseksi, vaan kyseisen 
tase-erän vähennykseksi. 
 
Kirjattavan vastaisen menon tai menetyksen olennaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon kaupungin koko 
ja vaikutus kaupungin tilikauden tulokseen.  
 
Pakollisen varauksen kirjausperusteita ja kirjaamista on ohjeistettu tarkemmin ohjeessa Pakolliset varauk-
set ja liitetietovastuut. Ohje löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > Kirjanpito ja kirjausohjeet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L 

ELÄKEVARAUKSET 

221000 Eläkevaraukset 
1.1.1997 jälkeen sovituista eläkesitoumuksista aiheutuvat menot tulee kirjata kuluksi ja pakolliseksi va-
raukseksi sen tilikauden tilinpäätöksessä, jonka aikana eläkevastuuseen on sitouduttu. 
 
Eläkevaraukset sisältävät KuEL-järjestelmän ulkopuolella järjestettyjen eläkkeiden eläkevastuut. Tällaisia 
ovat Kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 4§:ssä mainitut ns. vanhat eläkkeet sekä kaupungin myöntä-
mät yksittäiset ylimääräiset eläkkeet, esim. varhennetun eläkkeen eläkealeneman korvaukseksi kaupungin 
myöntämä eläke. 
 
KuEL:n mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista kunnat vastaavat yhteisvastuullisesti eikä niitä sen 
vuoksi esitetä taseessa eikä sen liitetiedoissa. 

 

MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 
Muut pakolliset varaukset eritellään taseen liitetiedoissa. 

222000 Verovaraukset 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

229000 Muut pakolliset varaukset 
Pakollisen varauksen tekemistä edellyttävä vastainen meno tai menetys voi olla esim. takaus- tai tuotevas-
tuusta tai ympäristövelvoitteesta aiheutunut tai todennäköisesti seuraava korvausvelvollisuus, kunnan ta-
kuu- ja lopputyövaraus, potilasvahinkovastuu, sopimuksen irtisanomisesta aiheutuva meno, vuokra tyh-
jäksi jääneestä tai alemmalla vuokralla edelleen vuokratusta vuokratilasta sekä liiketoiminnan päätetty, 
mutta vasta seuraavina vuosina toteutuva saneeraus tai lopettaminen, johon liittyvän menon suorittami-
seen kaupunki on jo tilikauden aikana tai tilinpäätöksen laatimiseen mennessä sitoutunut. 
 
Pakollisen varauksen kirjausperusteita ja kirjaamista on ohjeistettu tarkemmin ohjeessa Pakolliset varauk-
set ja liitetietovastuut. Ohje löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > Kirjanpito ja kirjausohjeet. 

 
L 
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 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 69.

 Toimeksiantojen pääomat muodostuvat kaupungin hoitamista toimeksianto- ja välitystehtävistä. Toimeksi-
antojen varat osoittavat kaupungin hoidossa olevien varojen määrän ja toimeksiantojen pääomat osoitta-
vat velat (vastuut), joista kaupunki vastaa toimeksiantajalle. 
 
Toimeksiantojen pääomat osoittavat kaupungin velan toimeksiantajalle, joka on antanut kaupungille va-
roja tietyn toimeksiannon suorittamiseen. Yleensä rahavarat sisältyvät kaupungin yleisiin rahavaroihin, 
josta syystä taseen toimeksiantojen varat ja pääomat eivät ole saman suuruiset. Kuitenkin jos esim. lahjoi-
tusrahastolla on sijoituksia, ne kirjataan toimeksiantojen varoihin. Toimeksiantojen pääomatileille kirjataan 
esim. lahjoituksen toimeksiannon tarkoittamat kulut, kuten stipendit ym. 
 
Huollettavien varoja ja pääomia sekä vakuustalletuksia ja niitä vastaavia pääomia ei sisällytetä kaupungin 
taseeseen, vaan ne esitetään taseen liitetietoina. 
 
Lahjoitusrahasto, jonka käyttöä on rajattu sopimuksen, lahjakirjan tai testamentin määräyksillä, merkitään 
taseessa toimeksiantojen pääomiin.  
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Liikelaitosten tasekaavassa ei ole toimeksiantojen varoja ja pääomia, koska niitä ei yleensä liikelaitoksilla 
ole. 

VALTION TOIMEKSIANNOT 

 Valtion toimeksiannot muodostuvat valtion toimeksianto- ja välitystehtävistä, joita ovat esimerkiksi välite-
tyt lainat. Välitetyissä lainoissa ja muissa vastaavissa toimeksiannoissa, joissa kaupunki saa toimeksianta-
jalta maksusuorituksen välitettäväksi edelleen kolmannelle osapuolelle, otetaan käyttöön sekä toimeksian-
tojen varoja että toimeksiantojen pääomia koskevat tilit. Toimeksiannossa, jossa kaupunki saa toimeksian-
tajalta jälkikäteen korvauksen suorituksistaan kolmannelle osapuolelle, riittää, että liiketapahtumat kirja-
taan toimeksiantojen varojen tilille. 

 

231100 Välitetyt valtion lainat (pääoma) 
Välitettyjä valtion lainoja ovat osakelainat, asuntolainat, lyhyt- ja pitkäaikaiset perusparannusomakotilai-
nat, pitkäaikaiset perusparannusosakelainat, yhtenäisosakelainat, yhtenäisomakotilainat ja vuokra-asunto-
lainat.  
Tilille kirjataan asiakkaiden lainojen nostot, pääomitukset ja lyhennykset. 

 

231200 Välitetyt valtion lainat (korot)  

231300 Velkajärjestelyssä olevat lainat ym. (pääoma)  

231400 Velkajärjestelyssä olevat lainat ym. (korot)  

231500 Korjausavustukset 
Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikkö on myöntänyt korjausavustuksia yksityisille ja yhtiöille. 
Korjaustyön valmistuttua em. yksikkö lähettää Asumisen kehittämiskeskukselle ARAlle rahatilauksen, jossa 
on eritelty kunkin avustuksen saajan avustusmäärä. Tilille kirjataan ARAn maksama rahamäärä, josta yksi-
tyisille kuuluvat avustukset lähetetään maksuun Koppariin ja yhtiöiden avustukset maksetaan ostoreskont-
ran kautta. Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot seuraa, että kaikki ARAsta saadut avustukset tilite-
tään niiden saajille. Vuoden vaihteessa tilillä ei ole saldoa. Avustusrahatilaus tehdään riittävän ajoissa, että 
ehditään tilittämään se saajille ennen vuoden vaihdetta. Muutoin tilaus siirretään seuraavalle vuodelle. 

