HUMPPILAN KUNTA
TILILUETTELO
PALKAT
4001
4002
4003
4005
4006
4008
4009
4010
4013
4014

Luottamushenkilöpalkat
Vakinaisten kuukausipalkat
Tilapäisten kuukausipalkat
Erilliskorvaukset
Sijaisten palkat
Asiantuntijapalkat
Tunti- ja urakkapalkat
Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot
Työllistämistukipalkat
Kesänuorten palkat

PALVELUJEN OSTOT/Asiakaspalvelujen ostot
Kuntalaisille tarkoitettuja lopputuotepalveluja, joita ostetaan muilta palveluntuottajilta.
Tuottajalle maksetaan täysi korvaus tai ns.kotikuntakorvaus.
Asiakaspalvelujen ostot
4300
Asiakaspalvelujen osto kunnilta
4301
Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä
4302
Asiakaspalvelujen osto muilta
4305
PALVELUJEN OSTOT/muut palvelut
Asiantuntijapalvelut
4340
Asiantuntija-, konsultti-, käännös-, tulkkaus-, lakiasiain-, tilintarkastus-, veroneuvonta-, arkkitehti-, ja
valokuvauspalvelut, kokousten ja messujen järjestämispalvelut, joista ei suoriteta ennakonpidätystä.
Mikäli ennakonpidätys ja sotu suoritetaan kirjataan palkkatilille.
Toimistopalvelut (aiemmin toimisto- ja pankkipalvelut)
4341
Monistus-, postitus-, laskentatoimi- ja kirjanpito-, tilintarkastus- , hallinto- ja muut toimisto- ja tukipalvelut
joista ei suoriteta ennakonpidätystä. Mikäli ennakonpidätys ja sotu suoritetaan kirjataan palkkatilille.
ICT-palvelut
4342
Tietotekniikka- tietoliikenne- ja televiestintäpalvelut, kuten: Kiinteän ja langattoman verkon telepalvelut,
tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut, tietojenkäsittely- ja internet-palvelinpalvelut,
verkkoportaalit, palvelinympäristöjen ylläpitopalvelu, varmistus- ja tallennuspalvelut, tietohallinto- ja
sovelluspalvelut (vain ulkoinen)
Rahoitus- ja pankkipalvelut
4344
Rahoituksen välittämiseen ja sijoitustoimintaan liittyvät palvelut, peruspankkipalvelut, talletus- sekä
lainauspalvelut
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi
4350
Painatus- ilmoitus- mainospalvelut suunnitteluineen sekä markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut
Posti- ja kuriiripalvelut ( aiemmin telepalvelut )
4360
Postin yleispalvelut ja muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut. Yksittäisiä paketteja suurempien
tavaramäärien kuljetuspalvelut kuuluvat matkustus- ja kuljetuspalveluiden tilille.
Huom! Tietoliikenne- ja televiestintä kuuluu 4342 = ICT-palvelut tilille
Vakuutukset
4370
Omaisuus-, vastuu-, vahinkovakuutusmaksut
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut
4380
Puhtaanapitoon kuuluvat viemäri- ja jätevesihuolto (jätevesimaksut), jätehuolto (jätehuoltomaksut),
rakennusten puhdistus- ja siivouspalvelut, teiden, katujen ja ulkoalueiden puhtaanapito jne.
Pesulapalveluihin kuuluvat esimerkiksi vaatteiden pesu ja huolto.
43861 Sisäinen siivouspalvelu
Kiinteistöjen siivouskustannusten (materiaalit, kalusto ja työ) osuus
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
4390
Rakennusten, kiinteistöjen, teiden, kaatopaikkojen, puistojen ja muiden alueiden korjaus- ja
kunnossapitopalvelut, hissihuolto-, nuohous- yms. maksut. Vesi- ja viemäriverkostojen kunnossapito.
Vähäiset materiaalikustannukset (alle puolet laskusta tai jos materiaalikuluja ei voi erottaa) voidaan
kirjata kunnossapitopalveluihin.
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
4400
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Koneiden, kaluston, laitteiden ja kuljetusvälineiden rakentamis- kunnossapito-, huolto- ja korjauspalvelut.
Vähäiset materiaalikustannukset (alle puolet laskusta tai jos materiaalikuluja ei voi erottaa) voidaan
kirjata kunnossapitopalveluihin. Tilille voidaan kirjata mm. kopiokoneiden huoltosopimukset, joissa on
annettu
Majoitus- ja ravitsemispalvelut
Hotelli- ja muut majoituspalvelut. Ravintola- ruoka- ym. tarjoilupalvelut, sekä verottomat ateriakorvaukset.
Muistathan henkilöstön hotelliaamiainen alv-vähennyskelvoton. Sen osuus laskusta kirjaaan koodilla 100
samalle tilille kuin koko lasku.
Matkustus- ja kuljetuspalvelut
Henkilö- ja oppilaskuljetukset. Luottamushenk. ja henkilöstön virka- ja muut matkakustannukset,
kilometrikorvaukset ja verottomat päivärahat (ei majoitus- ja ravitsemuspalvelut). Kuljetuspalveluita ovat
yksittäisiä paketteja suurempien tavaramäärien kuljetuspalvelut. Yksittäisten kirjeiden ja pakettien
kuljetukset kuuluvat posti- ja kuriiripalveluiden tilille
Sosiaali- ja terveyspalvelut
työterveyshuolto
Koulutus- ja opetuspalvelut
palvelujen osto, mm. opetus- ja luennointipalvelut ja koulutusluennot, joista ei suoriteta
ennakonpidätystä. Henkilöstölle kohdistuvan koulutuksen kurssi-, osallistumis- ja ilmoittautumismaksut.
Tähän ei kirjata matkakustannuksia, päivärahoja eikä majoitusta! osuus yhteisen opettajan palkkaukseen
kulttuuripalvelut
palvelujen osto, kulttuuripalvelut (ei matkakustannuksia).
Koulutuskorv. työnantajille
Osuus verotuskustannuksiin
Muut yhteistoimintaosuudet
Mm.osuudet maakuntaliitolle ja ympäristöterveydenhuollon kustannuksiin, jäsenmaksut Kuntaliitolle ja
työmarkkinalaitokselle, kuntayhtymien jäsen- ja tasausmaksuosuudet ym. osuudet, jotka eivät ole
asiakaspalelujen tai muiden palvelujen ostoa
Muut palvelut
Kaikki ne palvelujen ostoista aiheutuneet menot, jotka eivät kuulu edellä oleviin kohtiin. Tähän kuuluvat
mm. vartiointipalvelut, työpuku- ja työkalukorvaukset, katsastusmaksut yms. palvelut. Myös musiikin
käyttölupa, valokopioiden tekijänoikeuskorvaus ja korvaus musiikin julkisesta esittämisestä

