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Rapportering enligt ”kubmodell”

Alla affärshändelser bildas av dessa tre dimensioner:

• Konto
• Beskriver utgifts- och inkomstslag eller egendoms- och skuldpost
• Grunden för bildandet av resultat- och balansräkningen

• Serviceklass
• Beskriver vilken verksamhet posten riktas till (tid. uppgiftsklass), kan kopplas till

organsisationsstrukturen eller bilda information avskilt
• Affärsverkens (och dess verksamhetsgren) uppgift anmäls separat

• Sektor eller motpart (Statistikcentralens beslut och egna specificeringar)
• Beskriver affärshändelsens motpart
• Eliminerar interna poster för hela offentliga sektorn, kommunsektorn, 

kommunkoncernerna, kommunen eller en tjänsteklass
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Aktuellt gällande rapporteringen

• År 2022 rapporteras bokslutet för första 
gången enligt serviceklasser – rapport över 
räkenskapsperioden 2021 (31.5.2022)

• År 2022 redovisas alla händelser enligt 
klassificeringen för år 2022 (från och med 
1.1.2022).

• Uppgifter om budgeter och bokslut för 
åren 2022 och 2021 används i 
vårdreformens överföringskalkyler. 
• I huvudsak är det klasserna som börjar 

med siffrorna 2 och 4 som överflyttas, men 
undantag finns.

• För stödtjänsterna, understöden osv. ska 
orsaksprincipen tillämpas. 

15.11.20215

Serviceklassificeringens grundprinciper

• AURA-handboken + Bilaga 5. Serviceklassificering (+ Bilaga. 10 om rapportering 
om kostnader och understöd som orsakats av Covid 19. Tills vidare endast på 
finska)  

137 serviceklasser år 2021 (inklusive ospecificerade klasser)

143 serviceklasser år 2022 (inklusive ospecificerade klasser)

• Ersätter den ekonomiska information som samlats in separat för olika 
uppgifter. Grupperingen är i enlighet med nationella och internationella 
informationsbehov. 
• Kommunerna kan skapa mer detaljerade klassificeringar för egna behov. 

15.11.20216
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https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/vikten-av-ekonomisk-rapportering-i-vardreformen
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Serviceklassificeringens grundprinciper

• Täcker hela kommunens verksamhet
• Kommunernas lagstadgade uppgifter samt de som kommunen själv åtagit
• Skall överensstämma med resultaträkningen

• För allmänna förvaltningen finns en egen serviceklass som inte fördelas på övriga 
serviceklasser (Social- och hälsovårdens samkommuner tillämpar inte)

• Alla övriga förvaltnings-, stöd- och tilläggstjänster, understöd och bidrag riktas till 
den egentliga tjänsteklassen vars verksamhet de ”stöder”
• T.ex. understöden riktas enligt dess karaktär på den serviceklass som den hör till, inte 

på den sektor för den som beviljar understödet.

• Upprätthålls i kodlist-tjänsten

• Även i AURA handboken (Bilaga 5)

15.11.20217

TJÄNSTENS 

 NUMMER

TJÄNST TJÄNSTENS

FÖRKORTNING

TJÄNSTEBESKRIVNING

1101 Allmänna förvaltningstjänster allmanforvaltning I första hand lagstadgade tjänster inom allmän förvaltning. Obs. Stödtjänsterna har en egen serviceklass (nr 5501). 

1102 Ordnande av val val Uppgifter som kommunens centralvalnämnd och röstningsområdenas valnämnd har i samband med att val ordnas

2120 Ospecificerad vård utom hemmet inom barnskyddetospecbarnskydd Kategorin ospecificerad kan enbart användas för tjänster som kan köpas av kommuner och samkommuner. 

I kategorin registreras barnskyddets professionella familjevård, barnskyddets institutionsservice och 

barnskyddets familjevård. 