 
M 

231600 Rintamaveteraanien palvelut (aik. Rintamaveteraanien kuntoutus) 
Valtiokonttori myöntää rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin varoja, 
joita on mahdollisuus käyttää vielä seuraavan vuoden ajan. Avo- ja asumispalvelujen lääkinnällinen kuntou-
tus saa neljännesvuosittain valtiokonttorilta ennakkoa kuntoutukseen, ja tekee kuntoutusvalinnat sekä 
seuraa kertyneitä kustannuksia rintamaveteraanien kuntoutusohjelmalla. Avo-ja asumispalvelujen veteraa-
nien asiakasohjaus huolehtii veteraanien kotiin annettavista palveluista ja määrärahan seurannasta. Vete-
raanimäärärahojen käytöstä tehdään vuosittain valtiokonttorille selvitys. 

M 

231900 Muut valtion toimeksiantojen pääomat  

LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT 

 Lahjoitusrahastojen pääomat sisältävät sellaiset lahjoitusrahastojen ja lahjoituksena saadun omaisuuden 
pääomat, joiden käyttöön liittyy sopimukseen, testamenttiin tai lahjakirjaan perustuvia varojen käyttöä ja 
kartuttamista koskevia ehtoja. 
 
Rahastojen käytännöistä ja kirjauksista on ohjeistettu tarkemmin ohjeessa Tampereen kaupungin rahastot 
ja niiden kirjanpitokäsittely, joka löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > Kirjanpito ja kirjausohjeet. 

L 
 
 
 
L 

232400 Oppisopimusrahasto 
Oppisopimusrahaston tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen oppisopimustoiminnan kehittäminen 
Pirkanmaalla. Rahasto on perustettu siirtämällä siihen Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän oppi-
sopimustoiminnan kehittämisrahaston varat. Rahaston varoja käytetään rahaston sääntöjen mukaisesti 
oppisopimustoiminnan edistämiseen. 
 
Rahasto toimii tulosyksiköllä 113000, Yhteiset erät.  
 
Rahaston käytännöistä ja kirjauksista on ohjeistettu tarkemmin ohjeessa Tampereen kaupungin rahastot ja 
niiden kirjanpitokäsittely, joka löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > Kirjanpito ja kirjausohjeet. 

 
 
 

M 
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232500 Ikäihmisten virkistysrahasto  
L 
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Ikäihmisten virkistysrahaston tarkoituksena on mahdollistaa Hyvinvointipalveluiden alaisissa toiminnoissa 
tapahtuvaa ikäihmisten virkistys- ja viihdytystoimintaa. Rahaston varoja käytetään rahaston sääntöjen mu-
kaisesti. 
 
Rahasto toimii tulosyksiköllä 113000, Yhteiset erät. Lisäksi rahaston käytön kirjauksissa on käytettävä si-
säistä tilausta. 
 
Rahaston käytännöistä ja kirjauksista on ohjeistettu tarkemmin ohjeessa Tampereen kaupungin rahastot ja 
niiden kirjanpitokäsittely, joka löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > Kirjanpito ja kirjausohjeet. 

 
 

M 
 
 
L 

232600 Lahjoituksena saadun aineettoman ja aineellisen omaisuuden pääomat 
Tilille kirjataan lahjoituksena saatujen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden ja sijoitusten tase-eriin 
kuuluvien lahjoitusten pääomat, joiden käyttöön liittyy sopimukseen, testamenttiin tai lahjakirjaan perus-
tuvia varojen käyttöä koskevia ehtoja. Ehtona taseeseen merkitsemiselle on, että hyödykkeellä on käyttöä 
kaupungin palvelutuotannossa tai se tuottaa tuloa. Vastakirjaus tehdään tilille 142600 Lahjoituksena saa-
dut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet.  Hyödykkeet arvostetaan varovaiseen käypään arvoon ja poiste-
taan vaikutusaikanaan. Poistot vähentävät tämän tilin ja tilin 142600 saldoa, eli niillä ei ole tulosvaikutusta. 
 
Lahjoituksena saadun omaisuuden kirjauskäsittelyä on ohjeistettu tarkemmin ohjeessa Tampereen kau-
pungin rahastot ja niiden kirjanpitokäsittely, joka löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > Kirjanpito ja 
kirjausohjeet. 

UUSI 

232900 Muut lahjoitusrahastojen pääomat.  
Tili sisältää useita eri lahjoitusrahastoja, joiden pääomat eritellään kumppanikoodin avulla. Tilille merki-
tään myös muut lahjoituksena saadut pääomat (esim. yksityisiltä lahjoittajilta saadut varat stipendien 
myöntämiseen). Tällaisista lahjoituksista ei ole välttämätöntä perustaa rahastoa, vaan lahjoitus merkitään 
kumppanikoodille 8500 ja lahjoituksen käyttöä seurataan sisäisen tilauksen avulla. 
Huom. Kumppanikoodin käyttö pakollinen. 

 
M 

MUIDEN TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 

233200 EU-tukien toimeksiannot 
Kaupunki voi saada projektiin EU-tukia tai maksuosuuksia, joista osa on Tampereen kaupungin osuutta ja 
loput muiden projektiin osallistuvien osuutta. Tällöin kaupungin oma osuus kirjataan tuloslaskelmaan ko. 
projektin tuloihin ja muiden osuus kirjataan taseeseen Muiden toimeksiantojen pääomiin tilille EU-tukien 
toimeksiannot. Rahavarat kirjataan taseessa kaupungin yleisiin rahavaroihin. Tiliä käytetään muiden pro-
jektin osallistujien osuuksien maksamiseen. Tilin käytöstä ja tilityksistä vastaa ko. projektin vastuuhenkilö. 
Kirjanpitovienneissä tulee käyttää projektin kirjaustunnistetta. 

 
 
 
 
 
 
 

233300 Muut toimeksiantojen pääomat 
Tili on poistettu käytöstä. Tilillä olevat kirjaukset tulee käydä läpi ja siirtää oikeille tileille vuoden 2018 ai-
kana. Lahjoituksena saadut pääomat merkitään lahjoitusrahastojen pääomiin tilille 232900, mikäli lahjoi-
tuksen käyttöön liittyy lahjoittajan määrittelemiä ehtoja. Tilillä olevat toimeksiantojen pääomat, joita ei ole 
saatu lahjoituksena, siirretään tilille 233900. 
 
Rahastojen käytännöistä ja kirjauksista on ohjeistettu tarkemmin ohjeessa Tampereen kaupungin rahastot 
ja niiden kirjanpitokäsittely, joka löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > Kirjanpito ja kirjausohjeet. 

M 
 

 

233500 Elatusapujen välitystili 
Elatustuen toimeenpano ja elatusapujen perintä siirtyi Kansaneläkelaitokselle (Kela) 1.4.2009. Elatusapujen 
välitystilille tulee kuukausittain satunnaisia elatusapuvelvollisten virheellisesti kaupungin tilille maksamia 
elatusapusuorituksia. Suoritukset kirjataan Effica -elatusturvajärjestelmään ulkoiselle selvittelytilille, josta 
maksut siirretään Kelan maksupalvelun tilille. Koppari kirjaa menot SAP:n kirjanpitoon ja siirtää maksuai-
neiston Kelalle. Avopalvelujen aikuisten sosiaalipalvelut vastaa välitystilin ja Effica -elatusturvajärjestelmän 
ulkoisen selvittelytin täsmäämisestä. 