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
Toimisto- ja koulutarvikkeet
4500
Erilaiset toimistotarvikkeet kuten kirjoitustarvikkeet, monistusaineet ja -tarvikkeet, lomakkeet, kirjekuoret,
arkistokansiot, askarteluvälineet ja -aineet yms. sekä IT-tarvikkeet (koulukirjat kuuluvat kohtaan
Kirjallisuus). Ei koneita ja kalustoa tähän.
Kirjallisuus
4510
Kaikki kirjat (myös koulukirjat) ja kirjastoaineisto sekä sanoma- ja aikakausilehdet, kartat, esitteet, levyt,
kasetit jne. Yleisten kirjastojen kirjastoaineiston hankintamenot, (ei kuulu sidonta, muovitus yms. jotka
kirjataan kohtaan muu materiaali), e-kirjan lataus
Elintarvikkeet
4520
Ruoka-aineet ja ruoanlaitossa tarvittavat muut aineet ja pienehköt tarvikkeet. Huomioi alv
Vaatteisto
4530
Vaatteistoon kuuluvat kaikki vaatteisto, kengät, sisustustekstiilit, liinavaatteisto, suojavaatteet,
kertakäyttövaatteet ja muut tekstiilivalmisteet, myös opetusmateriaalina käytetyt tekstiilivalmisteet.
Lääkkeet
4540
Hoitotarvikkeet
4542
Hoitoaineet ja hoitotarvikkeet. Näyttöpäätelasit kirjataan muuhun materiaaliin.
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet
4550
Siivous- ja puhdistusvälineet ja -tarvikkeet kuten pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineet, saniteettitarvikkeet.
Poltto- ja voiteluaineet
4560
Ajoneuvojen, koneiden jne. poltto- ja voiteluaineet (ei lämmitykseen kuuluvia poltto- ja voiteluaineita).
Lämmitys
4570
Kaukolämmön ja -kylmän hankinta (sekä lämmitysaineet apuaineineen ja lämmitystarvikkeet).
Sähkö
4573
Sähköenergia, sähkölämmitys ja sähkön siirto
Vesi
4575
Käyttövesimaksut eli veden puhdistus- ja jakelumaksut (sen sijaan jätevesimaksut kuuluvat kululajiin
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut).
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4700