2121 Barnskyddets professionella familjevård barnfamiljevard barnskyddets professionella familjevård (ges i ett professionellt familjehem som fungerar med tillstånd från tillståndsmyndigheten)

2122 Barnskyddets service på en institution barninstitutionsvard barnskyddets service på en barnskyddsanstalt

2123 Barnskyddets familjevård barnskyddutomhem barnskyddets familjevård (s.k. vård utom hemmet)

2131 Öppenvård inom barnskyddet barnskyddoppen barnskyddets socialarbete, social handledning, social rehabilitering, intensifierat familjearbete och tillsyn över privat placering av ett barn, övriga stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård (bl.a. vård- och terapitjänster som stöder barnets rehabilitering och stöd för barnets hobbyer samt övrigt ekonomiskt stöd). Dessutom stöd för att klara sig självständigt som eftervård inom barnskyddet och de tjänster det kräver, stödboende och vård när en person blir självständig.

2180 Ospecificerad service för barnfamiljer ospecbarnsocial Kategorin ospecificerad kan enbart användas för tjänster som kan köpas av kommuner och samkommuner. 

I kategorin registreras socialarbete och -handledning för barnfamiljer, hemservice och familjearbete för 

barnfamiljer, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, familjerättsliga tjänster och mödrahems- och 

skyddshemsservice. 

2181 Socialarbete och -handledning för barnfamiljerbarnsocialarbete socialarbete och -handledning för barnfamiljer och social rehabilitering samt stödrelationsverksamhet, semesterservice och kamratstödsverksamhet för barnfamiljer

2182 Hemservice och familjearbete för barnfamiljerbarnfamiljhemservice hemservice och familjearbete för barnfamiljer

2183 Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor familjerådgivning rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor

2185 Mödrahems- och skyddshemsservice modrahemsservice mödrahemsservice och skyddshemsservice

Nummer – Service – Förkortning –
Beskrivning - Anmärkning
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https://koodistot.suomi.fi/extension;registryCode=sbr-fi-code-lists;schemeCode=PA-2019-1;extensionCode=PA1
https://www.valtiokonttori.fi/sv/foreskrifter-och-instruktioner/handbok-for-automatisk-ekonomisk-rapportering-i-kommuner-och-samkommuner/
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Tjänster för allmän förvaltning

• Kommunfullmäktige och -styrelsen 

• Revisionsnämnden

• Kommundirektör och stöd för ledningen 

• Intern revision 

• Revision 

• Arkiv- och ärendehanteringstjänster, registratur 

• Beredskapsplan och beredskap

• Handikappråd, äldreråd och ungdomsfullmäktige

• OBS! Substansnämnder såsom bildningsnämnden allokeras till den tjänsteklass 
vars ärenden de behandlar. 

15.11.20219

Exempel på stödfunktioner:

• Serviceområdenas strategiarbete

• Ekonomi-, personal- och förvaltningstjänster, controller-verksamhet

• Verksamhets- och serviceområdenas ledning och stöd för ledningen, 
affärsverkens tjänstemanna- och tjänstemannasektorledning, 
substansnämnder

• Personalskolning, arbetarskydd, välbefinnande i arbetet, 
företagshälsovård, förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige

• Informationsförvaltnings- och upphandlingstjänster samt juridiska 
tjänster

• Samtjänst- och rådgivningsverksamhet, kommunikation, 

• Tjänster för tryckning och kontorsmaterial, 

• Måltids- och renhållningstjänster

15.11.202110

9

10



15.11.2021

6

11

Intern handel
Kostnads-
fördelning

Direkt
allokering

Direkt allokering Intern handel Kostnadsfördelning

Tydlig helhet som endast fördelas 
på vissa objekt, t.ex. arbetsuppgift 
av specifik arbetstagare.
Ursprungligt kostandsslag och 
sektor bokförs direkt på den 
egentliga tjänsteklassen

Stödtjänsten kan produktifieras, 
prestationen kan definieras, 
enhetspriset kan räknas fram.

Tjänsten kan inte produktifieras, 
prestationen kan inte definieras →
intern fakturering ger inte 
mervärde.

Ursprungligt kostandsslag och
sektor bokförs direkt på den
egentliga tjänsteklassen

Stödfunktionernas kostnader kan 
budgeteras och man kan påverka 
dess användning.