 
 
 
 
 
 

 

233600 Henkilökohtaisten varojen välitystili  
Avo- ja asumispalvelut hoitaa henkilökohtaisten varojen välitystiliä. Asiakkaiden etuudet esim. eläkkeet, 
asumistuet, sairauspäivärahat, työmarkkinatuet haetaan välitystilille kaupungin järjestämässä laitos-
hoidossa pääsääntöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta annetun lain 14 §:n mukaan ja 
muiden asiakkaiden osalta suostumuksen mukaan. 
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Tulot kirjataan päivittäin kaupungin pankkitilin tiliotteilta Effica YPH -järjestelmään asiakkaiden välitysti-
leille ja avopalvelujen hallinnon kassoilla SAP-kirjanpitojärjestelmään. Menot kirjataan asiakkaiden las-
kuista Effica YPH -järjestelmään asiakkaiden välitystileille, jonka jälkeen ne maksetaan laskuttajille joko 
SAP:sta tai kassasta. Kassasta maksetut laskut ja käyttövarat kirjataan palvelukassajärjestelmään, josta ne 
siirtyvät SAP:iin. Asiakkaiden pankkitileille maksettavat käyttövarat siirtyvät Effica YPH -järjestelmän kautta 
asiakkaiden pankkitileille ja SAP:iin. 
 
Välitystili täsmäytetään kuukausittain Effica YPH -järjestelmän ja SAP-kirjanpitojärjestelmän välillä. Tilin-
päätöksen tase-erittelyssä ilmoitetaan henkilökohtaisten varojen välitystilin ja kehitysvammaisten välitysti-
lin tulot ja menot koko vuodelta sekä saldo 31.12. 

233700 Kehitysvammaisten välitystili 
Avo- ja asumispalveluissa hoidetaan kehitysvammaisten asiakkaiden välitiliä. Asiakkaiden etuudet esim. 
eläkkeet, asumis- ja hoitotuet, sairauspäivärahat ja työmarkkinatuet haetaan välitystilille asiakkaan suostu-
muksen mukaan. 

 

233800 Huostaanotettujen välitystili 
Avo- ja asumispalvelut perii huostassa olevien lasten etuudet: vanhempien työmarkkinatukien ja työttö-
myyspäivärahojen lapsikorotukset, perhe-eläkkeet, vammaistuet sekä elatusavut ja -tuet. Kaikista näistä 
tuloista varataan 40 % lapsen itsenäistymisvaroihin ja loput 60 % kirjataan hoidon korvaukseksi. 
Itsenäistymisvarat tilitetään kuukausittain henkilöstökassaan lasten tileille, joihin käyttöoikeus on lasten 
asioita hoitavilla sosiaalityöntekijöillä. 
 
Huostaanotettujen välitystili täsmäytetään kuukausittain Effica YPH -järjestelmän ja SAP-kirjanpitojärjestel-
män välillä. Tilinpäätöksen tase-erittelyssä ilmoitetaan saldo 31.12. 

 

233900 Muut muiden toimeksiantojen pääomat 
Tilille kirjataan mm. tilanteessa, jossa laskutetaan rahoittajalta tai toiselta kunnalta tulo etukäteen ja mak-
setaan ostolasku kolmannelle osapuolelle toisen kunnan puolesta myöhemmin.  
 
Jos tulot tämän tyyppisiin menoihin liittyen kirjataan/laskutetaan jälkikäteen (meno syntyy ennen tuloa), 
silloin käytetään taseen vastattavaa puolen tiliä 143900. 
 
Rahoitusprojektilaji käyttää tätä tiliä sekä etu- että takapainotteisessa laskutuksessa (netto). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 VIERAS PÄÄOMA 76.

 Vieraan pääoman eriä syntyy suoriteperusteella kirjattavien menojen vastakirjauksista, saaduista ennakko-
maksuista sekä varsinaisesta toiminnan rahoittamisesta vieraan pääoman ehdoin. Rahoittamiseen liittyvät 
vieraan pääoman kirjaukset tehdään pääsääntöisesti maksuihin perustuen.  
 
Vieras pääoma tulee esittää taseessa jaettuna lyhytaikaisiin velkoihin ja pitkäaikaisiin velkoihin. Velka tai 
sen osa on pitkäaikainen, jos se erääntyy maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua. Jos velka tai 
sen osa erääntyy yhden vuoden tai sitä lyhemmän ajan kuluttua, se on lyhytaikainen.  Tilinpäätöstä seuraa-
vana vuonna erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset siirretään tilinpäätöksessä pitkäaikaisesta vie-
raasta pääomasta lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Lainat hoidetaan Kopparissa Konsernihallinnon 
Omistajaohjausyksikön ohjauksessa. 
 
Tiliöinneissä on huomioitava konsernitilinpäätöksen vaatimukset. 

 
 
 
 
L 

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA  

 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT (PITKÄAIKAISET) -  

 Joukkovelkakirjalainat eli joukkolainat ovat haltijalle asetettuja, edelleen myytävissä olevia eli jälkimarkki-
nakelpoisia velkakirjalainoja. Joukkolainoja laskevat liikkeeseen niin yritykset, rahoituslaitokset kuin julkis-
yhteisötkin. Joukkovelkakirjalainoja ovat esim. obligaatiolainat, debentuurilainat sekä vaihtovelkakirja- ja 
optiolainat. 

 
 
 

241500 Joukkovelkakirjalainat valtiolta, pitkäaikaiset 
Valtiolla tarkoitetaan valtion budjetin alaisia talousyksiköitä (ministeriöt, valtion virastot ja laitokset) sekä 
valtion budjetin ulkopuolisista yksiköistä julkista toimintaa palvelevat rahastot. Valtio ei sisällä valtion liike-
laitoksia eikä valtionenemmistöisiä osakeyhtiöitä. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 
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241600 Joukkovelkakirjalainat kunnilta ja kuntayhtymiltä, pitkäaikaiset 
Kuntiin ja kuntayhtymiin luetaan kunnat, kuntien liikelaitokset, kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät sekä 
kuntayhtymien liikelaitokset. Ahvenanmaan maakuntahallintoa ja Suomen Kuntaliittoa ei lueta kuntiin ja 
kuntayhtymiin.  
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 
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241800 Joukkovelkakirjalainat muilta, pitkäaikaiset 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
 

241900 Vaihtovelkakirjalainat, pitkäaikaiset 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
 

 LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA (PITKÄAIKAISET) 
Erään sisällytetään lainat pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta sekä vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiltä saa-
dut lainat. Lainat työeläkelaitoksilta kuuluvat erään Lainat julkisyhteisöiltä. 