Kalusto
Muu kuin pysyvien vastaavien hyödykkeisiin luettava kalusto ja välineistö, eli kertapoistoisen kaluston ja
välineistön hankinta, esimerkiksi tablet-laitteet, e-kirjan lukulaitteet, tietokoneiden oheislaitteet kuten
näytöt, näppäimistöt, printterit, skannerit, kaapelit sekä puhelimet, antennit, murto- ja
palohälytysjärjestelmät, televisiot, videot, dvd-/blu-ray -laitteet, monitorit ja projektorit, kamerat,
radiovastaanottimet, vahvistimet ja kaiuttimet. Lisäksi esimerkiksi pöydät, tuolit, akut, porat, sahat yms.
Lvi-kalusteet ja keittiökalusteet ja -koneet.
Rakennusmateriaali
Rakennusaineet ja -tarvikkeet kuten sora, sementti, puuaines, tiilet, naulat ja ruuvit, tapetit, maalit, lakat,
lvitarvikkeet ym. rakennusmateriaali. Poranterät, hiomalaikat, pensselit ja muut pientarvikkeet,
hiekoitushiekka, kukat, sähköjohdot ja lamput.
Muu materiaali
Kaikki ne menot aineiden ja tarvikkeiden ostoista, joita ei voida kirjata muihin edellä oleviin materiaalin
ostojen alakohtiin.
Lasten kotihoidon tuki

AVUSTUKSET
Kulu, jonka vastineeksi ei saada tavaraa tai palvelua.
Avustukset yhteisöille
Avustukset yhteisöille
4740
Muille kuin kotitalouksille myönnettävät avustukset, kuten erilaisille yhdistyksille, seuroille ja
tiehoitokunnille maksettavat toiminta-avustukset, jäsenkunnan osallistuminen kuntayhtymän
investointeihin silloin, jos sitä ei voida merkitä taseeseen muihin pitkävaikutteisiin menoihin.
Työmarkkinatuen kuntaosuus
4742
Avustukset liikelaitoksille
4750
VUOKRAT
4805 Vuokrat (ulkoiset)
Maa- ja vesialueiden vuokrat
4800
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat muista alv-jako
4820
ulkoiset vuokrakulut ja yhtiövastikkeet
48201 Sisäinen vuokra
Kiinteistöjen huolto- ja käyttökulujen kiinteistökohtainen jako käyttäjille
Koneiden ja laitteiden vuokrat
4840
Vuokrattujen koneiden ja kaluston ja kuljetusvälineiden (myös toimistokoneiden ja -laitteiden)
vuokramenot mukaan lukien leasingvuokrat ja niihin sisältyvät vakuutusmaksut.
Muut vuokrat
4860

MUUT TOIMINTAKULUT
Välilliset verot
4900
Jätevero, ajoneuvovero, dieselvero, sekä arvonlisävero omasta käytöstä ja luontoiseduista siltä osin kun
sitä ei voida kohdistaa ao.kululajiin
Välittömät verot
4910
Kiinteistövero
Pysyvien vastaavien myyntitappiot
4920
Takaustappiot
4921
Luottotappiot toimintatuotoista (ms)
4930
Muihin kuluihin kuuluvat myyntisaamisista syntyneet luottotappiot. Myyntisaamisten luottotappio
vähennetään arvonlisäveroilmoituksessa myynnin vähennyksenä.
Muut toimintakulut
4940
Muihin kuluihin kuuluvat mm. ulosottomiesten tilityspalkkiot sekä verotilin ilmoitusten
myöhästymismaksut, edustusmenot ja lahjat, vähäiset vahingonkorvaukset ja vakuutusten omavastuu.
oikaisuerät on pyrittävä kirjaamaan ensisijaisesti kulu- tai tuottolajiin, johon oikaistava liiketapahtuma on
kirjattu.
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