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Sektorklassificering
– Nationalekonomin följs upp och 

analyseras av enheter med samma 
typ av ekonomiskt beteende, dvs. 
sektorer. 

– Sektorklassificeringen delar in 
samhällsekonomiska enheter i bl.a. 
offentliga samfund, företag och 
hushåll.

– Sektorklassificeringen upprätthålls av 
Statistikcentralen. 

– https://www.stat.fi/sv/luokitukset/sekto
riluokitus/sektoriluokitus_1_20130101/

– https://koodistot.suomi.fi/codescheme;
registryCode=jhs;schemeCode=sektor
iluokitus_1_20130101
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https://www.stat.fi/sv/luokitukset/sektoriluokitus/sektoriluokitus_1_20130101/
https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=jhs;schemeCode=sektoriluokitus_1_20130101


Sektorspecifikation i XBRL-
taxonomin
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–Sektorsspecifikationen finns i posterna i resultaträkningen 
och balansräkningen samt i fråga om investeringar på flera 
ställen än i nuläget.

–En stor del av sektorsspecifikationen gäller de offentliga 
samfundens andel.

– Uppgifter om poster mellan offentliga samfund behövs för 
fusioner.



Sektorspecifikation i XBRL-
taxonomin
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–Nivån på den sektorspecifikation som krävs varierar:
– Offentliga samfund rapporteras på en noggrannare nivå: antingen 

på fyr- eller femsiffrig nivå t.ex. i balansräkningen S1313 
(lokalförvaltningen) eller i resultaträkningen S13131 
(kommunerna). 

– För andra räcker det med en tvåsiffrig nivå, t.ex. S11 (företag), 
S12 (finansiella företag och försäkringsföretag) och S14 (hushåll).

–I XBRL-taxonomin är det alltid möjligt att rapportera på den 
mest exakta nivån. 

- Obligatoriska (gula) fält ska beaktas



Ändras den sektorspecifikation som 
krävs i rapporteringen årligen? 

5Mervi Koponen2.10.2020

–Själva sektorklassificeringen ändras sällan, senast 2012
– Om landskapen inrättas uppkommer en ny nivå för offentliga 

samfund i sektorklassificeringen
–Den sektorspecifikationsnivå som krävs i rapporteringen 

kan ändras oftare, men avsikten är att inte heller den ska 
ändras varje år. 

–Klassificeringen av ett enskilt företag eller samfund kan 
ändras när som helst. Uppgifter som kopplar FO-nummer 
till sektorklasser uppdateras vid behov månatligen.



Ska sektorklassen följa med vid 
övervältring av serviceklassen?
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–När det är fråga om utgifter som allokeras via stödtjänster 
(t.ex. el, vatten, kostnader för lokaler) kan de i 
rapporteringen allokeras som övervältringar eller andra 
interna poster till de egentliga serviceklasserna. Då får den 
externa utgiften och sektorspecifikationerna stanna i den 
ursprungliga serviceklassen för stödtjänster. 

–Om den externa utgiften däremot överförs till olika 
serviceklasser, måste också sektorinformationen överföras 
på samma sätt.



Vad hör till vilken sektor?
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–Statistikcentralen upprätthåller en klassificering av 
sektorklassen enligt FO-nummer

– Uppdateras en gång i månaden 
–För rapporteringens skjulle finns även företag som 

avslutats i tjänsten
– Som avslutningsgräns används datumet då FO-numret avslutats
– För närvarande ingår företag som avslutat sin verksamhet 

1.1.2017 eller senare



Klassificeringstjänst för insamling 
av företagsuppgifter
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–http://www.stat.fi/tup/yrluok/index_sv.html
– Användarnamn = Testkunt
– Lösenord = rato1333
– I CSV-format

–API-gränssnittet kommer också att användas för 
identifiering av motparter

– Sökning av uppgifter om ett eller flera FO-nummer
– Ingen inloggning
– I dagsläget har en testversion publicerats för begränsade 

testgrupper

http://www.stat.fi/tup/yrluok/index_sv.html


Vad ska man göra med de enheter 
som inte har FO-nummer?
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–Till exempel hushåll, stiftelser och utländska enheter. 
–Allokeringen av enheter utan FO-nummer till rätt sektorer 

avgörs av uppgiftslämnaren. 



Till vilken sektor hör vägandelslag 
och enskilda vägar?
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–Om man använder sektorallokering på basis av FO-numret 
görs allokeringen enligt det.

–Om kunden/leverantören inte har ett FO-nummer kan den 
placeras i sektorn S14 hushåll.



Tack!
Frågor till kuntadata@valtiokonttori.fi
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