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Grundprinciper för serviceklassificeringen

• Ersätter från och med 2021 de ekonomiska uppgifter som samlas uppgiftsvis. 

• Omfattar både kommunernas lagstadgade uppgifter och uppgifter som utförs på eget initiativ. 

• Ska stämma överens med resultaträkningen på konto- och sektornivå.

• Alla förvaltningstjänster, stödtjänster, understöd och projekt hänförs till de egentliga 
serviceklasserna, med undantag av den allmänna förvaltningen, som har en egen klass. 

• Rapporteras enligt KKTPP-rapporteringshelheten (driftsekonomi och investeringar). 

• Administreras i kodtjänsten och som bilaga till AURA-handboken (bilaga 5). 
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https://www.valtiokonttori.fi/sv/foreskrifter-och-instruktioner/handbok-for-automatisk-ekonomisk-rapportering-i-kommuner-och-samkommuner/


Nummer – Service – Förkortning – Beskrivning –
Anmärkning

7.10.20203



Social- och hälsovården, miljö- och hälsoskyddet, 
räddningsväsendet

5

Verksamhetssätt Rapportering Rapportering

Kommunen producerar 
tjänsten

Kommunen rapporterar på serviceklassificeringsnivå

Kommunen köper tjänsten 
av samkommunen

Kommunen rapporterar köp av tjänster på nivån ~ grov 
serviceklassificering

Samkommunen rapporterar 
på serviceklassificeringsnivå

Kommunen köper tjänsten 
av en privat 
serviceproducent

Kommunen rapporterar på serviceklassificeringsnivå

Värdkommunmodellen Kommunen rapporterar köp av tjänster på nivån ~ grov 
serviceklassificering, kommunen rapporterar 
klientavgifter och övriga inkomster från andra än 
samkommuner på serviceklassificeringsnivån.

Värdkommunen rapporterar 
på serviceklassificeringsnivå
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Av beskrivningen framgår vilka tjänster 
som hör till ospecificerad klass

2131 Öppenvården inom barnskyddet har 
en egen klass och hör inte till 
ospecificerad klass



Ospecificerad klass

• Endast köp från kommuner och samkommuner, endast angivna serviceklasser. 
• Investeringar ska inte rapporteras med ospecificerade serviceklasser. 
• Förvaltning som gäller köp av tjänster (från kommuner och samkommuner), såsom 

avtalsövervakning, beslutsfattande osv. kan hänföras till ospecificerad klass. 
• I ospecificerad klass registreras i huvudsak endast köp av tjänster från kommuner och 

samkommuner + administrativa kostnader i anslutning till dessa (räddningsväsendet, en del av 
social- och hälsovården, miljöhälsovården), men i särskilda fall kan registreringar göras även på 
andra konton. 

• Till exempel inom räddningsväsendet har man kommit överens om att medlemskommunen skaffar 
materielen och att bl.a. serviceinköp i anslutning till underhållet eller dylikt kan ingå, varvid dessa kan 
registreras direkt på kontot i fråga.

• En inventarieinvestering registreras dock noggrannare i klassen för räddningsväsendet, inte i ospecificerad 
klass. 
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Allmän förvaltning, 
stödtjänster och 
lokaluthyrningstjänster
Minnamaria Korhonen, specialsakkunnig, 
Kommunförbundet



Allmän förvaltning och stödtjänster

• Det finns en egen serviceklass för den allmänna förvaltningen och den allokeras inte vidare till andra 
serviceklasser. 

• Alla övriga förvaltningstjänster, stödtjänster, understöd, interna hyror och projekt hänförs till de 
egentliga serviceklasserna. 

• Direkt fördelning
• Övervältring – övervältringsgrunderna har angetts i AURA-handboken
• Intern handel

• Behovet att använda klassen för stödtjänst ska beaktas. 
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Allmän förvaltning

• Kommunfullmäktige och -styrelse 

• Revisionsnämnden, intern revision och 
revision

• Kommundirektören och ledningens stöd 

• Centraliserade arkiv- och 
ärendehanteringsuppgifter, 
registratorskontoret 

• Beredskapsplanering och beredskap

• Handikappråd, äldreråd och 
ungdomsfullmäktige

Stödtjänster

• Ekonomi-, personal- och förvaltningstjänster 

• Branschledning och ledningens stöd

• Nämnder för substansområden

• Informationsförvaltnings- och 
upphandlingstjänster, juridiska tjänster

• Samservice- och rådgivningsverksamhet, 
kommunikation

• Måltids- och rengöringstjänster

• Stödtjänster som säljs externt
10

Exempel på tjänster 



Klassen Stödtjänst

• Hjälpklass för serviceklassificeringen. Intäkter från och kostnader för stödtjänsterna kan rapporteras 
med denna serviceklass, varefter de hänförs till de egentliga serviceklasserna genom intern 
fakturering eller övervältring på summanivå. 

• Intäkter från och kostnader för stödtjänsterna kan också hänföras direkt till serviceklassen och då 
behöver stödtjänstklassen inte användas. 

• Till stödtjänstklassen hänförs också stödtjänster som kommunen säljer externt. 

• Stödtjänsterna fördelas på andra serviceklasser så att skillnaden mellan de intäkter och kostnader 
som fördelats på övriga serviceklasser är noll. Stödtjänstklassens netto behöver inte vara 0, det 
externa bidraget kvarstår i stödtjänstklassen. 

• Med stödtjänstklassen kan man rapportera investeringar i stödtjänster om man uttryckligen 
investerar i stödtjänster.  
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Stödtjänst Serviceklass

Stödtjänst Klassen 
Stödtjänst Serviceklass

Produktifierad 
stödtjänst

Klassen 
Stödtjänst

Serviceklass

Kostnader och intäkter fördelas enligt kostnadsslag direkt till serviceklasser

Löner
Inköp
Hyror
osv.

Intern 
handel

Löner
Inköp
Hyror
osv.

Övervältring

Löner
Inköp
Hyror
osv.

Intern
fakturering

Övervältring

Kostnader och intäkter allokeras till serviceklasser på summanivå genom att använda hjälpklassen Stödtjänst

Allokering av stödtjänster till serviceklasser, alternativ

1

2

3



Fastighetsutgifter och hyror

• Det finns två separata serviceklasser för uthyrning av kommunens lokaler till utomstående 
(bostadsuthyrningstjänster och lokaluthyrningstjänster). Kostnaderna för och intäkterna från den 
egentliga hyresverksamheten hänförs till dessa. 

• Kostnader och intäkter som kommunens egna lokaler ger upphov till kan rapporteras med 
serviceklassen lokaluthyrningstjänster (eller stödtjänstklassen), varifrån de fortfarande hänförs som 
interna hyror eller övervältringar till de egentliga tjänsterna när det gäller underhålls- och 
kapitalhyra samt tomthyra. 

• Till klassen lokaluthyrningstjänster hänförs också kostnader för sådana tomma lokaler som inte 
används för någon serviceverksamhet. 

• Oavsett organisationsformen får lokalcentralens eller lokalenhetens avskrivningar, kapitalränta och 
avkastning enligt intäktsmålet ingå i den interna hyran och de behöver inte justeras.
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Har du frågor? 
Kontakta Kommunekonomins 
informationstjänst:
kuntadata@valtiokonttori.fi 
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