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Inledning
I detta dokument finns innehållsbeskrivningar till avsnittet Övriga ekonomiuppgifter i datainsamlingen för kommunekonomin.
I anvisningarna beskrivs innehållet i specifikationerna av driftsekonomin och investeringarna, i kostnads- och intäktsspecifikationerna
samt i övriga uppgifter om ekonomi och verksamhet. Mera information om datainsamlingen finns på adressen:
http://stat.fi/keruu/kuta/index_sv.html.

Allmänt om innehållet
I avsnittet Övriga ekonomiuppgifter insamlas uppgifter om kommunernas och samkommunernas driftsekonomi och investeringar. Alla uppgifter ska också innehålla uppgifter om affärsverk.
Uppgifterna om driftsekonomi beskriver hur verksamhetskostnaderna
och -intäkterna i resultaträkningen fördelas på olika uppgifter. Avvikande från resultaträkningen innehåller uppgifterna om driftsekonomi
interna poster så att kostnader och intäkter för centraliserad verksamhet kan hänföras till olika uppgifter. Utgifts- och inkomstslag som
samlas in i samband med uppgifterna om driftsekonomi samt övriga
specifikationer är oftare på en exaktare nivå än i resultaträkningen
och innehåller avvikande från resultaträkningen också interna poster.
I investeringsspecifikationen beskrivs däremot hur investeringsutgifter
i finansieringsanalysen och överlåtelseinkomster av tillgångar bland
bestående aktiva fördelas på olika uppgifter och varor.
På basis av insamlade uppgifter beräknas kommunernas statsandelar. Dessutom används de bl.a. inom nationalräkenskaperna och i
Statistikcentralens statistik, för internationell rapportering, statlig styrning av kommunekonomin, beredning av kommunpolitik och lagstiftning samt i olika undersökningar.
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Uppgiftsklasser
110 Allmän förvaltning
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
– kostnader för förvaltningsmyndigheter som utövar den högsta beslutande och verkställande makten i kommunen
– verksamheter som styr kommunens hela verksamhet och strategi
samt rådgivande verksamheter (t.ex. närdemokrati och jämlikhetsfrågor)
– kostnader för kommunens revisionsnämnder och centralvalnämnder
– kommunens interna revision och revisionsverksamhet
– skatteuppbörd
– kostnader för och intäkter av val
– landskapsförbundens egen förvaltning samt allmän förvaltning och
intressebevakning
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Utgifterna för nämnderna (exkl. revisions- och centralvalnämnderna),
sektionerna, råden och direktionerna i kommunen eller samkommunen
hänförs enligt upphovsprincipen direkt till de uppgiftsklasser dit de hör
enligt sin natur.
Kostnaderna för ämbetsverken och anstalterna samt kostnaderna för
enheternas interna förvaltning ska hänföras till eller fördelas direkt på
samma uppgiftsklasser som den ordinarie verksamheten. Till exempel
utbildningsverkets kostnader och personalkostnaderna för utbildningsdirektören ska fördelas direkt på uppgiftsklasserna för undervisningsverksamhet. Inom social- och hälsovård ska t.ex. sjukhusens interna
förvaltning på motsvarande sätt hänföras till hälsovårdens uppgiftsklasser. Obs! Också kostnaderna för affärsverkens direktion hänförs
direkt till respektive uppgift på basis av affärsverkets verksamhet.
Centraliserad ekonomi- och personalförvaltning samt samservicekontoren hör till uppgiftsklassen Stödtjänster. Med samservicekontor avses kontor som tillhandahåller offentliga tjänster från flera myndigheter
(t.ex. Kommunen och Fpa) på ett och samma ställe.
Också understöd och bidrag ska alltid anges i de uppgiftsklasser
dit de hör utgående från verksamhetens natur. Bland annat understöd för olika projekt hänförs till den uppgiftsklass dit projektet hör enligt sin natur. I specifikationerna av driftsekonomin och dess mer detaljerade specifikationer anges inte interna understöd (t.ex. primärkommunens understöd till ett affärsverk).
Företagshälsovården hör till uppgiftsklassen Öppenvårdstjänster inom
primärvården.
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Fastighetsservice och andra stödtjänster hör inte till allmän förvaltning.
Köp och försäljning av tomter, byggnader och bostadsaktier ska hänföras till de uppgiftsklasser som beskriver verksamheten. Köp och försäljning av mark som inte hör till någon annan uppgiftsklass hör till Övrig verksamhet. De ska inte hänföras till den allmänna förvaltningen.
Samkommunernas förvaltningskostnader ska hänföras enligt upphovsprincipen till de uppgiftsklasser som beskriver samkommunens
verksamhet, inte till den allmänna förvaltningen.
Följande specificeringar ska dessutom göras av kostnader och
intäkter i denna uppgiftsklass:
Kostnader för val

200 Social- och hälsovård
212 Anstalts- och familjevård inom barnskyddet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:

Här anges sådan vård utom hemmet enligt barnskyddslagen som ordnats på barnskyddsanstalter (barnhem, ungdomshem, skolhem), familjehem (yrkesmässig familjevård), i övrig anstaltsvård för barn eller
vård i fosterfamilj. Med vård av barn utom hemmet avses att vården
och fostran av ett omhändertaget barn, ett i brådskande ordning placerat barn eller ett barn som placerats med stöd av ett interimistiskt
förordnande enligt 83 § i barnskyddslagen ordnas utanför hemmet.
Här anges också placering av barn eller unga i anstaltsvård eller familjevård som en stödåtgärd inom öppenvården eller som eftervård. Hit
hör också kommunens övervakning av den vård utom hemmet som
hör till barnskyddet.
Investeringar med anknytning till denna verksamhet uppges i den gemensamma uppgiftsklassen Tjänster för barn och familjer.
När det gäller de kostnader och intäkter som hör till denna uppgiftsklass frågas dessutom efter följande specifikationer:
Kostnader för vård i fosterfamilj inom barnskyddet

213 Öppenvårdstjänster inom barnskyddet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Stödåtgärder inom öppenvården enligt 35 och 36 § i barnskyddslagen. Dessa kan t.ex. vara:
– tryggande av ekonomi och boende (Obs! utgifter för utkomststöd
hänförs i sin helhet till uppgiften övrig social- och hälsovård)

9(88)

–
–
–
–
–
–
–

utredning av barnets och familjens problemsituation
vård- och terapiservice som stöder barnets rehabilitering
rehabilitering/familjerehabilitering
familjearbete inom barnskyddet
en stödperson eller stödfamilj
referensgruppsverksamhet
semester och rekreationsverksamhet

Till uppgiftsklassen kostnader och intäkter hänförs också den service
och det arbete som utförs av en socialarbetare och handledare i socialarbete inom barnskyddet inkl. mottagande och behandling av barnskyddsanmälningar, handläggning av utredningar av behovet av barnskydd och bedömning av behovet av barnskydd samt upprättande av
klientplaner.
Hit räknas också öppenvårdstjänster inom barnskyddet som ges
som eftervård. Som eftervård kan unga personer få stöd i följande
situationer:
– ekonomiskt eller annat stöd i skolgången
– anskaffning av yrke och bostad
– placering i arbete
– fritidsintressen
– upprätthållande av nära mänskliga relationer
– tillgodoseendet av andra personliga behov
Investeringar med anknytning till denna verksamhet uppges i den gemensamma uppgiftsklassen Tjänster för barn och familjer.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Utkomststöd hör till uppgiftsklassen Övrig social- och hälsovård.
Om barnet/den unga personen placerats i anstaltsvård inom barnskyddet eller familjevård som eftervård, anges dessa kostnader i uppgiftsklassen Anstalts- och familjevård inom barnskyddet.
Kostnaderna för placeringar som ordnats som stödåtgärd inom öppenvården enligt 37 § i barnskyddslagen hänförs till uppgiftsklassen Anstalts- och familjevård inom barnskyddet.
218 Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Andra tjänster för barn och familjer än dem som ordnas inom barnskyddet (exkl. hälso- och sjukvårdstjänster för barn och barnfamiljer)
t.ex.
– uppfostrings- och familjerådgivning (även sådan som tillhandahålls
av den egna hälsocentralen)
– stödpersonsverksamhet för barn och familjer
– skötsel av ärenden som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt
– utredning av faderskap
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–
–
–
–
–

–
–
–

underhållsärenden och ärenden om tryggande av underhåll för
barn
adoptionsrådgivning
medling i familjefrågor
mödra- och skyddshem
kuratorstjänster inom elevhälsan
förebyggande familjearbete
hem- och barnavårdstjänster
sådan boendeservice för barn och unga och liknande service för
barn och familjer som inte hör till någon annan klass inklusive
handledning och rådgivning av yrkesutbildad personal inom socialvården och utredning av sociala problem (samt annan stödverksamhet), som inte hör till andra uppgiftsklasser inom social- och
hälsovården.

Investeringar med anknytning till denna verksamhet uppges i den gemensamma uppgiftsklassen Tjänster för barn och familjer.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Utkomststöd hör till uppgiftsklassen Övrig social- och hälsovård.
Hemsjukvård för barn, både tillfälligt och långvarigt (t.ex. ett handikappat eller långtidssjukt barn), hör till uppgiftsklassen Hemvård.
Tal- och ergoterapi för barn hör till uppgiftsklassen Öppenvård inom
primärvården.

