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S1311 Valtionhallinto

Kuukausitieto Tilinpidon vastaava taloustoimi Ero tilinpitoon

Kokonaistulot sisältää kaikki pankkitilien tulokirjaukset 

pl. velanotto. Kuukausitietoihin sisältyy myös 

budjettitaloden ulkopuoliset rahastot (pl. Valtion 

eläkerahasto) Kokonaistulot, josta

Kuukausitiedot perustuvat pankkitiliaineistoon ja ovat puhtaasti kassaperusteisia. 

Tilinpidon lukuihin tehdään mm. verojen, tukipalkkioiden ja EU-siirtojen ajoituskorjauksia. 

Kuukausiaineistosta puuttuvat esim. tuotos omaa loppukäyttöön ja uudelleensijoitut 

voitot. Kuukausiaineistossa ovat mukana  valtion antolainaus, käyttö-omaisuuden 

myyntivoitot ja joitakin sijoitustoimintaan liittyviä kirjauksia, jotka eivät ole tuloja/menoja 

tilinpidossa.

   Verotulot

D2R Tuotannon ja tuonnin verot, D5R Tulo-, 

varallisuus- ym. juoksevat verot, D91R 

Pääomaverot * Ei sisällölllisä eroa tilinpitoon. Erona tilinpitoon ajoituskorjausten kirjaus. 

   Markkinatuotos P11R Markkinatuotos

* Päästökaupat ja taajuushuutokaupat (jaksottamisessa eroja). Myös pieniä sulautuseriä 

puuttuu.

   Osinkotulot

D421R Osingot, D422R Yritystulon otot 

yritysmäisistä yhteisöistä

* Valtion kuukausiaineisto ei huomioi mahdollisia superosinkoja, lasketaan erikseen 

tilinpidossa. Superosingot lasketaan myös liikelaitosten tulouttamista voitoista.

   Muut tulot Muut tulot kuin edellä mainitut * Ei sisällöllistä eroa tilinpitoon. Erona kassaperusteinen kirjaus kuukausitiedoissa.

Kokonaismenot sisältää kaikki pankkitilien 

menokirjaukset pl. velan kuoletukset Kokonaismenot, josta

Kuukausitiedot sisältävät budjettitalouden ja rahastojen (pl. Valtion eläkerahasto) 

tulot ja menot. Menoista puuttuvat mm. virastojen valtiolle itselleen maksamat ALV:t, 

tileistä poistot ja PPP-hankkeiden investointimenot.

   Välituotekäyttö P22K Muu välituotekäyttö

* 1) Virastojen maksamat arvonlisäverot valtiolle itselleen omista hankinnoistaan. 

Maksettu alv jaetaan välituotekäyttöön, investointeihin ja luontoismuotoisiin 

sosiaalietuuksiin. 2) Leijona Cateringin Oy:n, VTT Oy:n sekä Senaatti-kiinteistöjen ja 

budjettivaltion väliset rahavirrat sulautettu.

   Tulonsiirrot D7K Muut tulonsiirrot (pl. D76K) * Erona lähinnä EU-siirtojen erilaiset kirjaukset. 

   Sosiaaliavustukset D62K Rahamääräiset sosiaalietuudet * Ei sisällöllistä eroa. Tilinpito suoriteperusteista (accrual)

   Luontoismuoiset sosiaalietuudet

D632K Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset 

tulonsiirrot – ostettu markkinatuotanto

* Virastojen maksamat arvonlisäverot valtiolle itselleen omista hankinnoistaan. Maksettu 

alv jaetaan välituotekäyttöön, investointeihin ja luontoismuotoisiin sosiaalietuuksiin

   Investoinnit P51(g)K Kiinteän pääoman bruttomuodostus

* 1) Esim. Infrahankkeet (PPP-hankkeet, aikaistamishankkeet), liittyy jaksottamiseen. 2) 

Lisäksi virastojen maksamat arvonlisäverot valtiolle itselleen omista hankinnoistaan. 

Maksettu alv jaetaan välituotekäyttöön, investointeihin ja luontoismuotoisiin 

sosiaalietuuksiin

   EU-maksut

D76K Arvonlisäveroon ja bruttokansantuloon 

(BKTL) perustuvat EU:n omat varat * Ei sisällöllistä eroa tilinpitoon. Erona tilinpitoon ajoituskorjausten kirjaus. 

   Muut menot Muut menot kuin edellä mainitut * Erona tilinpitoon kassaperusteinen kirjaus ja tileistäpoistot

Ylijäämä Nettoluotonanto

Kuukausitiedot pohjautuvat Valtiokonttorin Rahakas -järjestelmästä poimttuihin tietoihin

LISÄHUOMIOITA:

Rahakas-järjestelmän tieto on kassaperusteista tietoa ja voi sisältää myös sijoitustoimintaan ja antolainaukseen liittyviä eriä, jotka kirjautuvat kansantalouden tilinpidon laskennassa 

rahoitustilinpidon puolelle.



