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Sektorklassificering
– Nationalekonomin följs upp och 

analyseras av enheter med samma 
ekonomiska beteende, dvs. sektorer. 

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

– Sektorklassificeringen upprätthålls av 
Statistikcentralen. 

– https://www.stat.fi/fi/luokitukset/sektoril
uokitus/

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


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. S1313 (lokalförvaltningen) i 
balansräkningen eller S13131 (kommunerna) i resultaträkningen. 

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

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

- Obligatoriska (gula) fält ska beaktas



Vad hör till vilken sektor?
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–Statistikcentralens klassificeringstjänst möjliggör 
identifiering av motparten med hjälp av FO-nummer.

– Uppdateras en gång i månaden 
–För rapporteringen finns även företag som slutat i tjänsten

– Som avslutningsgräns används avslutningen av FO-numret
– För närvarande finns företag som avslutat sin verksamhet 

1.1.2017 eller senare



Gränssnitt för motpartsidentifiering
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–Sökning av uppgifter i ett eller flera FO-nummer
–Ingen inloggning
–Nu i testmiljön, tjänstens adress är inte slutgiltig
–Gränssnittet returnerar motsvarande uppgifter till det 

begärda FO-numret som i Statistikcentralens 
klassificeringstjänst för insamling av företagsuppgifter



Gränssnitt för motpartsidentifiering
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–Förfrågan av uppgifter om ett FO-nummer till exempel:
–https://test.vastapuolitunnistaminen.stat.fi/enterprises/0245

491-1

–Förfrågan av uppgifter om flera FO-nummer till exempel:
–https://test.vastapuolitunnistaminen.stat.fi/enterprises?filter

=0245491-1,0245440-1

https://test.vastapuolitunnistaminen.stat.fi/enterprises/0245491-1
https://test.vastapuolitunnistaminen.stat.fi/enterprises?filter=0245491-1,0245440-1


–Sökningen returnerar följande uppgifter: "FO-nummer", "namn", 
"bransch", "sektor" och "pks". 

– "Bransch" är företagets branschbeteckning med två siffror. 
Näringsgrensindelningen finns både 
påhttps://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/ och 
påhttps://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=jhs;sche
meCode=toimiala_1_20080101

– "Sektor" är företagets fullständiga sektorklass. 
Sektorindelningen finns både på 
https://www.stat.fi/fi/luokitukset/sektoriluokitus/ och 
påhttps://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=jhs;sche
meCode=sektoriluokitus_1_20130101

– "pks" är en typklassificering av företagsverksamheten och kan 
ha följande värden: 1 = mikroföretag, 2 = småföretag, 3 = 
medelstort företag, 4 = stort företag eller 0 = odefinierat (Obs! 
pks-klassificeringen behövs inte i kommunernas och 
samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering)
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https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=jhs;schemeCode=toimiala_1_20080101
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Tack!
Frågor till kuntadata@valtiokonttori.fi
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