220 Anstaltstjänster för åldringar
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Ålderdomshem samt sådana vårdhem och andra enheter som fungerar som anstalter, dvs. där klienterna får heldygnsvård eller vård under
en del av dygnet och där man tar ut en vårdavgift för anstaltsvården.
Därtill hörande investeringar hänförs till den gemensamma uppgiftsklassen Tjänster för äldre.
Med äldre avses 65-åringar eller äldre personer.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Vårdavdelningar på hälsocentraler hör till uppgiftsklassen Bäddavdelningsvård inom primärvården.
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221 Boendeservice för äldre med heldygnsomsorg
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
I boendeservice med omvårdnad dygnet runt ingår alltid såväl boende
(hyresavtal) som vård och omsorg nära förknippade med boendet. Till
boendeservice hör kontinuerlig närvaro av yrkesutbildad personal och
övervakning dygnet runt (personal på plats dygnet runt). Boendeservice för äldre där det ingår omvårdnad dygnet runt ordnas för dem som
behöver mycket hjälp, omvårdnad och övervakning.
Den här servicen benämns i allmänhet intensifierat serviceboende.
Till uppgiftsklassen hänförs också boendeservice i grupp (grupphem
och servicehus) som innehåller omvårdnad dygnet runt.
Därtill hörande investeringar hänförs till den gemensamma uppgiftsklassen Tjänster för äldre.
Med äldre avses 65-åringar eller äldre personer.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Ålderdomshem och sådana vårdhem och andra enheter inom socialvården som fungerar som anstalter, dvs. där klienterna får heldygnsvård eller vård under en del av dygnet och där man tar ut en vårdavgift
för anstaltsvård.
Om klienten får dygnetrunttjänster i sitt eget hem inom ramen för hemvården, hänförs kostnaderna till uppgiftsklassen Hemvård.
223 Övriga tjänster för äldre
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Boendeservice för äldre utan heldygnsomvårdnad
I uppgiftsklassen anges boendeservice för äldre, som inte ordnas dygnet runt och där klienternas avtal omfattar regelbundna hemtjänster
eller daglig omsorg samt stödboende där klienterna är i behov av stöd
och handledning i sitt boende och för att klara sig självständigt.
Med serviceboende utan heldygnsomvårdnad avses boendeservice
där personalen är på plats bara en del av dygnet.
Dagverksamhet för äldre
Till uppgiftsklassen hänförs dagverksamhet för äldre personer. Dagverksamheten har en förebyggande och rehabiliteringsstödjande
funktion och genom den befrämjas de äldres funktionsförmåga, psykiska aktivitet och sociala kontakter.
Familjevård för äldre
Till uppgiftsklassen hänförs familjevård som baserar sig på uppdragsförhållande för äldre personer. Med familjevård avses socialservice
som omfattar vård, uppfostran eller annan omsorg dygnet runt av en
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person i en familjevårdares privata hem. Familjevårdaren är en person
som tillhandahåller familjevård i sitt hem på basis av ett uppdragsavtal
som han eller hon ingått med den kommun eller samkommun som ansvarar för ordnandet av vården (familjevård baserat på uppdragsförhållande).
Stöd för närståendevård som beviljats äldrehushåll
I uppgiftsklassen anges arvoden och kostnadsersättningar (t.ex. personalbikostnader och försäkringsavgifter) för närståendevård som beviljats äldrehushåll.
Planering och ledning av tjänster för äldre
Till uppgiftsklassen hänförs planering av verksamhet och tjänster enligt
lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och
om social- och hälsovårdstjänster för äldre (inkl. äldrerådet).
Övriga tjänster för äldre, som inte ingår i andra uppgiftsklasser
Därtill hörande investeringar hänförs till den gemensamma uppgiftsklassen Tjänster för äldre.
Med äldre avses 65-åringar eller äldre personer.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Tjänster eller servicesedlar som tillhandahålls under närståendevårdarens ledighet hänförs till uppgiftsklasserna enligt användning. Om klienten har beviljats vård eller servicesedlar under närståendevårdarens
ledighet t.ex. för ett intensifierat serviceboende för äldre hör kostnaderna för den här verksamheten till uppgiftsklassen Boendeservice för
äldre med heldygnsomsorg.

225 Anstaltstjänster för handikappade
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Hit hänförs de tjänster för handikappade som fungerar enligt anstaltsprincipen, dvs. klienterna får heldygnsvård eller vård under en del av
dygnet och där man tar ut en vårdavgift för anstaltsvård. Anstaltsvård
för handikappade kan ordnas på basis av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda eller socialvårdslagen. Anstaltsvården
kan vara kort- eller långvarig.
Därtill hörande investeringar hänförs till den gemensamma uppgiftsklassen Service för handikappade.
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226 Boendeservice för handikappade med heldygnsomsorg
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Dygnetrunt boendeservice för handikappade avser service som omfattar såväl boende (hyresavtal) som vård och omsorg nära förknippade
med boende. Till boendeservice hör kontinuerlig närvaro av yrkesutbildad personal dygnet runt (personal på plats dygnet runt).
I uppgiftsklassen ingår också boendeservice i grupp med omvårdnad
dygnet runt (grupphem och servicehus) liksom också motsvarande
service enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp.
Därtill hörande investeringar anges i den gemensamma uppgiftsklassen Service för handikappade.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Om dygnetruntvård ordnas åt klienten i ett privat hem inom ramen för
hemvård eller personlig assistans, anges kostnaderna i uppgiftsklassen för den aktuella servicen (uppgiftsklassen Hemvård eller Annan
service för handikappade).

228 Annan service för handikappade
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Boendeservice för handikappade utan heldygnsomvårdnad
Till uppgiftsklassen hänförs boendeservice för handikappade, som inte
ordnas dygnet runt och
där klienternas avtal omfattar regelbundna hemtjänster eller daglig omsorg samt stödboende där klienterna är i behov av stöd och handledning i sitt boende och för att klara sig självständigt.
Med serviceboende utan heldygnsomvårdnad avses boendeservice
där personalen är på plats bara en del av dygnet.
Dagverksamhet för handikappade
Till uppgiftsklassen hänförs dagverksamhet för handikappade personer. Med dagverksamhet avses verksamhet som ordnas utanför hemmet för att stödja den handikappade i att klara sig självständigt och
som främjar sociala kontakter. Dagverksamheten ordnas med stöd av
8 b § i lagen om service och stöd på grund av handikapp och 2 § 4
punkten i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.
Arbetsverksamhet för handikappade
Till uppgiftsklassen hänförs arbetsverksamhet för handikappade personer. Det är fråga om verksamhet som stöder, bevarar och främjar
personernas välbefinnande och funktionsförmåga. Arbetsverksamhet
ordnas för arbetsoförmögna personer som på grund av sitt handikapp
inte har förutsättningar att delta i eller söka sig till vanligt arbete på den
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öppna arbetsmarknaden. Arbetsverksamhet ordnas vid arbets- och
verksamhetscentraler som drivs av kommuner och samkommuner och
på vanliga arbetsplatser i form av s.k. öppen arbetsverksamhet. Det
uppstår inget arbetsavtalsförhållande enligt arbetsavtalslagen mellan
den som deltar i arbetsverksamhet för handikappade och den som ordnar den. De som deltar i verksamheten kan få betalning i form av flitpeng eller motsvarande ersättning. Arbetsverksamheten ordnas med
stöd av 27 e § i socialvårdslagen och 2 § 4 punkten i lagen angående
specialomsorger om utvecklingsstörda.
Familjevård för handikappade
Till uppgiftsklassen hänförs familjevård för handikappade baserat på
uppdragsförhållande. Med familjevård avses socialservice som omfattar vård, uppfostran eller annan omsorg av en person dygnet runt i en
familjevårdares privata hem. Familjevårdaren är en person som tillhandahåller familjevård i sitt hem på basis av ett uppdragsavtal som han
eller hon ingått med den kommun eller samkommun som ansvarar för
ordnandet av vården (familjevård baserat på uppdragsförhållande).
Service och stöd enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp
Till uppgiftsklassen hänförs färdtjänst, ledsagarservice, serviceboende
(exkl. boendeservice i grupp med omsorg dygnet runt) personlig assistans, ändringsarbeten i bostaden, anskaffning av hjälpmedel och utrustning till bostaden, rehabiliteringshandledning, anpassningsträning,
anskaffning av hjälpmedel, maskiner och utrustning som den handikappade behöver för att klara sina dagliga sysslor samt extra kostnader för kläder och specialkost samt annan service och annat stöd enligt
handikapplagen.
De totala utgifterna för service och ekonomiska stödåtgärder som beviljas på grund av handikapp (lagen om service och stöd på grund av
handikapp 380/1987). Utgifterna för färdtjänst samt utgifterna för personlig assistans uppges och insamlas åtskilt i statistiken.
Stöd för närståendevård i handikapphushåll
Till uppgiftsklassen hänförs arvoden och kostnadsersättningar (t.ex.
personalbikostnader och försäkringsavgifter) för närståendevård i sådana fall då hjälp i första hand behövs på grund av personens handikapp, långvariga sjukdom eller psykiska problem.
Övrig service för handikappade, som inte hänförs till andra uppgiftsklasser.
Till uppgiftsklassen hänförs specialomsorger om utvecklingsstörda
som inte hör till övriga klasser (undersökning, rehabilitering, flyttningsträning och handledning inom öppenvård).
Därtill hörande investeringar anges i den gemensamma uppgiftsklassen för investeringar Service för handikappade.
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Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Boendeservice i grupp enligt handikapplagen, som omfattar heldygnsomsorg, hör till uppgiftsklassen Boendeservice för handikappade med heldygnsomsorg.
Tjänster eller kostnader för servicesedlar som tillhandahålls under närståendevårdarens ledighet hänförs till uppgiftsklassen enligt användning. Om klienten har beviljats vård under närståendevårdarens ledighet, t.ex. i anstaltsvård för handikappade, hör kostnaderna för den
verksamheten till uppgiftsklass Anstaltsvård för handikappade.
Arvoden och kostnadsersättningar för närståendevård som beviljats
äldre personer (över 65 år) hänförs till Övriga tjänster för äldre.
När det gäller de kostnader och intäkter som hör till denna uppgiftsklass frågas dessutom efter följande specifikationer:
Av kostnaderna enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/87): Färdtjänst
Av kostnaderna enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/87): Personlig assistans

231 Hemvård
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Med hemvård avses hemservice enligt socialvårdsförordningen och
hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Hemservice och hemsjukvård kan helt eller delvis kombineras och ordnas som hemvård,
som en uppgiftsklass antingen inom socialvården eller inom hälsovården. Servicen kan vara regelbunden eller tillfällig.
Hemservice är service som ges till personer som behöver hjälp med
vardagliga sysslor. Hemservice ges på klientens boningsort, i hans eller hennes hem eller liknande, som stöd för hemmaboende.
Med hemservice avses a) hjälp i hemmet med arbete, personlig omvårdnad och stöd vilken ges till enskilda eller familjer; b) stödservice,
såsom måltids-, butiks-, klädvårds, bad-, städ, transport- eller följeslagarservice och tjänster som främjar socialt umgänge.
Hemsjukvård är sjukvårdsservice som ges på klientens boningsort, i
hans eller hennes hem eller liknande.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Hemservice till barnfamiljer ingår i öppenvårdstjänster inom barnskyddet och övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer.
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Hemsjukhusverksamhet hör till uppgiftsklassen specialiserad sjukvård.
Med hemsjukhusverksamhet avses sjukhusvård som ges i hemmet under uppsikt av läkare.
När det gäller de kostnader och intäkter som hör till denna uppgiftsklass frågas dessutom efter följande specifikationer:
Utgifter för servicesedlar inom hemvården

