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Investeringar i boksluten 2019
• Kommunernas nettoinvesteringsutgifter uppgick till sammanlagt 2,73 miljarder euro 2019 

(2,78 miljarder euro 2018). 
• Bakom de höga investeringsutgifterna ligger i synnerhet reparationsbyggandet och stora trafikprojekt.

• Samkommunernas nettoinvesteringar ökade med cirka 260 miljoner euro från 2018 och 
uppgick till cirka 1,3 miljarder euro. Lånebeståndet ökade med nästan 800 miljoner euro 
från 2018 och uppgick till nästan 4,7 miljarder euro. 

• Ökningen av samkommunernas investeringar och lånebestånd förklaras till stor del av sjukvårdsdistriktens 
verksamhet och långvarigt och intensivt sjukhusbyggande.

• Endast i kommungrupper med över 100 000 invånare räckte årsbidraget till för att täcka 
avskrivningarna. Årsbidraget räckte inte till för att täcka nettoinvesteringarna i någon 
kommunstorleksgrupp. Årsbidraget räckte till för att täcka avskrivningarna i endast 73 
koncerner och för att täcka nettoinvesteringarna i endast 60 koncerner.

• I kommunkoncernernas skuldsättningsutveckling syns också att betydande investeringar och funktioner 
överförs från primärkommunerna till koncernbolag, samkommuner och andra sammanslutningar. 

Källa/ FM kommunernas preliminära bokslutsuppgifter https://vm.fi/sv/kommunernas-bokslutskort
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Gruppering av och innehåll i uppgifter om investeringar

• AURA-handboken innehåller beskrivningar av informationsinnehållet i 
investeringarna enligt tidigare JHS-rekommendationer. 
Informationsinnehållet har inte ändrats och investeringen som 
begrepp har inte ändrats

• Investeringsvärlden är också nära förknippad med avskrivningar, 
investeringsreserver, nedskrivningar, tillverkning för eget bruk osv. 

• Närmare anvisningar om hur informationen ska struktureras finns 
också i allmänna anvisningar och utlåtanden från Kommunsektionens 
bokföringsnämnd. 
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Rapportering av uppgifter om investeringar
Rapporteringen av investeringar ingår i följande rapporter: 

• KTAS, KTPE Kommunernas och samkommunernas budget och ekonomiplan samt 
bokslutsprognos
‒ Per tillgångsgrupp samt divisionsspecifik information om byggnader

• KKNR, KKTPA, KLTPA Kommunernas och samkommunernas kvartalsrapportering 
och bokslutsprognos, bokslutsprognos även för affärsverk och balansenheter för 
vattentjänster
‒ Investeringsspecifikationer per sektor enligt nivån som producerar uppgifter för 

investeringskalkyler

• KKOTR, KKTR, KLTR Finansieringsanalyser för kommuner och samkommuner samt 
deras koncerner
‒ Investeringarnas kassaflöde

• KKYTT och TOTT Uppgifter som kompletterar bokslutsuppgifterna samt särskilda 
uppgifter som behövs för kalkyleringen av statsandelar
‒ Små projekt och reparationsbyggande

• KKTPP
‒ Investeringsspecifikationer enligt serviceklass4



Investeringsuppskattningar och -prognoser

• I KTAS-rapporten rapporteras 
investeringsplaner med tre års perspektiv

• I KKTPE-bokslutsprognosen som görs i 
augusti förutspås utfallet för året

• Investeringarna specificeras per 
balanspost enligt deras art. Balansposten 
för byggnader ska fortfarande fördelas 
mellan undervisnings- och kulturväsendet, 
social- och hälsovårdsväsendet och övriga 
byggnader. 