-  

243300 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta, pitkäaikaiset 
Rahoitus- ja vakuutuslaitoksia ovat kotimaiset talletuspankit: liikepankit, säästöpankit ja osuuspankit (myös 
Suomessa toimivat ulkomaalaisten omistamat liikepankit) sekä Kuntarahoitus Oyj, muut kotimaiset rahoi-
tus- ja vakuutuslaitokset, muut rahoitusta välittävät rahalaitokset, muut rahoituslaitokset, vahinko- ja hen-
kivakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset sekä ulkomaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset. Myös yksilöllistä elä-
keturvaa hoitavat yhtiöt kuuluvat tähän luokkaan.  
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 
 

 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ (PITKÄAIKAISET) 

Julkisyhteisöjä ovat valtio, kunnat, kuntayhtymät, Keva sekä muut sosiaaliturvarahastot. Lainat työeläkelai-
toksilta kuuluvat myös tähän erään.  

 
M 
 

245500 Lainat valtiolta, pitkäaikaiset 
Valtiolla tarkoitetaan valtion budjetin alaisia talousyksiköitä (ministeriöt, valtion virastot ja laitokset) sekä 
valtion budjetin ulkopuolisista yksiköistä julkista toimintaa palvelevat rahastot. Valtio ei sisällä valtion liike-
laitoksia eikä valtionenemmistöisiä osakeyhtiöitä. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
 
 
 
 

245600 Lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä, pitkäaikaiset 
Kuntiin ja kuntayhtymiin luetaan kunnat, kuntien liikelaitokset, kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät sekä 
kuntayhtymien liikelaitokset. Ahvenanmaan maakuntahallintoa ja Suomen Kuntaliittoa ei lueta kuntiin ja 
kuntayhtymiin.  
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
M 
 
 
 

245700 Lainat sisäiset, pitkäaikaiset 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

245800 Lainat muilta julkisyhteisöiltä, pitkäaikaiset 
Tähän luetaan muut julkisyhteisöt. Sellaisia ovat Keva ja muut sosiaaliturvarahastot: Kela, eläkevakuutus-
yhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat ja muut työeläkelaitokset, työttömyyskassat, Työttömyyskassojen keskus-
kassa, Työttömyyskassojen tukikassa ja Erorahasto sekä sairaus-, hautaus- ja eroavustuskassat. Yksilöllistä 
eläkevakuutusta hoitavat yhtiöt kuuluvat kohtaan ’rahoitus- ja vakuutuslaitokset’. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen.  

 
 
 
 
 
 

247900 Eläkelainat, pitkäaikaiset 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA (PITKÄAIKAISET) -  

 Erään sisällytetään lainat muilta koti- ja ulkomaisilta luotonantajilta. M 

247000 Lainat muilta luotonantajilta, pitkäaikaiset 
Muita luotonantajia ovat seuraavat kotimaiset lainanantajat: yksityiset ja julkiset yritykset (ml. valtion ja 
kuntien yritykset), asunto-osakeyhtiöt, seurakunnat, säätiöt, yhdistykset ym. voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt sekä kotitaloudet. Tähän luetaan myös ulkomaiset luotonantajat (muut kuin rahoitus- ja vakuutus-
laitokset). 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

 SAADUT ENNAKOT (PITKÄAIKAISET)  
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 Varsinaiseen toimintaan liittyvästä myynnistä ennen suoritteen luovuttamista saatu maksu, esim. vuok-
raennakko tai pysyvien vastaavien myynnistä saatu ennakkomaksu. Muut kuin varsinaisesta suoritetuotan-
nosta ja pysyvien vastaavien myynnistä saadut ennakot kirjataan tavallisesti siirtovelkoihin. Kun suorite, 
josta ennakko on maksettu, luovutetaan, ennakkomaksu kirjataan tuloksi (suoriteperuste). 
 
Saaduista ennakoista on käytävä selville keneltä, minkä verran sekä mitä vastiketta vastaan maksuja on 
saatu samoin kuin mahdollinen annettu vakuus. 

 
 

M 

251000 Saadut ennakot, pitkäaikaiset  

251700 Saadut ennakot sisäiset, pitkäaikaiset  
Sisäisillä saaduilla ennakoilla tarkoitetaan muilta kaupungin yksiköiltä saatuja ennakoita (1-alkuiset kump-
panikoodit). 

 
L 

 OSTOVELAT (PITKÄAIKAISET) 
Ne velat, jotka johtuvat tuotannontekijöiden hankintojen kirjaamisesta suoriteperusteella. Ostoveloiksi kir-
jataan tuotannontekijähankinnoista kuten raaka-aineista, tarvikkeista, palvelujen sekä tuotantovälineiden 
hankinnasta aiheutuvat velat. Ostovelaksi kirjaamisen perusteena on oltava hyödykkeen vastaanottami-
nen. 
 
Tilinpäätöksessä toimintayksiköt tekevät erittelyn laskuista jotka erääntyvät maksettaviksi yhtä vuotta pi-
demmän ajan kuluttua. Ostovelkojen tase-erittelystä on käytävä ilmi, kenelle ja minkä verran kaupunki on 
velkaa sekä velan syntymisajankohta. Ostovelat on eriteltävä laskukohtaisesti. Koppari tekee siirron lyhyt-
aikaisista ostoveloista pitkäaikaisiin ostovelkoihin 31.12. ja 1.1. kirjauksen purun. 

 

255500 Ostovelat, pitkäaikaiset  

255700 Ostovelat sisäiset, pitkäaikaiset 
Sisäisillä ostoveloilla tarkoitetaan velkoja muille kaupungin yksiköille (1-alkuiset kumppanikoodit). 

 
L 

259050 Rahoitusvekselit, pitkäaikaiset  

259100 Velat saman konsernin yrityksille, pitkäaikaiset 
Tili on poistettu käytöstä. Velat konserniyhteisöille eritellään kumppanikoodin avulla. 

M 
 

260100 Velat omistusyhteysyrityksille, pitkäaikaiset 
Tili on poistettu käytöstä. Velat omistusyhteysyhteisöille eritellään kumppanikoodin avulla. 

M 
 

 MUUT VELAT / LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT (PITKÄAIKAISET) -  

 Muita pitkäaikaisia velkoja ovat esimerkiksi vuokrakohteen lunastusvelka silloin, kun kaupunki vuokralai-
sena merkitsee taseen pysyviin vastaaviin vuokrakohteen lunastusehdon mukaisesti. Tällöin hankintame-
noa vastaava lunastusvelka merkitään pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan, paitsi seuraavan vuoden lu-
nastusta vastaavalta osaltaan lyhytaikaisiin velkoihin. Lunastusvelka on suositeltavaa esittää taseessa erilli-
senä tai mainita siitä liitetiedoissa. 
 