238 Verksamhet i sysselsättningssyfte
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Socialvårdens verksamhet i sysselsättningssyfte omfattar bl.a. verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade, arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte, kommunens finansieringsandel av kostnaderna
för det passiva arbetsmarknadsstödet och arbetsträning.
Verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade
Med verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade personer avses anordnande av särskilda rehabiliterings- och andra stödåtgärder
som främjar handikappades möjligheter att komma ut i arbetslivet, då
personen på grund av handikapp eller sjukdom under lång tid har särskilda svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring
och som utöver TE-förvaltningens tjänster t.ex. behöver stödåtgärder.
Som ett led i verksamheten i sysselsättningssyfte för handikappade
personer kan arbete ordnas där arbetstagaren står i ett anställningsförhållande till serviceproducenten.
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
Med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte avses verksamhet som
ordnas av kommunen för att förbättra livskompetensen hos dem som
varit länge arbetslösa samt att skapa förutsättningar för sysselsättning.
Inget tjänste- eller anställningsförhållande uppstår då mellan personen
och aktören för verksamheten. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
ordnas för en person som får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd
på grund av arbetslöshet.
Arbetsträning
Syftet med arbetsträningen är att främja sysselsättningen bland dem
som behöver särskilt stöd för att sysselsättas i lönearbete på den
öppna arbetsmarknaden och stöda dem så att de kan stanna kvar i
arbetslivet. Arbetsträningen inom socialvården är avsedd för personer
som inte har rätt till Folkpensionsanstaltens yrkesinriktade rehabilite-
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ring och för vilka arbetsträningen inom arbetskraftsservicen inte är tillräcklig. I lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda stadgas om arbetsträning, men det är också möjligt att ordna arbetsträning
för andra personer som behöver särskilt stöd för att sysselsättas.
Annan verksamhet i sysselsättningssyfte inom socialvården
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Personalkostnader o.d. för personer som fått sysselsättning i kommunens/samkommunens organisation med hjälp av sysselsättningsstöd
ska hänföras till uppgiftsklasser utgående från var personen arbetar.
De sysselsättningsstöd som motsvarar dessa kostnader ska fördelas
på dessa uppgiftsklasser.
Arbetsverksamhet vars syfte inte är att främja sysselsättningen ska
inte hänföras till uppgiftsklassen. T.ex. arbetsverksamhet för handikappade ingår i uppgiftsklassen Annan service för handikappade.
Socialarbete riktat till vuxna hör till uppgiftsklassen Övrig social- och
hälsovård.
245 Specialtjänster inom missbrukarvården
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Med missbrukarvårdverksamhet avses i detta sammanhang preventiv,
behandlande och rehabiliterade verksamhet inom socialvården eller
primärvårdens öppenvård, som uttryckligen är inriktad på behandling
av missbrukarproblem.
Hit hänförs t.ex.:
–
A-kliniker och ungdomsstationer
–
boendeserviceenheter för missbrukare
–
stödbostäder inom missbrukarvården
–
skyddshärbärgen och tillnyktringsstationer
–
rehabiliteringsanstalter inom missbrukarvården
–
akutvårdsstationer
–
o.d. missbrukarvårdenheter (bl.a. drogkliniker, dagcenter för missbrukare m.m.)
– hälsorådgivning för drogmissbrukare
Ange här den missbrukarvård som ges i ovan nämnda enheter, också
i de fall då enheterna finns inom primärvården.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Om klientens missbruksärenden behandlas i samband med något annat besök inom social- och hälsovården, anges missbruksverksamhet
direkt i uppgiftsklassen för den aktuella verksamheten.
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Kombinerade mentalvårds- och missbrukartjänster anges i statistiken
på följande sätt:
– Specialteam och -enheter inom primärvården hänförs till kostnaderna för öppenvård inom primärvården
– Om missbrukarvård ingår i specialiserad psykiatrisk sjukvård, räknas den med i kostnaderna för specialiserad sjukvård
253 Öppenvård inom primärvården
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Öppenvård inom primärvården exkl. mun- och tandvård. Obs! Hit hänförs också företagshälsovård (också Fpa-ersättningar för företagshälsovård) mödra- och barnrådgivningsverksamhet, skolhälsovård, studerandehälsovård, skol-/studiepsykologverksamhet och mentalvård
inom primärvården.
Sjukvårdens stödtjänster, t.ex. diagnostik- och laboratorieverksamhet,
hänförs enligt upphovsprincipen till uppgiftsklasserna specialiserad
sjukvård, öppenvård inom primärvården, mun- och tandvård samt bäddavdelningsvård som direkta utgifts- och inkomstöverföringar (enligt
kostnads- och intäktsslag).
En alternativ metod är att hänföra alla kostnader och intäkter för sjukvårdens stödtjänster inom primärvården enligt kostnads- och intäktsslag till uppgiftsklassen Öppenvård inom primärvården (exkl. mun- och
tandvård) och mun- och tandvårdens samt bäddavdelningsvårdens
andelar av kostnaderna för stödtjänsterna till ifrågavarande uppgiftsklasser som interna försäljningar eller överföringar. Utgifter och inkomster som motsvarar den externa försäljningen av stödtjänster hör
till uppgiftsklass Öppenvård inom primärvården (exkl. mun- och tandvård).
Därtill hörande investeringar anges i den gemensamma uppgiftsklassen Primärvård.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Om hälsocentralen har enheter för specialiserad sjukvård hör verksamheten
där
till
uppgiftsklass
Specialiserad sjukvård.
Inte uppfostrings- och familjerådgivning (hör till uppgiftsklass Övriga
öppenvårdstjänster för barn och familjer) och inte heller i uppgiftsklass
Specialtjänster inom missbrukarvården angiven missbrukarvård, även
om de administrativt hör till primärvården.
När det gäller de kostnader och intäkter som hör till denna uppgiftsklass frågas dessutom efter följande specifikationer:
Försäljningsintäkter av företagshälsovård
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Avgiftsintäkter för läkartjänster inom primärvårdens öppenvård

254 Mun- och tandvård
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Förebyggande av tandsjukdomar och tandvård, ortodontisk behandling och annan specialvård, skoltandvård och tandvård för studerande.
Mun- och tandvårdens andel av stödtjänsterna inom hälso- och sjukvården (diagnostisk avbildning, laboratorietjänster osv.) hänförs till
uppgiftsklassen Mun- och tandvård enligt upphovsprincipen som direkta utgifts- och inkomstöverföringar (enligt kostnads- och intäktsslag).
En alternativ metod är att hänföra alla kostnader och intäkter för sjukvårdens stödtjänster inom primärvården enligt kostnads- och intäktsslag till uppgiftsklassen Öppenvård inom primärvården och mun- och
tandvårdens andel av kostnaderna för stödtjänsterna till uppgiftsklassen mun- och tandvård, som intern försäljning eller överföring.
Om kostnaderna för tandvård inte framgår separat av samkommunens
faktura, utan öppenvårdstjänsterna och tandvårdstjänsterna faktureras
som en klumpsumma, kan fördelningen mellan öppenvårdstjänster
och tandvård göras i förhållande till antalet besök.
Därtill hörande investeringar anges i den gemensamma uppgiftsklassen för investeringar Primärvård.
256 Bäddavdelningsvård inom primärvården
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Bäddavdelningsvårdens andel av stödtjänsterna inom hälso- och sjukvården (bl.a. diagnostisk avbildning, laboratorietjänster osv.) hänförs
till uppgiftsklassen Bäddavdelningsvård inom primärvården enligt upphovsprincipen, som direkta utgifts- och inkomstöverföringar (enligt
kostnads- och intäktsslag).
Alternativt kan alla kostnader för och intäkter av sjukvårdens stödtjänster inom primärvården hänföras till uppgiftsklassen Öppenvård inom
primärvården (exkl. mun- och tandvård) efter kostnads- och intäktsslag
och bäddavdelningsvårdens andel av kostnaderna för stödtjänsterna
hänföras till uppgiftsklassen för bäddavdelningsvård som interna försäljningar eller överföringar.
Om hälsocentralen har enheter för specialiserad sjukvård hör verksamheten
där
till
uppgiftsklass
Specialiserad sjukvård.
Därtill hörande investeringar anges i den gemensamma uppgiftsklassen för investeringar Primärvård.
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260 Specialiserad sjukvård
Med specialiserad sjukvård avses sådana hälso- och sjukvårdstjänster
inom medicinska och odontologiska verksamhetsområden som hänför
sig
till
förebyggande,
undersökning,
vård
och
behandling av sjukdomar, prehospital akutsjukvård, jour och medicinsk
rehabilitering (1 kap. 3 § i hälso- och sjukvårdslagen, ändring
1326/2010).
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Öppenvård inom den specialiserade sjukvården inklusive öppenvård
inom specialiserad sjukvård vid hälsocentralerna, dag- och nattsjukvård (närvaro högst 15 timmar/dygn) inom den specialiserade sjukvården, boendeservice inom psykiatrin, rehabiliteringshem, små boendeenheter och familjevård.
Bäddavdelningsvård inom den specialiserade sjukvården inklusive
vård på bäddavdelning vid enheter för specialiserad sjukvård vid hälsocentraler.
Hälso- och sjukvårdens stödtjänster inom den specialiserade sjukvården, (laboratorietjänster, diagnostisk avbildning, hjälpmedelscentralen
o.d.). Den interna faktureringen mellan dessa stödtjänster och den
specialiserade sjukvården ska inte anges inom driftsekonomin, eftersom kostnader och intäkter då skulle hänföras till samma uppgift.
Motsvarande poster ska elimineras också i det fall att stödtjänsterna
produceras av kommunens/samkommunens eget affärsverk.
Hemsjukhusverksamheten i sin helhet samt samjouren för social- och
hälsovårdsväsendet/hälso- och sjukvården. Med hemsjukhusverksamhet avses sjukhusvård som ges i hemmet under uppsikt av läkare. Med
samjour avses jour, där anställda inom social- och primärvården samt
den specialiserade vården finns i beredskap.
När det gäller de kostnader och intäkter som hör till denna uppgiftsklass frågas dessutom efter följande specifikationer:
Intäkter av klientavgifter för anstaltsvård inom specialiserad sjukvård
Intäkter av klientavgifter för dagkirurgi inom specialiserad sjukvård