Alla använder resursen jämt eller i 
visst förhållande.

Förbättrar
kostandsmedvetenheten och
transparensen

Man kan inte inverka på 
användandet av tjänsten.

Ursprungliga sektorn på
stödfunktioner-klassen.

Ursprungliga kostnadsslaget och 
sektorn på stödfunktioner-klassen 
→ kan fördelas på summanivå.

T.ex. 
- Verksamhetsledare

T.ex. 
- Personaladministration
- Telefonväxel
- Kommunikation

T.ex. 
- Centraliserade stödtjänster 
- Måltidstjänster
- Renhållningstjänster

10.1.2020

Hjälpklassen stödfunktioner

• En hjälpklass i serviceklassificeringen. Utgifter för stödfunktioner kan 
rapporteras med denna serviceklass, varefter utgifterna allokeras till egentliga 

serviceklasser genom intern fakturering eller kostnadsöverföring på summanivå. 

Beskrivning

• Utgifterna för stödfunktioner kan också allokeras direkt till serviceklassen, 
varvid hjälpklassen stödfunktioner inte behöver användas. 

• Till klassen stödfunktioner allokeras också experttjänster som kommunen 
säljer, till exempel juridiska tjänster och intressebevakningstjänster. Sålda 

tjänster allokeras inte vidare till egentliga serviceklasser. Om den verksamhet 
som säljs är betydande ska dess kostnader allokeras till klassen stödfunktioner. 

• Till klassen stödfunktioner allokeras överlåtelsevinster och -förluster för 
bestående aktiva aktier, dock inte överlåtelsevinster och -förluster för 

bostadsaktier eller andra lokaler, som allokeras till ifrågavarande serviceklass. 

Anmärkning

15.11.202112
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Fastighetsutgifter och hyror

• En hyreskostnad som orsakas av en fastighet ska fördelas på olika serviceklasser både 
för underhållshyrans och kapitalhyrans del. Om möjligt ska också tomthyran tas i 
beaktande.

• Det finns två separata serviceklasser för uthyrning av kommunens lokaler till 
utomstående (uthyrning av bostäder och uthyrning av andra lokaler) och kostnaderna 
och intäkterna från den egentliga uthyrningsverksamheten ska hänföras till dem.

• Externa kostnader för lokalerna kan rapporteras i serviceklassen för lokaluthyrning där 
de hänförs vidare som intern hyra eller övervältras till de egentliga tjänsterna.
• Om verksamheten genomförs i anknytning till andra stödtjänster, kan de externa 

kostnaderna för lokaluthyrning också rapporteras under serviceklassen Stödfunktioner, 
varifrån de hänförs vidare som intern hyra eller övervältras till de egentliga tjänsterna. 

• De interna hyrorna ska följas upp genom året. Om den interna hyran avviker betydligt 
från kostnadsutfallet måste den justeras. Oavsett organisationsformen får 
lokalcentralens eller lokalenhetens avskrivningar, kapitalränta och avkastning enligt 
intäktsmålet ingå i den interna hyran och de behöver inte justeras.

15.11.202113

Lokaluthyrningstjänster

• Uthyrning av kommunens lokaler

Beskrivning

• Uthyrning av andra lokaler än bostäder
• Hit allokeras även bland annat hyresintäkter för fastigheter 
som hyrs ut och motsvarande kostnader. Även tomma lokaler 

som inte används för någon serviceverksamhet samt 
överlåtelsevinster och -förluster för kommunens lokaler. 

• Såväl externa som interna hyror kan allokeras till 
serviceklassen. Interna hyror ska dock allokeras till den 

egentliga serviceklass som de hör till. 

Anmärkning

15.11.202114

Obs! Investeringar till serviceklasser enligt byggnadernas användningsändamål
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Investeringarna redovisas enligt 
serviceklass och tillgångsslag

• Investeringarna hänförs alltid till tjänster enligt verksamhetens natur och 
användningsändamålet för investeringsobjektet, oberoende av vilken förvaltning som 
ordnar tjänsten eller vilken organisationsenhet som gjort investeringen. Om ett 
investeringsobjekt har flera användningsändamål ska det fördelas på olika tjänster i 
förhållande till användningsgraden (t.ex. ytan).