Saadut avainpantit ja vuokravakuudet ovat muita velkoja. Myös palautuskelpoiset liittymismaksut kuuluvat 
tähän ryhmään. 

 
 
 
 
 
 

L/M 

263000 Palautuskelpoiset liittymismaksut (SAP:ssa Liittymismaksut, pitkäaikaiset) 
Palautuskelpoiset liittymismaksut kirjataan maksun saajan kirjanpidossa muihin velkoihin.  

 

263700 Liittymismaksut sisäiset, pitkäaikaiset 
Sisäisillä liittymismaksuilla tarkoitetaan liittymismaksuvelkoja muille kaupungin yksiköille (1-alkuiset kump-
panikoodit). 

 
L 

264000 Muut velat, pitkäaikaiset  

264700 Muut velat sisäiset, pitkäaikaiset 
Sisäisillä muilla veloilla tarkoitetaan velkoja muille kaupungin yksiköille (1-alkuiset kumppanikoodit). 

 
L 

 SIIRTOVELAT (PITKÄAIKAISET) -  

 Siirtovelka liittyy tuloon tai menoon, joka realisoituu suoriteperusteisesti eri tilikaudella kuin se saadaan tai 
maksetaan rahana. Siirtovelkoihin luetaan seuraavia eriä:   

L/M 
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– tilikaudella tai aikaisemmalla tilikaudella saatuja maksuja sellaisista tuloista, jotka toteutuvat suoritepe-
rusteisesti tai suoriteperustetta vastaavalla tavalla tulevina tilikausina, ellei näitä ole merkittävä ennakko-
maksuihin (tuloennakko). 
– sellaisia suoriteperusteisesti tai suoriteperustetta vastaavalla tavalla toteutuneita menoja, joista ei ole 
suoritettu maksua, ellei näitä ole merkittävä ostovelkoihin (menojäämä). 
– vastaisia menoja ja menetyksiä, ellei niitä merkitä pakollisiin varauksiin tai vähennetä asianomaisen 
omaisuuserän taseeseen merkittävästä arvosta. Siirtovelkoihin sisällytetään tilikauden päättyessä realisoi-
tumattomat menetykset ja velvoitteista johtuvat menot, joiden toteutuminen, realisoitumisen ajankohta ja 
määrä ovat seuraavalla tilikaudella tilinpäätöstä laadittaessa varmoja. 
 
Erityisohjeita siirtovelkojen kirjaamisesta: 
Yleistä: 
Yksiköt laativat muistiotositteet ja lähettävät ne kirjattavaksi Kopparin kirjanpitoon. 
Kirjauksissa käytetään yritystä ja tulosyksikköä sekä tarvittaessa muita kirjaustunnisteita.  
 
Tuloennakko 
– kirjaus päättyvälle vuodelle:  

 mikäli tulo on jo kirjattu tulotilille, uudelle vuodelle kohdistuva tulo oikaistaan tilinpäätösjaksotustosit-
teella tuloennakkotilille 

 jos tulo odottaa tiliotteella, ilmoitetaan Koppariin tuloennakkotili  
– kirjaus uudelle vuodelle: 

 yksikkö lähettää Kopparin kirjanpitoon jaksotetun tulon kirjattavaksi oikealle tulotilille 
debet tuloennakkotili, kredit tulotili nettosumma (ilman alv-koodia)  
 
Tuloennakoiksi kirjattavia eriä ovat mm. etukäteen saadut valtionosuudet, tuet ja avustukset sekä korkotu-
lot. 
 
Menojäämä 
– kirjaus päättyvälle vuodelle: 

 yksikkö lähettää Kopparin kirjanpitoon tilinpäätösjaksotustositteella kirjattavaksi 
debet menotili (alv-koodi) ja kredit menojäämätili (ilman alv-koodia), muistiotositteen liitteeksi kopio me-
nolaskusta tai muu selvitys asiasta 
– kirjaus uudelle vuodelle 

 varsinainen lasku tiliöidään bruttosummana menojäämätilille (ilman alv-koodia) ostolaskujen kierrätyk-
sessä, Kopparin kautta hoidettaviin menoihin ilmoitetaan tiliöinniksi menojäämätili 
 
Siirtovelkojen kirjaamista on tarkemmin ohjeistettu ohjeessa Siirtosaamiset ja -velat tilikauden aikana, joka 
löytyy intranetistä: Työn tueksi > Talous > Kirjanpito ja kirjausohjeet. Tilinpäätöksessä siirtovelkojen kirjaa-
misesta on oma ohje, Siirtosaamiset ja -velat tilinpäätöksessä, joka löytyy tilinpäätösohjeistuksen liitteistä. 
 
Menojäämiä ovat mm. tilikaudelta maksamattomat palkat (esim. ylityöpalkat ja tulospalkkiot) ja tilikau-
delta maksettuihin palkkoihin liittyvät laskennalliset henkilösivukulut, mm. eläke-, työttömyys- ja tapatur-
mavakuutusmaksuvelka siltä osin kun niitä ei tilitetä tilikaudelta maksettuja palkkoja koskevien ennakonpi-
dätysten yhteydessä, vuosilomapalkkavelka henkilösivukuluineen sekä vuosi- ja muut alennusvelat, korko-, 
vakuutusmaksu-, vuokra- ja verovelat. 

 

267000 Tuloennakot, pitkäaikaiset 
Tuloennakko on tulo, joka on saatu päättyneellä kaudella, mutta se kuuluu tulevalle kaudelle. 

 
L 

267100 Maankäyttösopimusten tuloennakot 
Tilille kirjataan maankäyttösopimusten perusteella ennakkoon saadut tulot, jotka eivät ole vielä suoritepe-
rusteella tuloutettavissa.  

 
L 

267700 Tuloennakot sisäiset, pitkäaikaiset 
Tuloennakko on tulo, joka on saatu päättyneellä kaudella, mutta se kuuluu tulevalle kaudelle. Sisäisillä siir-
toveloilla tarkoitetaan velkoja muille kaupungin yksiköille (1-alkuiset kumppanikoodit). 

 
L 

268000 Menojäämät, pitkäaikaiset 
Menojäämä on meno, joka kuuluu päättyneelle kaudelle, mutta sitä ei ole vielä maksettu tai kirjattu osto-
velkoihin. 

 
L 

268700 Menojäämät sisäiset, pitkäaikaiset   
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Menojäämä on meno, joka kuuluu päättyneelle kaudelle, mutta sitä ei ole vielä maksettu tai kirjattu osto-
velkoihin. Sisäisillä siirtoveloilla tarkoitetaan velkoja muille kaupungin yksiköille (1-alkuiset kumppanikoo-
dit). 