270 Miljö- och hälsoskydd
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Uppgifter inom miljö- och hälsoskydd såsom hälsoövervakning, livsmedelstillsyn och veterinärvård. Hit hör också tobaks- och konsumentsäkerhetstillsyn.
Investeringar med anknytning till miljö- och hälsoskyddet: Om utgifterna för byggande eller renovering av en hälsocentral inte på något
annat sätt kan fördelas mellan investeringarna inom primärvården och

21(88)

miljö- och hälsoskyddet kan uppdelningen göras i förhållande till våningsytan eller enligt någon annan lämplig fördelningsgrund.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Miljövårdsförvaltning och övriga miljövårdsuppgifter, såsom luftvård
och bullerbekämpning, hör till uppgiftsklassen Miljövård, också när de
sköts i samband med miljö- och hälsoskyddet.
Betalningsandelar för miljö- och hälsoskyddet hör till uppgiftsklassen
Miljövård.
Kostnader för herrelösa djur hör till uppgiftsklassen Övrig verksamhet.
När det gäller de kostnader och intäkter som hör till denna uppgiftsklass frågas dessutom efter följande specifikationer:
Veterinärvårdskostnader

290 Övrig social- och hälsovård
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Social- och hälsovård som inte kan hänföras till andra uppgifter.
Denna uppgiftsklass omfattar bl.a. följande typer av verksamhet:
– utkomststöd och övriga utgifter och inkomster med anknytning till
utkomststödet (bl.a. socialarbetarnas löner)
– vuxensocialarbete
– socialombudsmannaverksamhet
– rehabilitering för veteraner (kommunens/samkommunens andel)
– mottagningsstationer och förläggningar för flyktingar
– boendeservice för personer med psykiska problem
– sociala tjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården,
såsom dagverksamhet och familjevård
– verksamhetsutgifter för social kreditgivning (ej lånekapital eller kreditförluster)
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Sådan service för invandrare som anknyter till en viss tjänst hänförs till
uppgiften i fråga. Till exempel förberedande undervisning för invandrare före grundläggande utbildning hänförs till den grundläggande utbildningen oberoende av var undervisningen skett. Också service som
ges till invandrare inom hälso- och sjukvården ingår i uppgiftsklasserna
inom hälso- och sjukvården.
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När det gäller de kostnader och intäkter som hör till denna uppgiftsklass frågas dessutom efter följande specifikationer:
Återkrav av grundläggande utkomststöd, intäkter totalt
Återkrav av kompletterande och förebyggande utkomststöd, intäkter
totalt

Övriga specifikationer som hänför sig till olika uppgiftsklasser inom social- och
hälsovården
Obs! Det kan eventuellt ingå en del kostnader och intäkter från följande
specifikationer i flera olika uppgiftsklasser inom social- och hälsovården.
Kostnader för servicesedlar för serviceboende
Kostnader för servicesedlar inom hälso- och sjukvården
Stöd för närståendevård, vårdavgifter totalt
Totala kostnader för service och ekonomiska stödåtgärder enligt lagen
om service och stöd på grund av handikapp (380/87)
Kostnader för anskaffning av hjälpmedel inom primärvården och den
specialiserade sjukvården
Kostnader för laboratorieverksamhet inom primärvården
Kostnader för diagnostisk avbildning inom primärvården
Kapitalkostnader som ingår i social- och hälsovårdens interna hyror
Investeringsutgifter: små projekt inom social- och hälsovården

300 Undervisnings- och kulturverksamhet

302 Småbarnspedagogik
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Tjänster inom daghemsvård för barn, familjedagvård för barn och annan småbarnspedagogik. Här ingår:
– daghemsverksamhet för barn
– familjedagvård och gruppfamiljedagvård
– öppen småbarnspedagogik (t.ex. öppna daghem, klubb- och
lekverksamhet, lekparker, familjeklubbar). Verksamheten kan vara
avgiftsbelagd eller avgiftsfri.
– stöd för hemvård av barn och för privat vård av barn (samt kommuntillägg)
Här anges också småbarnspedagogik för barn i förskoleundervisning,
ifall barnet utöver förskoleundervisningen deltar i småbarnspedagogik
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i daghem eller i familjedagvård. Hit hör dock inte förskoleundervisning
och kostnader som föranleds av förskoleundervisningen.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Förskoleundervisning enligt lagen (628/1998) och förordningen
(852/1998) om grundläggande utbildning som ordnas vid daghem och
som anges i uppgiftsklass Förskoleundervisning.
Sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som ordnas på daghem, i familje- och gruppfamiljedagvård eller annan dagvård och som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning
(628/1998, ändring 1136/2003) och som anges i uppgiftsklass Grundläggande utbildning.
När det gäller de kostnader och intäkter som hör till denna uppgiftsklass frågas dessutom efter följande specifikationer:
Kostnader för daghemsvård
Kostnader för familjedagvård
Övriga kostnader för småbarnspedagogik
Stöd för hemvård av barn
Kommuntillägg till stödet för hemvård av barn
Stöd för privat vård av barn
Kommuntillägg till stödet för privat vård av barn
Utgifter för servicesedlar inom småbarnspedagogiken
Kapitalkostnadsdelen av småbarnspedagogikens interna hyror
Av investeringsutgifterna: små projekt inom småbarnspedagogiken

304 Förskoleundervisning
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Hit räknas sådan förskoleundervisning enligt lagen (628/1998) och förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) som enligt kommunens beslut i praktiken ordnas av undervisningsväsendet i en skola,
i samband med dagvården eller på någon annan lämplig plats. Hit räknas också:
– förskoleundervisning för elever som omfattas av förlängd läroplikt
(25 § 2 mom.)
– annan förskoleundervisning som ordnas såsom specialundervisning
– förskoleundervisning på sjukhus
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–

–
–

stödåtgärder vid övergångsskeden i sjukhusundervisningen. Med
övergångsskede avses stödåtgärder som behövs för att ordna elevens undervisning då eleven övergår till sjukhusundervisning eller
därifrån till sin egen skola.
förskoleundervisning för elever som fått uppskov med den grundläggande utbildningen (27 §)
förskoleundervisning som ordnats i form av köpta tjänster.

Inom förskoleundervisningen kan elev- eller timantalet användas som
fördelningsgrund för kostnader.
När det gäller de kostnader och intäkter som hör till denna uppgiftsklass frågas dessutom efter följande specifikationer:
Förskoleundervisningens andel i tabell 41 Vissa uppgifter om ekonomin och verksamheten inom förskoleundervisning, inom grundläggande utbildning, inom morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning och inom gymnasieutbildning.
Summan av verksamhetskostnaderna och överföringsposterna inom
förskoleundervisning ska stämma överens med de totala kostnaderna
för förskoleundervisning i tabell 41 (exkl. små projekt).
När det gäller investeringsutgifterna: små projekt inom förskoleundervisning (tabell 41)

305 Grundläggande utbildning
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Grundläggande utbildning, oberoende av var undervisningen ordnas.
Här anges också:
–

–
–

–
–
–

morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever, som uppfylller kraven i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) oberoende av var verksamheten ordnas, inkl. köpta tjänster och assistans
sjukhusundervisning och undervisning för handikappade
stödåtgärder vid övergångsskeden i sjukhusundervisningen. Med
övergångsskede avses stödåtgärder som behövs för att ordna elevens undervisning då eleven övergår till sjukhusundervisning eller
därifrån till sin egen skola.
undervisning för personer med svår utvecklingsstörning
förberedande undervisning för invandrare före den grundläggande
utbildningen
grundläggande utbildning i vuxengymnasier, folkhögskolor och
medborgarinstitut
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Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Om morgon- och eftermiddagsverksamhet som sköts av en annan förvaltningskommun inte uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning hör verksamheten till den uppgiftsklass dit den ifrågavarande
förvaltningskommunens verksamhet eller delfunktion annars skulle
höra.
Sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen som inte uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning kan i driftsekonomidelen hänföras till uppgiftsklassen
Övrig undervisningsverksamhet.
Förskoleundervisning som omfattas av lagen (628/1998) och förordningen (852/1998) om grundläggande utbildning anges inte här, utan i
uppgiftsklassen Förskoleundervisning.
När det gäller de kostnader och intäkter som hör till denna uppgiftsklass frågas dessutom efter följande specifikationer:
Förskoleundervisningens andel, inkl. morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som uppfyller kraven i lagen om grundläggande
utbildning, i tabell 41 Vissa uppgifter om ekonomin och verksamheten
inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och
gymnasieutbildning.
Summan av verksamhetskostnaderna och överföringsposterna inom
den grundläggande utbildningen ska stämma överens med de totala
kostnaderna för förskoleundervisning i tabell 41 (exkl. små projekt).
När det gäller investeringsutgifterna: små projekt inom förskoleundervisning (tabell 41)

310 Gymnasieutbildning
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Gymnasieutbildning, oberoende av var utbildningen ordnas. Här anges
också:
– ämnesstudier i gymnasiet
– förberedande utbildning för gymnasieutbildning för invandrare och
personer med främmande språk som modersmål
– gymnasieutbildning i folkhögskolor och medborgarinstitut
– betalningsandelar för yrkesskolekurser för gymnasieelever som
avlägger dubbel examen samt inkomster av yrkesskoleelever som
avlägger kurser i gymnasiet.
–
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Grundläggande utbildning som ordnas vid vuxengymnasier hör inte hit
utan till uppgiftsklassen Grundläggande utbildning.
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När det gäller de kostnader och intäkter som hör till denna uppgiftsklass frågas dessutom efter följande specifikationer:
De uppgifter om gymnasieutbildningen som krävs för statsandelssystemet i tabell 41. Vissa uppgifter om ekonomin och verksamheten
inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och
gymnasieutbildning.
Summan av verksamhetskostnaderna och överföringsposterna inom
gymnasieutbildningen ska motsvara de totala kostnaderna för gymnasieutbildning i tabell 41 (exkl. små projekt).
När det gäller investeringsutgifterna: små projekt inom gymnasieutbildningen (tabell 41)
315 Yrkesutbildning
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
All yrkesutbildning i kommunen eller samkommunen, oberoende av vid
vilken enhet utbildningen ordnas (utöver yrkesläroanstalter även yrkesutbildning vid t.ex. musikläroanstalter, folkhögskolor och medborgarinstitut).
Här anges:
– grundläggande yrkesutbildning
– läroavtalsutbildning
– yrkesinriktad tilläggsutbildning
– avgiftsbelagd serviceverksamhet som tillhandahålls i samband
med yrkesutbildning
– Betalningsandelar för gymnasiekurser för gymnasieelever som avlägger dubbelexamen samt inkomster av gymnasieelever som avlägger kurser vid en yrkesskola.
325 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Fritt bildningsarbete vid kommunens eller samkommunens medborgarinstitut samt grundläggande konstundervisning vid medborgarinstitut.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Grundläggande utbildning, gymnasieutbildning eller yrkesutbildning,
vilka uppges i respektive uppgiftsklasser.
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När det gäller de kostnader och intäkter som hör till denna uppgiftsklass frågas dessutom efter följande specifikationer:
Kapitalkostnadsdelen av interna hyror för det fria bildningsarbetet vid
medborgarinstitut
Kostnaderna för grundläggande konstundervisning vid medborgarinstitut
Kostnaderna för avgiftsbelagd serviceverksamhet inom fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut
335 Grundläggande konstundervisning
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Den grundläggande konstundervisningen omfattar sådan verksamhet
enligt lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) som
ordnas av eller får understöd av kommunen eller samkommunen. Hit
hör grundläggande konstundervisning vid bl.a. musikläroanstalter och
i andra konstskolor (bildkonst, ordkonst, scenkonst, hantverk). Hit hör
också grundläggande konstundervisning som genomförts som en del
av sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven
i lagen om grundläggande utbildning (628/1998). Denna del av morgon- och eftermiddagsverksamheten uppges inte i uppgiftsklassen
Grundläggande utbildning och inte heller i tabell 41 i ekonomistatistiken.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Yrkesutbildning vid t.ex. musikläroanstalter, som uppges i klassen Yrkesutbildning. Inte heller konstundervisning eller grundläggande konstundervisning vid kommunens eller samkommunens medborgarinstitut.
Dessa hör till uppgiftsklassen Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut.
345 Övrig undervisningsverksamhet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
–
–