• Investeringsutgifter och -inkomster i anslutning till en byggnad hänförs direkt till olika 
tjänster enligt byggnadens användningsändamål.

• OBS! Investeringar i stödtjänster kan rapporteras på serviceklassen Stödtjänster. Om 
en investering avser uttryckligen en stödtjänst (t.ex. investering i centralköket) kan 
bygginvesteringen också rapporteras under Stödtjänster. 

• OBS! På de ospecificerade serviceklasserna ska man inte rapportera/redovisa 
investeringar.

15.11.202115

Ospecificerade
serviceklasser
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Social- och hälsovårdsväsendet, miljöhälsovården, 
räddningsväsendet
• Rapporteringens nivå beror på om kommunen producerar tjänsten själv 

eller köper den av den privat serviceproducent eller en samkommun. 

17

Verksamhetssätt Rapportering Rapportering
Kommunen producerar 
tjänsten

Kommunen rapporterar på serviceklassificeringens 
nivå

Kommunen köper 
tjänsten av en 
samkommun

Kommunen rapporterar köp av tjänster på en 
mindre detaljerad serviceklassificeringsnivå

Samkommunen 
rapporterar på 
serviceklassificeringens 
nivå

Kommunen köper 
tjänsten av en privat 
serviceproducent

Kommunen rapporterar på serviceklassificeringens 
nivå

Värdkommunmodellen Kommunen rapporterar köp av tjänster på en 
mindre detaljerad serviceklassificeringsnivå, 
kommunen rapporterar klientavgifter och övriga 
intäkter från andra än samkommuner på 
tjänsteklassificeringens nivå.

Värdkommunen 
rapporterar på 
serviceklassificeringens 
nivå

Strukturen för ospecificerade
serviceklasser

• Alla egentliga serviceklasser ingår inte 
i någon ospecificerad serviceklass.

• Kommunens eller samkommunens 
tjänster kan alltså inte rapporteras 
enbart genom att tillämpa 
ospecificerade serviceklasser.

• Serviceklassificeringen har alltså inte 
en tudelad struktur, den hierarkiska 
strukturen och de ospecificerade 
serviceklasserna är stödklasser.

15.11.202118
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Beskrivningen säger vilken service
hör till klassen Ospecificerad

2131 Barnskyddets öppenvård är
en egen klass och hör inte till
klassen ospecificerade.

Klassen ospecificerade
• Endast köp av kommuner och samkommuner, endast för vissa serviceklasser 

• Här ska man inte rapportera investeringar. 

• Man kan för köpen (av kommuner och samkommuner) rikta administrationen, som 
avtalsuppföljning, beslutsfattande osv.

• I huvudsak bokföring av köp av kundtjänster av kommuner och samkommuner + 
dess administrationskostnader (räddningsväsendet, en del av sote och 
miljöhälsovården) men i specialfall kan man även boka på andra konton.
• För exempelvis för räddningsväsendet har man kommit överens om att 

medlemskommunen skaffar utrustningen som man kan ansluta sig till som köp av 
tjänst – och bokning direkt på detta konto.

• Anskaffningsinvesteringen skall trots det bokas på noggrannare räddningstjänst klass, 
inte på klassen ospecificerade

15.11.202120
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Systemleverantörer och 
övriga kan nu testa 
rapporterandet av 
Kommunens och 
samkommunens 
bokslutsuppgifter per 
serviceklass (KKTPP) och 
finansieringsanalys i 
bokslutet för kommuner 
och samkommuner 
(KKTR) i 
Kommunekonomins 
informationstjänst.

www.kuntaliitto.fi

Tack för visat intresse!
Benjamin Strandberg
+358 50 593 0603
benjamin.strandberg@kommunforbundet.fi
@bestranbe
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