L 

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT (LYHYTAIKAISET) -  

 Ks. Joukkovelkakirjalainat (pitkäaikaiset)  

271500 Joukkovelkakirjalainojen lyhennykset valtiolta 
Valtiolla tarkoitetaan valtion budjetin alaisia talousyksiköitä (ministeriöt, valtion virastot ja laitokset) sekä 
valtion budjetin ulkopuolisista yksiköistä julkista toimintaa palvelevat rahastot. Valtio ei sisällä valtion liike-
laitoksia eikä valtionenemmistöisiä osakeyhtiöitä. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

271600 Joukkovelkakirjalainojen lyhennykset kunnilta ja kuntayhtymiltä 
Kuntiin ja kuntayhtymiin luetaan kunnat, kuntien liikelaitokset, kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät sekä 
kuntayhtymien liikelaitokset. Ahvenanmaan maakuntahallintoa ja Suomen Kuntaliittoa ei lueta kuntiin ja 
kuntayhtymiin.  
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

271800 Joukkovelkakirjalainojen lyhennykset muilta 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
 

271900 Vaihtovelkakirjalainojen lyhennykset 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
 

272500 Joukkovelkakirjalainat valtiolta, lyhytaikaiset 
Valtiolla tarkoitetaan valtion budjetin alaisia talousyksiköitä (ministeriöt, valtion virastot ja laitokset) sekä 
valtion budjetin ulkopuolisista yksiköistä julkista toimintaa palvelevat rahastot. Valtio ei sisällä valtion liike-
laitoksia eikä valtionenemmistöisiä osakeyhtiöitä. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

272600 Joukkovelkakirjalainat kunnilta ja kuntayhtymiltä, lyhytaikaiset 
Kuntiin ja kuntayhtymiin luetaan kunnat, kuntien liikelaitokset, kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät sekä 
kuntayhtymien liikelaitokset. Ahvenanmaan maakuntahallintoa ja Suomen Kuntaliittoa ei lueta kuntiin ja 
kuntayhtymiin.  
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

272800 Joukkovelkakirjalainat muilta, lyhytaikaiset 
Tilille kirjataan myös kuntatodistusohjelman puitteissa nostetut lyhytaikaiset lainat. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

272900 Vaihtovelkakirjalainat, lyhytaikaiset 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
 

 LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA (LYHYTAIKAISET) -  

 Ks. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (pitkäaikaiset)  

273300 Lainojen lyhennykset rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 
Rahoitus- ja vakuutuslaitoksia ovat kotimaiset talletuspankit: liikepankit, säästöpankit ja osuuspankit (myös 
Suomessa toimivat ulkomaalaisten omistamat liikepankit) sekä Kuntarahoitus Oyj, muut kotimaiset rahoi-
tus- ja vakuutuslaitokset, muut rahoitusta välittävät rahalaitokset, muut rahoituslaitokset, vahinko- ja hen-
kivakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset sekä ulkomaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset. Myös yksilöllistä elä-
keturvaa hoitavat yhtiöt kuuluvat tähän luokkaan.  
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 
 

274300 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta, lyhytaikaiset 
Rahoitus- ja vakuutuslaitoksia ovat kotimaiset talletuspankit: liikepankit, säästöpankit ja osuuspankit (myös 
Suomessa toimivat ulkomaalaisten omistamat liikepankit) sekä Kuntarahoitus Oyj, muut kotimaiset rahoi-
tus- ja vakuutuslaitokset, muut rahoitusta välittävät rahalaitokset, muut rahoituslaitokset, vahinko- ja hen-
kivakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset sekä ulkomaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset. Myös yksilöllistä elä-
keturvaa hoitavat yhtiöt kuuluvat tähän luokkaan.  
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 
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 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ (LYHYTAIKAISET) 
ks. Lainat julkisyhteisöiltä (pitkäaikaiset) 

-  

275500 Lainojen lyhennykset valtiolta 
Valtiolla tarkoitetaan valtion budjetin alaisia talousyksiköitä (ministeriöt, valtion virastot ja laitokset) sekä 
valtion budjetin ulkopuolisista yksiköistä julkista toimintaa palvelevat rahastot. Valtio ei sisällä valtion liike-
laitoksia eikä valtionenemmistöisiä osakeyhtiöitä. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

275600 Lainojen lyhennykset kunnilta ja kuntayhtymiltä 
Kuntiin ja kuntayhtymiin luetaan kunnat, kuntien liikelaitokset, kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät sekä 
kuntayhtymien liikelaitokset. Ahvenanmaan maakuntahallintoa ja Suomen Kuntaliittoa ei lueta kuntiin ja 
kuntayhtymiin.  
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

275700 Lainojen lyhennykset sisäiset 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 
 

275800 Lainojen lyhennykset muilta julkisyhteisöiltä 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
 

276500 Lainat valtiolta, lyhytaikaiset 
Valtiolla tarkoitetaan valtion budjetin alaisia talousyksiköitä (ministeriöt, valtion virastot ja laitokset) sekä 
valtion budjetin ulkopuolisista yksiköistä julkista toimintaa palvelevat rahastot. Valtio ei sisällä valtion liike-
laitoksia eikä valtionenemmistöisiä osakeyhtiöitä. 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
 
 
 
 

276600 Lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä, lyhytaikaiset 
Kuntiin ja kuntayhtymiin luetaan kunnat, kuntien liikelaitokset, kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät sekä 
kuntayhtymien liikelaitokset. Ahvenanmaan maakuntahallintoa ja Suomen Kuntaliittoa ei lueta kuntiin ja 
kuntayhtymiin.  
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
M 
 
 
 

276700 Lainat sisäiset, lyhytaikaiset 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 
 

276800 Lainat muilta julkisyhteisöiltä, lyhytaikaiset 
Tähän luetaan muut julkisyhteisöt. Sellaisia ovat Keva ja muut sosiaaliturvarahastot: Kela, eläkevakuutus-
yhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat ja muut työeläkelaitokset, työttömyyskassat, Työttömyyskassojen keskus-
kassa, Työttömyyskassojen tukikassa ja Erorahasto sekä sairaus-, hautaus- ja eroavustuskassat. Yksilöllistä 
eläkevakuutusta hoitavat yhtiöt kuuluvat kohtaan ’rahoitus- ja vakuutuslaitokset’.  
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
 
 
 
 
 

277900 Eläkelainojen lyhennykset 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

278900 Eläkelainat, lyhytaikaiset 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA (LYHYTAIKAISET) -  

 Ks. Lainat muilta luotonantajilta (pitkäaikaiset)  

277000 Lainojen lyhennykset muilta luotonantajilta 
Muita luotonantajia ovat seuraavat kotimaiset lainanantajat: yksityiset ja julkiset yritykset (ml. valtion ja 
kuntien yritykset), asunto-osakeyhtiöt, seurakunnat, säätiöt, yhdistykset ym. voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt sekä kotitaloudet. Tähän luetaan myös ulkomaiset luotonantajat (muut kuin rahoitus- ja vakuutus-
laitokset). 
Huom. Tapahtumalajin käyttö pakollinen. 