–
–

fritt bildningsarbete vid folkhögskolor och sommaruniversitet (annat fritt bildningsarbete)
utgifter och inkomster som hänför sig till yrkeshögskoleverksamhet, t.ex. understödskostnader (exkl. kostnader för och intäkter av
skötsel och underhåll av fastigheter som hyrts ut till yrkeshögskolor och som anges i uppgiftsklassen Fastighetsservice och uthyrningstjänster)
hushållsrådgivning
annan undervisning som inte hör till de andra uppgiftsklasserna för
undervisningsverksamhet (t.ex. sommargymnasium, om det inte
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är fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut, och morgon- och eftermiddagsverksamhet inom grundläggande undervisning som
inte uppfyller de krav som lagen om grundläggande utbildning ställer).
350 Biblioteksverksamhet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Utgifterna för och inkomsterna av kommunens allmänna biblioteksväsende när det gäller verksamhet som tillhandahålls av kommunen,
samt kommunens andel av utgifterna för ett allmänt biblioteksväsende
som upprätthålls tillsammans med andra kommuner eller på något annat sätt.
När det gäller de kostnader och intäkter som hör till denna uppgiftsklass frågas dessutom efter följande specifikationer:
Kapitalkostnadsdelen av biblioteksväsendets interna hyror
När det gäller investeringsutgifterna: små projekt inom biblioteksväsendet
355 Idrott och friluftsliv
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Verksamhet som syftar till att utveckla motion, idrott, friluftsliv och motsvarande verksamheter och erbjuda idrottsanläggningar, friluftsområden och friluftsleder. Hit räknas till exempel byggande och underhåll
av idrottsplaner och -hallar, lekplatser, motionsplatser, badstränder,
båtbryggor (till den del de inte hör till hamnverket) samt friluftsområden
och campingplatser. Hit räknas också understöd för medborgarverksamhet, såsom idrottsföreningar, och olika åtgärder för hälsofrämjande motion.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som genomförs inom idrottsväsendet och som uppfyller kraven i lagen om
grundläggande utbildning (628/1998) hör till uppgiftsklassen Grundläggande utbildning.
360 Ungdomsväsendet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Till kommunernas ungdomsarbete och ungdomspolitik hör fostrande
handledning av unga, verksamhetslokaler, möjligheter till fritidssyssel-
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sättning, informations- och rådgivningstjänster, stöd för ungdomsföreningar och andra ungdomsgrupper samt idrottsinriktad, kulturell, internationell och mångkulturell ungdomsverksamhet, miljöfostran för
unga, ungdomsverkstäder, uppsökande ungdomsarbete eller andra
verksamhetsformer som lämpar sig för de lokala förhållandena.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet som genomförs inom
ungdomsväsendet och som uppfyller kraven i lagen om grundläggande
utbildning (628/1998) hör till uppgiftsklassen Grundläggande utbildning.
370 Musei- och utställningsverksamhet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Kommunens musei- och utställningsverksamhet och stöd för motsvarande verksamhet. Hit hör också understöd som kommunen beviljat
organisationer, föreningar och enskilda konstnärer för denna verksamhet. Till utställningsverksamheten räknas konstutställningar samt utställningar som på ett mer allmänt plan hör till det kulturella området.
375 Teater-, dans- och cirkusverksamhet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Teater-, dans- och cirkusverksamhet som ordnas av kommunen och
stöd för motsvarande verksamhet. Hit hör också understöd som kommunen beviljat organisationer, föreningar och enskilda konstnärer för
denna verksamhet.
385 Musikverksamhet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Musikverksamhet som ordnas av kommunen och stöd för motsvarande
verksamhet. Hit hör bland annat orkester- och bandverksamhet, opera,
körer, uppträdanden samt understöd som kommunen beviljat organisationer, föreningar och musiker för denna verksamhet.
390 Övrig kulturverksamhet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Övrig kulturverksamhet som kommunen tillhandahåller i syfte att erbjuda och stödja kulturella fritidssysselsättningar och tjänster. Också
inkomster och utgifter som föranleds av löner m.m. till personal som
räknas till det allmänna kulturväsendet samt utgifter för och inkomster
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av verksamheten vid kulturcentren. Alla understöd som beviljats kulturväsendets eller andra förvaltningars kulturevenemang och för kulturverksamhet, med undantag av understöd för musei- och utställningsverksamhet, teater-, dans- och cirkusverksamhet samt musikverksamhet, som uppges i respektive uppgiftsklass, dvs. Musei- och
utställningsverksamhet, Teater-, dans- och cirkusverksamhet eller Musikverksamhet.

400 Övriga tjänster
410 Samhällsplanering
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
–
–
–
–
–
–
–

planering av områdes- och markanvändning
landskaps-, general-, detalj- och stranddetaljplanläggning
kommunalteknisk planering
lantmäteri
forskningsverksamhet med anknytning till samhällsutveckling
uppgifter som stödjer dessa funktioner
betalningsandelar till samkommunerna som samhällsplanering

Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Markanvändningsavgifterna hänförs till uppgiftsklassen Övrig verksamhet.
420 Byggnadstillsyn
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
–
–
–
–

bygglovsförfarande enligt markanvändnings- och bygglagen
byggnadstillsyn
reparations- och energirådgivning
tillsyn över täktverksamhet enligt marktäktslagen samt avgifter för
granskning av täktplan och tillsyn över täktverksamhet.

440 Miljövård
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
–
–
–
–
–

natur- och miljövård
oljebekämpning
luft- och vattenvård
bullerbekämpning
uppgifter som gäller förvaltning, undersökning och planering av
verksamheten samt investeringar
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Miljövårdsförvaltningen hör också hit, även om den sköts i samband
med miljö- och hälsoskyddet.
460 Trafikleder
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
–
–
–
–
–

styrning, undersökning och planering av väg- och spårvägstrafik
och luftfart
understöd för enskilda vägar
byggande och underhåll av trafikleder (vägnät, broar, tunnlar, parkeringsområden och parkeringshus, flygfält osv.)
om helhetsplaneringen av trafiken, dvs. översiktsplaneringen, kan
särskiljas från verksamhets- och ekonomiplaneringen anges de i
denna uppgiftsklass.
flyttning och nedskrotning av fordon

470 Parker och allmänna områden
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
– anläggning och underhåll av parker och övriga allmänna områden
– skötsel av planteringar
– anskaffning och underhåll av parkinventarier och lekredskap
– anläggning och underhåll av torgområden utom den andel som
hänförs till trafiklederna
– även inkomster från verksamhet av motsvarande slag, t.ex. hyresinkomster av torgplatser
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Fritidsområden, såsom bollplaner, skidspår, båthamnar, badstränder,
som i statistiken hänförs till uppgiftsklassen Idrott och friluftsliv.
Anläggning och underhåll av lättrafikleder o.d. trafikleder som hänförs
till uppgiftsklassen Trafikleder.
480 Brand- och räddningsväsendet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
– brand- och räddningsväsendets förvaltning, utbildningsverksamhet,
anskaffning
av
utrustning,
byggande samt övriga uppgifter som främjar brand- och räddningsväsendet
– brandskydd (inkl. sotning)
– släcknings- och räddningsverksamhet
– befolkningsskydd och därtillhörande uppgifter
Även köp av tjänster av ett regionalt räddningsverk som upprätthålls
av en annan kommun eller samkommun eller av ett affärsverk.
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Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Bekämpning av oljeskador hör inte till denna uppgiftsklass utan till uppgiftsklassen Miljövård.
Prehospital akutsjukvård hör till uppgiftsklassen Specialiserad sjukvård.
520 Avbytarservice
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Semester- och vikariehjälpsverksamhet för lantbruksföretagare. Även
den andel som kommunen enligt avtal betalar till en annan kommun
för kostnader som överstiger den statliga ersättningen (förmedlad av
LPA).
535 Fastighetsservice och uthyrningstjänster
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Planering av fastigheter och byggnader, byggande, byggherreverksamhet och förvaltning samt underhåll. T.ex. utgifter och inkomster
som hör till centraliserade lokalcentraler i kommunen/samkommunen
hänförs till den här uppgiftsklassen. När det gäller kommunens/samkommunens egna enheter hänförs utgifterna som interna hyresutgifter
till respektive uppgiftsklass enligt användningen av lokaliteter. Om fastighetsservicen inte har centraliserats, kan utgifterna för och inkomsterna av lokaliteter i eget bruk hänföras direkt till olika uppgiftsklasser
enligt användningen av lokaliteter.
Till denna uppgiftsklass hör också uthyrda bostäder samt övriga byggnader och lägenheter (inkl. industrihallar som uthyrts till företag).
Obs! I investeringsspecifikationen hänförs investeringsutgifterna och inkomsterna när det gäller byggnader direkt till olika uppgiftsklasser
enligt användning.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Utarrendering av områden hör till den uppgiftsklass dit områdets verksamhet och underhåll hör. Till exempel hör uthyrning av torgplatser till
uppgiftsklassen Parker och allmänna områden, medan arrendeinkomster av åkrar eller jakträtt på jord- och skogsbrukslägenheter hänförs till uppgiftsklassen Jord- och skogsbrukslägenheter och tomtarrende
och vinst på försäljning av tomter till uppgiftsklassen Övrig verksamhet.
När det gäller de kostnader och intäkter som hör till denna uppgiftsklass frågas dessutom efter följande specifikationer:
Av investeringsutgifterna: anskaffning av bostadsaktier
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Av investeringsinkomsterna: försäljning av bostadsaktier
550 Stödtjänster
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Centraliserade tjänster som stöder kommunens/samkommunens verksamhet, till exempel ekonomi- och personalförvaltning, kost- och städtjänster, ICT-tjänster, upphandling, centralkök, maskindepåer, centrallager, tryckning och kopiering och andra liknande centraliserade funktioner. Stödtjänsterna hör ofta till kommunens/samkommunens interna
tjänster, vars utgifter hänförs till de förvaltningsområden som använt
tjänsterna i form av interna köp och intern försäljning. Om funktionerna
inte har centraliserats, kan man hänföra motsvarande utgifter och inkomster direkt till de olika uppgiftsklasserna. Hit hör också utgifter för
och inkomster av samservicekontor.
Här anges också kostnader för kommunens investeringsverksamhet
och fonder (t.ex. köp av placerings-/bankrådgivning). Verksamhetsutgifter för och -inkomster av fonder som behandlats som balansenheter
hänförs i statistiken till den uppgiftsklass dit de hör enligt sin natur, t.ex.
fondägda fastigheters hyresinkomster och underhållskostnader hör till
uppgiftsklassen Fastighetsservice och uthyrningstjänster. Ränteutgifter eller -inkomster anges inte i driftsekonomin.
Ett centralkök som verkar i kommunen anges här, även om det administrativt hör till någon bransch. T.ex. ett centralkök som är underställd
den grundläggande utbildningen anges här och inte inom den grundläggande utbildningen. I ovan nämnda fall överförs utgifterna för
centralköket som interna köp och intern försäljning till rätt uppgiftsklasser i förhållande till måltiderna, också till den grundläggande utbildningen. Centralkökets fastighetskostnader kan hänföras till Fastighetsservice och uthyrningstjänster, om fastighetsservicen i kommunen är
centraliserad.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Stödtjänster inom sjukvården (t.ex. laboratorietjänster, diagnostisk avbildning), där kostnaderna och intäkterna hänförs direkt till respektive
uppgiftsklass.
555 Främjande av näringslivet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
–
–
–
–