S13141 Työeläkelaitokset

Kuukausitiedot pohjautuvat suurimmille eläkeyhtiöille tehtyyn kuukausikyselyyn Tilinpidon vastaava taloustoimi Ero tilinpitoon

Kokonaistulot, josta Kokonaistulot, josta

Kuukausiaineistosta puuttuvat sijoitusrahastojen pääomitetut korko- ja osinkotuotot ja 

tuotos omaan loppukäyttöön.

     Vakuutusmaksutulo D61R saadut sosiaaliturvamaksut

* Ei sisällöllistä eroa tilinpitoon. 

* Erona vain lähdeaineisto ja tiedonantajajoukko. Tilinpidon 'lopulliset' luvut pohjautuvat 

FIVAn keräämään tilinpäätösaineistoon ja tilinpäätöksiin kaikilta tiedonantajilta.

     Sijoitustoiminnan tuotot D4R omaisuustulot

* Sisällöllinen ero: Tilinpidossa omaisuustulot sisältävät lisäksi sijoitusrahastojen 

pääomitetut osinko- ja korkotuotot.* Lisäksi erona lähdeaineisto ja tiedonantajajoukko. 

Tilinpidon 'lopulliset' luvut pohjautuvat FIVAn keräämään tilinpäätösaineistoon ja 

tilinpäätöksiin kaikilta tiedonantajilta.

     Muut (kyselyssä kiinteistösijoitusten vuokratuotot) P11R markkinatuotos

* Ei sisällöllistä eroa tilinpitoon. 

* Erona lähdeaineisto ja tiedonantajajoukko. Tilinpidon 'lopulliset' luvut pohjautuvat FIVAn 

keräämään tilinpäätösaineistoon ja tilinpäätöksiin kaikilta tiedonantajilta.

     Tulonsiirrot (TVR:ltä ETK:lle ja VER:lle)

D752R/S13149 tulonsiirrot muilta 

sosiaaliturvarahastoilta * Ei sisällöllistä eroa tilinpitoon. 

     Tulonsiirrot (Valtiolta Melalle ja Mek:lle) D752R/S1311 tulonsiirrot valtiolta * Pieni sisällöllinen ero tilinpitoon. 

Kokonaismenot, josta Kokonaismenot, josta

Kuukausiaineistosta puuttuvat kiinteistösijoitustoiminnan hoitokulut, korkokulut ja kiinteän 

pääoman kuluminen.

     Maksetut korvaukset/eläkkeet D62K maksetut sosiaaliturvaetuudet

* Ei sisällöllistä eroa tilinpitoon. 

* Erona lähdeaineisto ja tiedonantajajoukko. Tilinpidon 'lopulliset' luvut pohjautuvat FIVAn 

keräämään tilinpäätösaineistoon ja tilinpäätöksiin kaikilta tiedonantajilta.

     Muut (kyselyssä kokonaisliikekulut/hoitokulut + investoinnit)

P22K muu välituotekäyttö + D1K 

palkansaajakorvaukset + P51K kiinteän 

pääoman bruttomuodostus

* Sisällöllinen ero: Tilinpidossa välituotekäyttö sisältää lisäksi kiinteistösijoitustoiminnan 

kulut.

* Lisäksi erona lähdeaineisto ja tiedonantajajoukko. Tilinpidon 'lopulliset' luvut pohjautuvat 

FIVAn keräämään tilinpäätösaineistoon ja tilinpäätöksiin kaikilta tiedonantajilta.

     Tulonsiirrot (Valtion eläkerahastolta valtiolle) D752K/S1311 tulonsiirrot valtiolle * Ei sisällöllistä eroa tilinpitoon. 

Ylijäämä Nettoluotonanto



S13149 Muut sosiaaliturvalaitokset

Kuukausitieto Tilinpidon vastaava taloustoimi Ero tilinpitoon

Kokonaistulot, josta Kokonaistulot, josta
Kuukausiaineistosta puuttuvat sijoitusrahastojen korkotuotot ja osinkotuotot sekä lisäksi 

mm. kiinteän pääoman kuluminen ja tuotos omaan loppukäyttöön.

     Vakuutusmaksutulot D61R saadut sosiaaliturvamaksut * Ei sisällöllistä eroa tilinpitoon.

     Siirrot valtiolta ja muilta julkisyhteisöiltä D73R Saadut tulonsiirrot julkisyhteisöiltä * Ei sisällöllistä eroa tilinpitoon.

     Muut tulot P11R markkinatuotos

Kokonaismenot, josta Kokonaismenot, josta

     Maksetut etuudet D62K maksetut rahamääräiset sosiaaliturvaetuudet

* Ei sisällöllistä eroa tilinpitoon. 

     Toimintamenot ja muut menot

P22K muu välituotekäyttö + D1K 

palkansaajakorvaukset + P51K kiinteän 

pääoman bruttomuodostus * Pieniä sisällöllisiä eroja 

Ylijäämä Nettoluotonanto

Kuukausitiedot pohjautuvat Kelan ja TVR:n kuukausitietoihin. Kuukausiaineisto on kattava.