 
L 

278000 Lainat muilta luotonantajilta, lyhytaikaiset 
Muita luotonantajia ovat seuraavat kotimaiset lainanantajat: yksityiset ja julkiset yritykset (ml. valtion ja 
kuntien yritykset), asunto-osakeyhtiöt, seurakunnat, säätiöt, yhdistykset ym. voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt sekä kotitaloudet. Tähän luetaan myös ulkomaiset luotonantajat (muut kuin rahoitus- ja vakuutus-
laitokset). 
Tilille kirjataan myös konsernitilin velat tytäryhteisöiltä. 

 
L 
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279000 Henkilöstökassan pääoma  

 SAADUT ENNAKOT (LYHYTAIKAISET) -  

 Ks. Saadut ennakot (pitkäaikaiset)  

281000 Saadut ennakot, lyhytaikaiset  

281700 Saadut ennakot sisäiset, lyhytaikaiset 
Sisäisillä saaduilla ennakoilla tarkoitetaan muilta kaupungin yksiköiltä saatuja ennakoita (1-alkuiset kump-
panikoodit). 

 
L 

 OSTOVELAT (LYHYTAIKAISET) -  

 Ks. Ostovelat (pitkäaikaiset)  

285000 Ostovelat, lyhytaikaiset (SAP) 
Ostovelat kirjautuvat pääkirjaan suoraan ostotoiminnallisuuden kautta.  

E 

285500 Ostovelat, lyhytaikaiset 
Tilille kirjataan SAP:n reskontran ulkopuoliset ostovelat. 
Tili on myös jaksotustili, jolle kirjataan päättyvälle vuodelle kuuluvat raaka-aineiden, tarvikkeiden ja palve-
lujen hankinnasta aiheutuvat menot, joita ei ehditä kirjata ostoreskontraan päättyvälle vuodelle.  

 

285700 Ostovelat sisäiset, lyhytaikaiset 
Tilille kirjataan SAP:n reskontran ulkopuoliset sisäiset ostovelat. 
Tili on myös jaksotustili, jolle kirjataan päättyvälle vuodelle kuuluvat raaka-aineiden, tarvikkeiden ja palve-
lujen hankinnasta aiheutuvat sisäiset menot, joita ei ehditä kirjata ostoreskontraan päättyvälle vuodelle. 
Sisäisillä ostoveloilla tarkoitetaan velkoja muille kaupungin yksiköille (1-alkuiset kumppanikoodit). 

 
 
 
 
L 

288000 TV/LV 
Tilin kirjaukset tulevat SAP:in materiaalihallinnon (MM) toiminnallisuuden kautta.  

E 

288100 Saapuneet tavarat laskuttamatta  

288200 Saapumattomat tavarat laskutettu  

288500 Rahtitilitykset  E 

289050 Rahoitusvekselit  

289100 Velat saman konsernin yrityksille, lyhennykset 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 
 

289500 Velat saman konsernin yrityksille, lyhytaikaiset 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 
 

290100 Velat omistusyhteysyrityksille, lyhennykset 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

290500 Velat omistusyhteysyrityksille, lyhytaikaiset 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 
 

 MUUT VELAT / LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT (LYHYTAIKAISET) -  

 Muihin lyhytaikaisiin velkoihin sisällytetään mm. arvonlisäveroon ja sosiaaliturvaan liittyvät velat, esim. 
maksettujen palkkojen ennakonpidätykset, sairausvakuutusmaksut ja muut ennakonpidätyksen yhtey-
dessä tilitettävät sosiaaliturvaan liittyvät erät.  

M 

291000 Suoritettava arvonlisävero E 

291010 Tilitettävä alv (velka) E 

291200 Verotili 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

291500 Ateriamaksupidätykset  

292000 Vakuutuskassamaksuvelka 
Tilille kirjataan hyvityksenä työntekijän palkasta perityt vakuutuskassamaksut ja työnantajan osuus vakuu-
tuskassamaksusta. Tilin veloituksena kirjataan tilitykset Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassalle. 
Kirjanpito täsmää kuukausittain tilin kirjanpitoon. 

 



 Ohje 67 (69) 
 
Konsernihallinto 
Talousyksikkö 15.12.2017 Dnro TRE:8343/00.01.01/2017  
    Päivitetty 13.4.2018 

 

292100 Ennakonpidätysvelka  

292200 Sairausvakuutusmaksuvelka (aik. Sosiaaliturvamaksuvelka) M 

292700 Ay-jäsenmaksuvelka  

292800 Puolueverovelka  

292900 Ulosottovelka  

293000 Liittymismaksut, lyhytaikaiset  

293700 Liittymismaksut sisäiset, lyhytaikaiset 
Sisäisillä liittymismaksuilla tarkoitetaan liittymismaksuvelkoja muille kaupungin yksiköille (1-alkuiset kump-
panikoodit). 

 
L 

293900 Vakuus- ja panttimaksut  

294000 Liittymien tasaustili  

294100 Liittymien välitili  

294140 Viitesuoritusten tasaustili  

294200 Selvitettävien virhemaksujen välitili 
Tilille kirjataan selvittämättömiä tuloja ja menoja. Tili pitää olla tasan viimeistään vuodenvaihteessa. Pyri-
tään päivittäiseen tasaukseen. 

 

294300 Liittymien katkotili E 

294400 Laskutusmyynnin välitili 
Tiliä käytetään esimerkiksi museoiden laskutusmyynnin laskutukseen. Tulo kirjautuu myyntituloihin jo mu-
seon kassalta, ja arvonlisäverot tilitetään tämän kirjauksen perusteella, vaikka rahaa ei ole vielä asiakkaalta 
oikeasti saatukaan. Tämän vuoksi debet-kirjaus tehdään laskutusmyynnin välitilille, eikä kassatilille. Asiak-
kaalle tehdään lasku SAP:n myynnin kautta ja sekä netto että arvonlisävero kirjataan laskutusmyynnin väli-
tilille. Tiliä voidaan käyttää myös menotilin hyvitysten laskuttamiseen, tällöin yksikkö siirtää laskutettavan 
summan laskutusmyynnin välitilille menotililtä muistiotositteella. 

 

294500 Korttimaksujen välitili  

294600 Rahasiirtojen välitili  

294610 Rahahuollon tilitysten välitili UUSI 

294700 Liikunta- ja kulttuurisetelit välitili UUSI 

294710 Lounasseteleiden välitili UUSI 

294800 Verkkotunnus maksaminen välitili  

294900 Matkatoimiston välitili (Travel)  

295000 Maksatuksen välitili (SAP) E 

295100 Maksatuksen välitili (ulkomaat) E 

295200 Maksatuksen välitili (sisäiset) E 

295300 Rahoituksen välitili  

295400 Suoraveloitusten välitili (rahoitus)  

295410 Suoraveloitusten välitili (muut)  

295500 Suoritusten välitili 
Martta-järjestelmä kirjaa yritykselle viitesuorituksena tulevan rahan suoritusten välitilille, ja myyntires-
kontraan kohdistus kirjaa rahan samalle kirjauspäivälle pois välitililtä. Tiliä voidaan käyttää myös muiden 
rahasuoritusten ”läpikulkutilinä”. Tili pitää olla päivittäin tasan. Saldoa ei voi jäädä tilinpäätökseen. 