förvaltning, utredning, planering och ledning av verksamhet som
främjar näringslivet
stöd till företag
främjande av den allmänna sysselsättningen i området
främjande av turism och verksamhet med anknytning till detta, t.ex.
mässor
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610 Vatten- och avloppsverk
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
–
–
–
–
–
–

förvaltning, utredning och planering av vattentjänster
verksamheten vid vatten- och avloppsverk
avloppsvattenverk
hantering av dagvatten
byggande, utrustning och underhåll av anläggningar och system
understöd till vattenbolag och andelar i samkommuner för vattenoch avloppsverk

Också vattenförsörjning som behandlats som balansenhet och av affärsverkstyp, hör hit.

625 Avfallshantering
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
–
–
–
–
–

skötsel och sanering av avstjälpningsplatser och andra avfallsbehandlings- och mottagningsområden
behandling av avfall och mottagningsplatser för avfall
behandling av spillolja
avfallshantering för fastigheter som ordnas av kommunen/samkommunen
bidrag till bolag som bedriver verksamheten i fråga

När det gäller de kostnader och intäkter som hör till denna uppgiftsklass frågas dessutom efter följande specifikationer:
Avfallsskatt
630 Kollektivtrafik
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Anordnande av lokaltrafik (även köp av kollektivtrafiktjänster av trafikföretag) och stöd för kollektivtrafik. Bidrag till bolag som bedriver verksamheten i fråga.
620 Energiförsörjning
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Energiförsörjning och fjärrvärmeanläggningarnas produktions-, överförings- och distributionsverksamhet samt därtill hörande byggande och
underhåll. Bidrag till bolag som bedriver verksamheten i fråga.
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Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Stödjande av energibolag hör till uppgiftsklassen Främjande av näringslivet.
640 Hamnar
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Hamnverksamhet samt förvaltning, ledning, undersökning och planering, av hamnverksamhet och vattentrafik, byggande av insjö- och
kustfarleder, underhåll och muddring, lotsning o.d. verksamhet, verksamhet med båtbryggor, stöd för vattentrafik samt gästhamnar. Bidrag
till bolag som bedriver verksamheten i fråga.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Stödjande av hamnbolag hör till uppgiftsklassen Främjande av näringslivet.
660 Jord- och skogsbrukslägenheter
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Jord- och skogsbrukslägenheter som används i kommunens egen
verksamhet av näringskaraktär. Köp och försäljning av virke.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Köp av byggnadstomter, t.ex. utgifter för och inkomster av tomter som
köpts och sålts för bostadsproduktion hör till uppgiftsklassen Övrig
verksamhet.
690 Övrig verksamhet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Hit hör bl.a.:
– parkeringsövervakning
– konsument- och skuldrådgivning
– annan verksamhet som kan hänföras till rättsväsende och säkerhet
– uthyrning och försäljning av tomter (inkl. försäljningsvinst) och bostadsmässor
– markanskaffning som inte entydigt kan hänföras till någon annan
uppgiftsklass
– förvaltning av bostadsproduktionen
– undersökning, planering och ledning i anknytning till boendet samt
främjande av bostadsproduktionen
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–
–

byggande, planering och underhåll av datakommunikationskanaler
återanvändningscentraler (verksamhet som inte hör till avfallshanteringen)

Därutöver övriga uppgifter eller tjänster som inte kan hänföras till
ovanstående uppgiftsklasser.
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Utgifts- och inkomstslagen inom driftsekonomin
Dessa utgifts- och inkomstslag ges i uppgifterna om driftsekonomin
uppgiftsvis.

Utgiftsslag
Löner och arvoden
Löner och arvoden enligt resultaträkningen.
Obs! Hemvårdarens arvode hänförs till utgiftsslaget Köp av kundtjänster.

Pensionskostnader
Pensionsförsäkringsavgifter (både löne- och pensionsutgiftsbaserade
samt förtidsavgifter) till Keva, även pensionsutgiftsbaserade avgifter
som uppstår för en medlemskommun efter upplösning av en samkommun. Här bokförs också frivilliga pensionsförsäkringsavgifter.
Också pensionsförsäkringsavgifter som betalas för stöd för närståendevård och för familjedagvårdsarvoden hänförs till pensionskostnader,
även om kostnader som förorsakas av verksamheten ifråga inte hänförs till kostnadsslaget Löner och arvoden.
Arbetspensionsavgifter som betalas till andra än Keva, bland annat
StaPL, ArPL och LFöPL.
Pensioner som betalats av kommunen eller samkommunen.

Övriga lönebikostnader
Bland övriga lönebikostnader ingår också bikostnader som bestäms
som en viss andel av lönen eller arvodet, till exempel arbetsgivarens
socialskyddsavgifter och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa.
Till övriga socialförsäkringsavgifter, som hör till övriga lönebikostnader,
hör bland annat ekonomiskt stöd samt lagstadgade och frivilliga
olycksfallsförsäkringar.

Köp av kundtjänster
Kundtjänster är slutprodukttjänster som är avsedda för kommuninvånarna och som kommunen eller samkommunen köper av andra serviceproducenter. Här anges kommunernas och samkommunernas alla
köp av kundtjänster, också kundtjänster som köpts åt andra än invånare i den egna kommunens eller samkommunens avtalskommuner.
För kundtjänsterna betalas ersättning till fullt belopp antingen på basis
av avtal, som betalningsandel till en samkommun eller som s.k. hemkommunsersättning. Köp av kundtjänster är bland annat ersättning
(andel) till en samkommun eller till en annan kommun för undersökning
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eller behandling av en patient vid en hälsovårdscentral, köp av sjukvårdstjänster av en samkommun, köp av vårdtjänster av en samkommun för socialvård, en annan kommun eller en privat serviceproducent
och även köp av avbytartjänster inom lantbruket av en annan kommun.
Hemkommunsersättningar inom förskoleundervisningen och den
grundläggande utbildningen hör till köp av kundtjänster. Kostnaderna
för hemkommunsersättningar ska hänföras till den sektor inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen där eleven är
placerad. Om eleven är placerad i en annan kommuns skola, hänförs
kostnaderna för hemkommunsersättningar till köp av kundtjänster av
kommuner. Kostnaderna för hemkommunsersättningar för elever i privata skolor hänförs till köp av kundtjänster av övriga.
Av undervisningstjänsterna hör till köp av tjänster också betalning av
de andelar som överstiger den statliga finansieringen som enligt särskilt avtal i samkommunens grundavtal betalas till samkommunen eller
enligt ett särskilt avtal till någon annan kommun eller privat läroanstalt.
Dessutom ska köp av förskoletjänster, tjänster inom den grundläggande utbildningen och tjänster inom morgon- och eftermiddagsverksamheten av en annan kommun, en samkommun, ett privat daghem,
en församling eller någon annan organisation (inte av kommunens
egna enheter) hänföras till köp av kundtjänster.
Till kundtjänster räknas endast s.k. slutprodukttjänster. Då till exempel
en hälsocentral köper laboratorie- och röntgentjänster är detta inte köp
av kundtjänster, eftersom dessa i regel utgör endast en del av den
sjukvårdsservice som patienten får på hälsocentralen.
På motsvarande sätt är inte heller den del av lönen för en gemensam
lärare som betalas till en annan kommun att betrakta som köp av kundtjänster, utan den hör till undergruppen Undervisnings- och kulturtjänster inom Köp av övriga tjänster. Det är fråga om en mellanprodukttjänst, som skolan använder när den producerar utbildningstjänster för
sina elever.
När det är fråga om s.k. kollektiva tjänster kan kunden inte identifieras
och köpen hänförs alltid till köp av övriga tjänster. Följande uppgiftsklasser är kollektiva tjänster och de kan inte hänföras till köp av kundtjänster:
– Allmän förvaltning
– Miljö- och hälsoskydd
– Samhällsplanering
– Byggnadstillsyn
– Miljövård
– Trafikleder
– Parker och allmänna områden
– Brand- och räddningsväsendet
– Fastighetsservice och uthyrningstjänster
– Stödtjänster
– Främjande av näringslivet
– Vattenförsörjning
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–
–
–
–
–

