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Kubmodellen i AURA-handboken

• Den automatiserade rapporteringen av de faktiska 
ekonomiska uppgifterna grundar sig i regel på 
kubmodellen.

• Kubmodellens dimensioner är kontoplan, serviceklassification och 
sektorsklassification

• I kuben omfattar varje dimension även de övriga dimensionerna, så 
att till exempel statsandelarna innehåller en sektorklassifikation trots 
att de alltid tilldelas av staten. Det ger inte upphov till några praktiska 
problem, eftersom sektordimensionen i detta fall bara anges värden 
för en sektor eller alternativt avaktiveras dimensionen för andra 
sektorer på kontot i fråga.

• Exempelvis i rapporteringsuppsättningarna för kommunernas och 
samkommunernas kvartalsrapportering (KKNR) och kommunernas 
och samkommunernas bokslutsuppgifter per serviceklass (KKTPP).

• Kubmodellen behandlas i kapitel 2 och 5.2 i AURA-
handboken.
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Kontoplan för kommuner och samkommuner

• Kontot är en av kubmodellens dimensioner.

• I taxonomin anges kontot med fyra tecken. 
Organisationerna kan i sina interna system 
använda fler tecken för bokföringskonton som 
sedan kopplas till det konto som används i den 
automatiserade rapporteringen.

• Kontoplanen för kommuner och samkommuner 
finns i Kodtjänsten, och i bilaga 1 till AURA-
handbok.

• Anvisningar om kontoplanen finns i kapitel 3 i AURA-
handboken.

• Länk till kodtjänsten finns i AURA-handboken
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Serviceklassifikation för kommuner och samkommuner
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• Serviceklassen är en av kubmodellens dimensioner.

• Särskilt i rapporteringsuppsättningen för kommunernas 
och samkommunernas bokslutsuppgifter per serviceklass 
(KKTPP) rapporteras de faktiska ekonomiska uppgifterna 
enligt serviceklass och konto samt per sektor.

• En uppgift som ska rapporteras enligt serviceklass kan 
bildas av registreringskodddelar, såsom produkter, 
kostnadsställen, resultatenheter, eller andra 
registreringskoder eller kombinationer av dessa. 

• Serviceklassifikationen för kommuner och samkommuner 
finns i Kodtjänsten, och i bilaga 5 till denna handbok

• Anvisningar om tjänsteklassificering finns i kapitel 4 i AURA-
handboken.

• Länk till kodtjänsten finns i AURA-handboken



Sektorklassifikation

• Sektorklassen är en av kubmodellens dimensioner.

• Sektorklassen ska ingå bland annat i 
rapporteringsuppsättningarna för kommunernas och 
samkommunernas kvartalsrapportering (KKNR) och 
kommunernas och samkommunernas bokslutsuppgifter 
per serviceklass (KKTPP). Sektorklassifikationen är 
hierarkisk. 

• Samfunden kopplas i regel till sektorklassifikationen 
genom FO-numret.

• Statistikcentralen förvaltar sektorklassifikationen för den 
automatiserade rapporteringen.

• Hierarkierna för sektorklassificering finns i Kodtjänsten, 
länk till kodtjänsten finns i AURA-handboken

• Anvisningar om sektorklassificering finns i kapitel 5.3 i AURA-
handboken.
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Finns det något oroande i 
den automatiserade 
ekonomiska 
rapporteringen?

Servicekanalen för 
Kommunekonomins 
informationstjänst hjälper!

Kontakta: 
kuntadata@valtiokonttori.fi
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Tack!
linnea.makinen@gov.fi

Twitter: @makinenlinnea

LinkedIn: Linnea Mäkinen