• Beloppen för investeringar som fortfarande 
pågår i slutet av räkenskapsperioden 
upptas i båda rapporterna i den grupp där 
de kommer att upptas när de färdigställts
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Investeringsutgifter totalt (brutto)

Immateriella tillgångar

Mark- och vattenområden

Byggnader

Byggnader: undervisnings- och kulturväsendet

Byggnader: social- och hälsovårdsväsendet

Byggnader: övriga

Fasta konstruktioner och anordningar

Maskiner och inventarier

Övriga materiella tillgångar

Aktier och andelar

Finansieringsandelar för investeringsutgifter

Överlåtelseinkomster från investeringstillgångar 
(brutto)

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde



Kvartalsrapportering och bokslutsprognoser
KKNR kvartalsrapportering

• Kontosaldon i balansräkningen 
‒ OBS! Kontosaldon redovisas enligt de 

allmänna bokslutsprinciperna, vilket innebär 
att de innehåller väsentliga periodiseringar
inklusive planenliga avskrivningar. 

• Investeringsspecifikationer per 
tillgångstyp och sektor som en del av 
kvartalsrapporten 
‒ Inkomster, utgifter, överlåtelsevinster och -

förluster + sektorspecifik information till 
nödvändiga delar

‒ Obs! Förskottsbetalningar och pågående 
anskaffningar hänförs direkt till 
tillgångstyperna.

KKTPA bokslutsprognos

• Kontosaldon och 
investeringsspecifikationer i 
balansräkningen på motsvarande nivå som 
i kvartalsrapporten

I KLTPA-rapporten, dvs. i bokslutsprognosen 
för affärsverkens och vattentjänsternas 
balansenheter 

• Investeringar behöver inte rapporteras på 
kontonivå eller specificeras. De 
specificerade uppgifterna ingår i 
kommunens/samkommunens 
kvartalsrapport som en kombinerad uppgift.
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Bokslutskalkyler
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• Bokslutskalkylerna för resultaträkningens och balansräkningens del 
bildas av kommunernas och samkommunernas fjärde 
kvartalsrapport

• Eftersom det inte går att skapa en direkt kalkylmässig 
finansieringsanalys av uppgifterna i kvartalsrapporten, rapporteras 
kommunernas och samkommunernas finansieringsanalys som en 
egen KKTR-rapport. 

• Balansräkningen för koncerners och affärsverkens och 
vattentjänsternas balansenheter (samlas in med bokslutsschema, 
inte på kontonivå) och finansieringsanalysen finns under flikarna i 
KKOTR- och KLTPR-rapporterna.
• Bokslutsscheman för kommuner, samkommuner, affärsverk och koncerner har 

utfärdats genom förordning av statsrådet



Små projekt och reparationsbyggande
Små projekt
• Små projekt som ingår i 

investeringarna rapporteras både i 
KKYTT- och TOTT-rapporten. 
Dessa uppgifter är förknippade 
med beräkningen av statsandelar. 
Definitionen av små projekt finns i 
Aura-handboken. 

• Rapporteras årligen i samband 
med bokslutet

Reparationsbyggande 
• I KKYTT-rapporteringen om 

reparationsbyggande (flik k-t23) 
anges uppgifter per 
byggnadsklass om antalet 
byggnader och om våningsytan, 
samt de årliga utgifterna för 
reparation, renovering och 
förnyelse för respektive 
byggnadsklass

• Rapporteras årligen i samband 
med bokslutet
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Rapportering av investeringar enligt serviceklass
• Rapportering enligt serviceklass KTPP

• Rapporteras en gång per år utifrån bokslutsuppgifterna
• Investeringsspecifikationer enligt serviceklass

‒ På motsvarande nivå som i kvartalsrapporteringen

‒ Skillnad i Statistikcentralens rapportering av sektoruppgifter och 
överlåtelseinkomster: sektorerna rapporteras inte till någon del med 
serviceklasser och vinster och förluster behöver inte specificeras i 
överlåtelseinkomsterna, utan slutresultatet anges: således kan det finnas 
uppgifter med förtecknet + eller -

• Investeringar rapporteras alltid med exakt serviceklass
 Investeringar får inte bokföras i klassen Ospecificerad

 Avskrivningar som görs på investeringar rapporteras med den serviceklass som 
investeringen hänför sig till
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Hanna Talka

E-post hanna-mari.talka@vm.fi

Finansministeriet

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

PB 28 (Mariegatan 9, Helsingfors)
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