Avfallshantering
Kollektivtrafik
Energiförsörjning
Hamnverksamhet
Jord- och skogsbrukslägenheter

I uppgifterna om driftsekonomin ska köp av kundtjänster specificeras
enligt sektorindelningen: köp från staten, kommuner, samkommuner,
övriga.
Köp av kundtjänster av staten
Kundtjänster köpta av staten är till exempel vårdtjänster som köpts av
statliga sjukhus.
Köp av kundtjänster av kommuner
Köp av kundtjänster av kommuner är till exempel köp av social- och
hälsovårdstjänster av en annan kommun (inkl. deras affärsverk) samt
hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning.
Hemkommunsersättningar som den tidigare hemkommunen betalat till
den nya på basis av lagen om hemkommun eller socialvårdslagen hör
också till köp av kundtjänster av kommuner.
Hit hör inte kommunens interna köp. När kommunen köper slutprodukttjänster eller kollektiva tjänster av sitt eget affärsverk eller en annan intern enhet i organisationen elimineras motsvarande köp av tjänster och försäljningsintäkter i driftsekonomin, eftersom den utgift och inkomst som motsvarar köptransaktionen skulle bokföras i samma uppgiftsklass. En mellanprodukttjänst (t.ex. en ICT-tjänst) som köpts av
det egna affärsverket eller en annan intern enhet hänförs till driftsekonomin som ett internt köp av övriga tjänster.
Köp av kundtjänster av samkommuner
Slutprodukttjänster som köpts från samkommuner, samkommunens
affärsverk eller affärsverkssamkommunen anges här. En medlemskommuns betalningsandelar av en samkommuns driftskostnader hör i
allmänhet till köp av kundtjänster. Undantag är kollektiva tjänster som
köpts av samkommuner, t.ex. samhällsplanering, tjänster inom brandoch räddningsväsende, veterinärmedicinska tjänster och övriga tjänster inom miljö- och hälsoskyddet. Dessa hör till kostnadsslaget Köp av
övriga tjänster. Också mellanprodukttjänster som köpts av samkommuner och som stöder kommunens/samkommunens egen serviceproduktion, hänförs till Köp av övriga tjänster.
Hit hör inte samkommunens interna köp. När samkommunen köper
slutprodukttjänster eller kollektiva tjänster av sitt eget affärsverk eller
en annan intern enhet i organisationen elimineras motsvarande köp av
tjänster och försäljningsintäkt i driftsekonomin, eftersom den utgift och
inkomst som motsvarar köptransaktionen skulle bokföras i samma
uppgiftsklass. En mellanprodukttjänst (t.ex. en ICT-tjänst) som köpts
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av det egna affärsverket eller en annan intern enhet hänförs till driftsekonomin som ett internt köp av övriga tjänster.
Köp av kundtjänster av övriga
Här anges köp av kundtjänster av andra serviceproducenter än kommuner, samkommuner eller staten. Hit hör köp av kundtjänster enligt
definitionen ovan, bl.a. arvode till familjevårdare (kostnadsersättningar
för familjevård hör däremot till köp av övriga tjänster), köp av förskoleundervisning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet av församlingar eller privata serviceproducenter.

Köp av övriga tjänster
Köp av kundtjänster är i regel tjänster inom insatsförbrukningen, som
är avsedda att stöda kommunens eller samkommunens egen serviceproduktion (bl.a. laboratorie- och röntgentjänster). Till köp av kundtjänster hör bl.a. kontors- och experttjänster, ICT-tjänster, posttjänster,
personalhyrning, försäkringar, renhållnings- och tvätteritjänster, byggande- och underhållstjänster, rese-, inkvarterings- och transporttjänster samt t.ex. social- och hälsovårdstjänster samt undervisnings- och
kulturtjänster för personalen.
Även andelar av beskattningskostnader samt andelar av sådana samarbetskostnader som t.ex. betalningar till landskapsförbund, köp av
s.k. kollektiva tjänster och medlemsavgifter till kommunernas centralorganisation hör till köp av övriga tjänster. När det är fråga om s.k.
kollektiva tjänster kan man inte identifiera en enskild kund och köpen
hänförs alltid till köp av övriga tjänster.
Följande uppgiftsklasser i statistiken är kollektiva tjänster:
– Allmän förvaltning
– Miljö- och hälsoskydd
– Samhällsplanering
– Byggnadstillsyn
– Miljövård
– Trafikleder
– Parker och allmänna områden
– Brand- och räddningsväsendet
– Fastighetsservice och uthyrningstjänster
– Stödtjänster
– Främjande av näringslivet
– Vattenförsörjning
– Avfallshantering
– Kollektivtrafik
– Energiförsörjning
– Hamnverksamhet
– Jord- och skogsbrukslägenheter
Alla köp av tjänster som hör till uppgiftsklasserna ovan hänförs alltid till
köp av övriga tjänster.
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Material, förnödenheter och varor
Till material, förnödenheter och varor räknas bl.a. kontors- och skolmaterial, litteratur, livsmedel, kläder och textilier, mediciner och förbrukningsartiklar, städ- och rengöringsmedel, bränsle och smörjmedel
samt anskaffningsutgifter för värme, el och vatten. Däremot hör avgifter för avloppsvatten till köp av tjänster.

Understöd
Understöden omfattar understöd och bidrag som betalats till hushåll
samt understöd och bidrag som beviljats samfund.
Exempel på understöd som beviljats hushåll:
– Stöd för hemvård av barn (lagstadgat)
– Kommuntillägg till stödet för hemvård av barn
– Stöd för privat vård av barn
– Kommuntillägg till stödet för privat vård av barn
– Vårdarvoden inom närståendevården
– Utkomststöd
– Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
– Understöd till handikappade
– Stöd för skolresor
– Servicesedlar
– Mottagningspenning till asylsökande
– Brukspenning till asylsökande
Övriga understöd till hushåll är t.ex. olika slags stipendier, ersättning
för lantbruksavbytare som hushållet ordnat själv samt bl.a. skattefri rehabiliterings-, flit- eller terapipenning.
Understöd som beviljas till andra än hushåll är t.ex. verksamhetsunderstöd till olika föreningar, sällskap och väglag.
Understöden omfattar också kommunens andelar i finansieringen av
arbetsmarknadsstödet (Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet)
som Fpa fakturerar av kommunerna.

Hyreskostnader, externa
Till hyrorna för bostäder samt övriga byggnader och lokaler hör externa
hyror (eller bolagsvederlag) för byggnader och lokaler. Till hyreskostnaderna hänförs bl.a. följande kostnader:
– Hyror för mark- och vattenområden.
– Totala serviceavgifter som betalats enligt den s.k. livscykelmodellen, PPP-modellen eller partnerskapsavtal.
– Hyresutgifter för hyrda maskiner och inventarier samt transportmedel (även för kontorsapparater och -utrustning) inklusive leasinghyror och därtill hörande försäkringspremier.
– Hyror för kläder och textilier.
Däremot hänförs t.ex. ersättningar för arbetsprestationer som betalats
till arbetsmaskinsentreprenörer till köp av tjänster.
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Hyreskostnader, interna
Här anges kommunens eller samkommunens interna hyreskostnader.
Också hyreskostnader som betalats till ett eget affärsverk anges här.

Övriga kostnader
Här anges resultaträkningsposten Övriga verksamhetskostnader med
undantag av hyreskostnader som anges separat. Till övriga kostnader
hör bl.a. ersättningar för sådana representationsutgifter som inte behöver verifieras med kvitto samt redovisningsarvoden till utmätningsmän, medlemsavgifter till andra sammanslutningar än kommunernas
centralorganisation och kommunala arbetsmarknadsverket och avgifter för försenade deklarationer på skattekontot. Även borgensförluster
och försäljningsförluster av bestående aktiva hör hit, om de har hänförts till övriga verksamhetskostnader i resultaträkningen.
Till övriga kostnader hör till exempel:
– avfallsskatt
– fordonsskatt
– dieselskatt
– moms på eget bruk eller på måltid som utgör naturaförmån till den
del skatten inte kan hänföras till resp. kostnadsslag.
– fastighetsskatt
– skogsvårdsavgift
– inkomstskatt för affärsverksamhet

Verksamhetskostnader totalt
Denna post behöver inte anges. Beräkningen av uppgiften sker automatiskt på datainsamlingsblanketten som summan av ovanstående
poster.
Av verksamhetskostnaderna: Interna kostnader totalt
Här anges de sammanlagda interna poster som hör till verksamhetskostnaderna. Interna verksamhetskostnader kan finnas i följande kostnadsslag:
– Köp av övriga tjänster
– Material, förnödenheter och varor
– Interna hyreskostnader
– Övriga kostnader
De interna kostnaderna och intäkterna ska vara lika stora, när driftsekonomins uppgiftsklasser räknas ihop.

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar enligt kommunens eller samkommunens resultaträkning.
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Överföringskostnader
Kostnader för stödtjänster kan hänföras till uppgiftsklasser med hjälp
av överföringsposter. Då syns verksamhetens produktionskostnader
och -intäkter i uppgiftsklassen för stödtjänster.
Överföringskostnaderna och -intäkterna ska vara lika stora, när driftsekonomins uppgiftsklasser räknas ihop.