 

295600 Lainojen välitili  

295650 Sosiaalinen luototus välitili, lähtevät maksut UUSI 
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295700 Konsernin välitili  

295800 Ostoreskontran kuittausten välitili  

295900 Välitili muuhun energiatoimintaan 
Tili on poistettu käytöstä. 

M 

296000 Muut velat, lyhytaikaiset 
Jaksotettaessa tälle tilille kirjataan päättyvälle kaudelle kuuluvat velat, jotka eivät sisälly muihin muiden 
velkojen alaryhmiin esim. panttimaksut. Vastapuoli on saatua rahaa, ei meno- tai tulotili. 

 
M 

296700 Muut velat sisäiset, lyhytaikaiset 
Jaksotettaessa tälle tilille kirjataan päättyvälle kaudelle kuuluvat sisäiset velat, jotka eivät sisälly muihin 
muiden lyhytaikaisten velkojen alaryhmiin. Vastapuoli on saatua rahaa, ei meno- tai tulotili. Sisäisillä muilla 
veloilla tarkoitetaan velkoja muille kaupungin yksiköille (1-alkuiset kumppanikoodit). 

 
M 

 SIIRTOVELAT (LYHYTAIKAISET) -  

 Ks. Siirtovelat (pitkäaikaiset)  

291600 Eläkemenoperusteinen vakuutusmaksuvelka 
Tili on siirretty siirtovelkoihin muista veloista. 

M 

291700 Varhaiseläkemenoperusteinen vakuutusmaksuvelka 
Tili on siirretty siirtovelkoihin muista veloista. 

M 

292300 Työttömyysvakuutusmaksuvelka  

292310 Työtapaturmavakuutusmaksuvelka  

292400 Taloudellinen tuki (aik. Ryhmähenkivakuutusmaksut) M 

292500 Eläkevakuutusmaksuvelka (työnantaja)  

292600 Eläkevakuutusmaksuvelka (työntekijät)  

297000 Tuloennakot, lyhytaikaiset 
Tuloennakko on tulo, joka on saatu päättyneellä kaudella, mutta se kuuluu tulevalle kaudelle. 

 
L 

297700 Tuloennakot sisäiset, lyhytaikaiset 
Tuloennakko on tulo, joka on saatu päättyneellä kaudella, mutta se kuuluu tulevalle kaudelle. Sisäisillä siir-
toveloilla tarkoitetaan velkoja muille kaupungin yksiköille (1-alkuiset kumppanikoodit). 

 
L 

298100 Palkkajaksotukset  

298200 Lomapalkkajaksotukset  

298300 Korkojaksotukset  

298400 Verojaksotukset  

298700 Menojäämät sisäiset, lyhytaikaiset 
Menojäämä on meno, joka kuuluu päättyneelle kaudelle, mutta sitä ei ole vielä maksettu tai kirjattu osto-
velkoihin. Sisäisillä siirtoveloilla tarkoitetaan velkoja muille kaupungin yksiköille (1-alkuiset kumppanikoo-
dit). 

 
L 

298900 Muut menojäämät, lyhytaikaiset 
Menojäämä on meno, joka kuuluu päättyneelle kaudelle, mutta sitä ei ole vielä maksettu tai kirjattu osto-
velkoihin. 

 
L 

298999 Siirtovelkojen jaksotukset, lyhytaikaiset 
Tili on tilikauden aikaisten jaksotuskirjausten tili, jolle kirjataan vain tuloslaskelman tiliryhmäkohtaisille jak-
sotustileille kirjattavia jaksotusvelkoja. Tilinpäätöksessä tilillä ei tule olla saldoa, vaan tilinpäätösjaksotuk-
set kirjataan menojäämien ja tuloennakoiden tileille. 
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6 Sisäisen laskennan kustannuslajit 

 Pääsääntöisesti kaikki pääkirjatilit (tulo- ja menotilit) avataan sisäiseen laskentaan ensisijaiseksi kustannus-
lajiksi samalla numerolla. Esim. pääkirjatiliä 451200 vastaa sisäisen laskennan kustannuslaji 451200. Kirjat-
taessa pääkirjan tulo- ja menotileille näkyvät kirjaukset vastaavalla kustannuslajilla sisäisessä laskennassa.  
 

Lisäksi sisäisessä laskennassa käytetään ns. toissijaisia kustannuslajeja, joille ei kirjata suoraan vaan kirjauk-
set syntyvät sisäisen laskennan toiminnallisuuksien kautta. Toissijaiset kustannuslajit ovat muotoa 9XXXXX. 
Toissijaisia kustannuslajeja vastaa pääkirjassa 9-alkuinen pääkirjatili. 9-alkuisille pääkirjatileille ei kirjata 
suoraan. 

 

921901-
921999 

PURKUKUSTANNUSLAJIT 

Kustannuslajeja käytetään, kun projektin rakenneosalta, vaiheelta tai tilaukselta puretaan kustannuksia 
käyttäen toissijaisia kustannuslajeja (summapurku). Summapurkamisessa alkuperäiset kirjaukset jäävät 
aidolle kirjauskohteelle. 

 

941901-
941999 

YLEISKUSTANNUSLAJIT 

Yleiskustannuslisiä lasketaan projektien vaiheille ja tilauksille. Kyseisillä kustannuslajeilla näkyvät yleiskus-
tannuslisäveloitukset tunnisteella, jolle on annettu laskentakaavio. Hyvitys näkyy kustannuspaikalla, joka 
on annettu laskentakaavion perustiedoissa. 

 

942000-
942999 

SUMMAVYÖRYTYSKUSTANNUSLAJIT 

Kustannuslajeja käytetään summavyörytyksissä, joissa määritellyt kustannuslajit summataan yhteen kus-
tannuspaikalla ja veloitetaan vastaanottavia kustannuspaikkoja. Summavyörytyksessä alkuperäiset kirjauk-
set jäävät aidolle kirjauskohteelle. 

 

943000-
943999 

TOIMINTOVELOITUSKUSTANNUSLAJIT 

Toimintoveloitukset syntyvät työaikakirjausjärjestelmän kautta, kun toteutuneita työtunteja kirjataan toi-
mintolajeja käyttäen projektin vaiheelle tai tilaukselle. Varsinainen palkka kirjautuu ko. henkilön kotikus-
tannuspaikalle, jota toimintoveloituskirjaus hyvittää käyttäen toissijaista kustannuslajia. 
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