Intäktsslag
Försäljningsintäkter
Försäljningsintäkter är inkomster av varor och tjänster som är avsedda
att säljas till ett pris som i regel täcker produktionskostnaderna. De ersättningar som kommunens affärsverksamhet (bl.a. vatten-, avfallshanterings- och trafikverk, kantiner, tvätterier o.d. verksamhet av affärsverksamhetskaraktär) tar ut för sina prestationer hänförs dock till
försäljningsintäkter oberoende av om de täcker produktionskostnaderna eller inte.
Försäljningsintäkter av staten
Hit hör alla försäljningsintäkter av staten samt ersättningar av staten
till fullt belopp.
Försäljningsintäkter är också ersättningar för prestationer som kommunen har producerat på uppdrag av staten och överlåtit till en tredje
part. Sådana ersättningar som erhållits enligt principen för full kostnadsersättning är bl.a.
– universitetssjukhusens specialstatsandel för undervisnings- och
forskningsverksamhet
– forsknings- och utbildningsersättning för läkare
– sjukvårdsersättningar för beväringar, civiltjänstgörare och fångar
– ersättningar för tryggande av utkomsten för flyktingar och övriga
kostnader
– Statskontorets ersättningar enligt lagen och förordningen om ändring av lagen om skada ådragen i militärtjänst
– ersättningar för avbytarservice
– ersättningar för personlig skuldrådgivning
– tillsynsersättningar (inkl. veterinärvård)
– hemkommunsersättningar för elever som saknar hemkommun eller som bor i landskapet Åland
– ersättningar enligt integrationslagen
– ersättning för tillhandahållande av intressebevakningstjänster
(tjänsteförmyndarskap)
– ersättning för valkostnader i president- och riksdagsval
Till den här gruppen hör också den finansiering enligt pris per enhet för
driftskostnader, inklusive finansiering för läroavtalsutbildning, som betalas till en samkommun som bedriver undervisningsverksamhet (yr-
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kesutbildning och gymnasium). Däremot bokförs de utbildningsersättningar som kommunen får för läroavtalsutbildning i egenskap av arbetsgivare (t.ex. den samkommun som anordnar utbildningen betalar
ersättning till kommunen) bland övriga försäljningsintäkter. Kostnaderna för läroavtalsutbildningen, liksom också köp av utbildning som
hör till läroavtalsutbildningen (t.ex. teoretisk utbildning) av andra utbildningsproducenter, bokförs bland kostnadsslagen för respektive uppgift.
Försäljningsintäkter av kommuner
Här anges försäljningsintäkter av kommuner (inkl. kommunernas affärsverk). Kommunens interna försäljningsintäkter anges i punkten interna försäljningsintäkter, alltså inte här.
Till försäljningsintäkter av kommuner hänförs också:
Hemkommunsersättningar
Som hemkommunsersättningar bokförs de intäkter av hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning
som framgår av den månatliga specifikationen av statsandelen för
kommunal basservice och eventuella kompletterande hemkommunsersättningar som kommunen får av en annan kommun på basis av ett
avtal mellan kommunerna. Som hemkommunsersättningar bokförs
också ersättningar som en samkommun får av någon annan kommun
än en medlemskommun för sådana social- och hälsovårdstjänster som
inte produceras på basis av ett samarbetsavtal mellan kommunerna
(Hälso- och sjukvårdsL 58 §).
De ersättningar som en persons nya hemkommun får av den tidigare
hemkommunen på basis av lagen om hemkommun eller socialvårdslagen hör till försäljningsintäkter av kommuner.
Medlemskommunernas betalningsandelar och ersättningar till samkommunen
En ersättning som en samkommuns medlemskommun betalar till samkommunen enligt fakturering som grundar sig på antalet prestationer
eller ersättande prestationer (t.ex. invånarantal) upptas i samkommunens uppgifter om driftsekonomin som försäljningsintäkter av kommuner. Här anges också de utjämningsavgifter som en medlemskommun
betalar till samkommunen (t.ex. utjämningsavgifter för överstora vårdkostnader som ett sjukvårdsdistrikt debiterat).
Övriga samarbetsersättningar
Bland övriga samarbetsersättning bokförs de ersättningar som kommunen får av en annan kommun för sådant avtalsbaserat samarbete
som avses i 52 § kommunallagen, t.ex. ersättningar som ansvarskommunen (värdkommunen) får av avtalskommunen för avtalsenlig verksamhet.
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Försäljningsintäkter av samkommuner
Här anges alla försäljningsintäkter av samkommuner, deras affärsverk
samt affärsverkssamkommuner.
Samkommunens interna försäljningsintäkter anges i punkten interna
försäljningsintäkter, alltså inte här.
Försäljningsintäkter av övriga
Här anges försäljningsintäkter av andra än staten, kommunerna och
samkommunerna. Försäljningsintäkterna av övriga omfattar bland annat:
– måltidsersättningar som tas ut av personalen
– måltidsersättningar som tas ut av kunder
– ersättningar för elevarbeten eller avgiftsbelagd serviceverksamhet
som tas ut av kunder
Interna försäljningsintäkter
Här anges kommunens eller samkommunens interna försäljningsintäkter (inkl. försäljningsintäkter av det egna affärsverket).

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter är klientavgifter och andra avgifter för sådana varor och
tjänster vilkas pris inte är avsett att täcka produktionskostnaderna i sin
helhet eller vilkas pris bestäms utgående från kundens betalningsförmåga. Ofta finns det bestämmelser om grunden för avgifterna i lag eller
förordning. Sådana avgiftsintäkter är till exempel klientavgifter inom
hälso- och sjukvården, såsom hälsostations- och poliklinikavgifter
samt avgifter för vårddagar (inte ersättningar för tandtekniska kostnader som är försäljningsinkomster), olika slags serviceavgifter inom socialväsendet, terminsavgifter, avgifter för planering och mätningsförrättningar, avgifter för byggnadstillsyn och inspektion (t.ex. avgifter för
åtgärdstillstånd, rivningslov och tillstånd för miljöåtgärder), parkeringsavgifter och avgifter för avbytarservice. Felparkeringsavgifter är dock
poster av bötesnatur och hör till övriga intäkter.
Avgiftsintäkter är däremot inte till exempel ersättningar för måltider
som tas ut av personalen eller andra kunder och inte heller ersättningar
för elevarbeten eller avgiftsbelagd serviceverksamhet vilka tas ut av
kunder, även om de i vardagligt tal kallas "avgifter" och ersättningen
inte täcker produktionskostnaderna. Sådana ersättningar utgör försäljningsintäkter av övriga.

Understöd och bidrag
Understöd och bidrag som bokförts i resultaträkningen fördelas på sex
poster i uppgifterna om driftsekonomin på följande sätt:
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Sysselsättningsstöd
Omfattar de sysselsättningsstöd som kommuner och samkommuner
får av staten. Sysselsättningsstöden ska fördelas och hänföras på uppgiftsklasser.
Övriga understöd och bidrag av staten
Här anges understöd och bidrag av staten exklusive sysselsättningsstöd. Hit hör bl.a. statsunderstöd för grundläggande utkomststöd och
kommunernas sammanslagningsunderstöd. Också sådana andelar eller understöd som en samkommun får av staten och som inte är finansiering enligt pris per enhet enligt principen om ersättning till fullt belopp (bl.a. statsandel på 57 % för driftskostnaderna för en folkhögskola
som drivs av en samkommun). Dessutom alla övriga understöd och
bidrag av staten utom de som bokförs i kommunens resultaträkning
direkt under Statsandelar eller i samkommunen under Försäljningsintäkter (ersättningar av staten till fullt belopp).
Understöd och bidrag av kommuner och samkommuner
Omfattar understöd och bidrag från andra kommuner eller samkommuner. Till exempel de betalningsandelar för låneräntor som en samkommun tar ut separat av en medlemskommun. I uppgifterna om driftsekonomin anges inte kommunens/samkommunens interna understöd
och bidrag (t.ex. bidrag till det egna affärsverket).
Understöd och bidrag av socialskyddsfonder (bl.a. Fpa)
Här anges de understöd och bidrag som erhålls av socialskyddsfonder.
Hit hör alla understöd och bidrag från Fpa, bl.a. Fpa:s ersättningar till
kommunen/samkommunen för anordnande av företagshälsovård för
kommunens/samkommunens egen personal samt sjuktransport. Stöd
för skolresor för studerande vid gymnasier och yrkesinriktade läroanstalter i det fall att Folkpensionsanstalten på ansökan betalar ersättning till huvudmannen.
Understöd och bidrag av Europeiska unionen
Här anges endast understöd och bidrag som erhållits direkt av EU. De
av inhemska myndigheter erhållna EU-bidrag skall angivas under Övriga understöd och bidrag av staten.
Understöd och bidrag av övriga
Här anges andra understöd och bidrag än de som erhålls av staten,
kommuner, samkommuner, socialskyddsfonder eller EU.

Hyresintäkter, externa
Här anges kommunens eller samkommunens externa hyresintäkter.
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Hyresintäkter, interna
Här anges kommunens eller samkommunens interna hyresintäkter.

Övriga intäkter
Här anges resultaträkningsposten Övriga verksamhetskostnader med
undantag av hyreskostnader som anges separat. I den här posten ingår till exempel:
– felparkeringsavgifter och klampningsersättningar
– försäkringsbolagens skadeförsäkringsersättningar
– bibliotekens förseningsavgifter
– intäkter av återkrav av utkomststöd
– gymnasie- och yrkesläroanstaltselevernas andel av kostnaderna
för stödet för skolresor, som fakturerats eleven
– överlåtelsevinster av bestående aktiva, om de har hänförts till övriga verksamhetsintäkter i resultaträkningen.

Verksamhetsintäkter totalt
Uppgiften behöver inte anges. Beräkningen av uppgiften sker automatiskt på datainsamlingsblanketten som summan av ovanstående poster.
Av verksamhetsintäkterna: Interna intäkter totalt
Här anges interna verksamhetsintäkter totalt. I regel finns det interna
intäkter bara i posterna Interna försäljningsintäkter och Interna hyresintäkter.
De interna kostnaderna och intäkterna ska vara lika stora, när man
räknar ihop driftsekonomins uppgiftsklasser.

Överföringsintäkter
Kostnader för stödtjänster kan hänföras till uppgiftsklasser med hjälp
av överföringsposter. Då syns verksamhetens produktionskostnader
och -intäkter i uppgiftsklassen för stödtjänster. Överföringskostnaderna fördelas på uppgiftsklasserna och överföringsintäkterna anges i
uppgiftsklassen för stödtjänster.
Överföringskostnaderna och -intäkterna ska vara lika stora, när man
räknar ihop driftsekonomins uppgiftsklasser.

Förändring av produktlager
Förändring av produktlager som bokförts i resultaträkningen (fördelas
på uppgiftsklasser).

Tillverkning för eget bruk
Tillverkning för eget bruk enligt resultaträkningen (fördelas på uppgiftsklasser i förhållande till motsvarande kostnader).
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Investeringsspecifikationer
Investeringsspecifikationer samlas in från hela kommunen/samkommunen, primärkommunen och affärsverken sammantaget. Investeringsutgifter och -intäkter behandlas på samma sätt som i den externa finansieringsanalysen.
Investeringarna redovisas specificerat enligt uppgiftsklass och varutyp.
Primärkommunens och affärsverkets investeringar behandlas på
samma sätt. Utgifter och inkomster hänförs alltid till en viss uppgiftsklass enligt verksamhetens natur, oberoende av vilken förvaltningskommun som tillhandahåller tjänsten eller vilken organisationsenhet
som har gjort investeringen.
I investeringsdelen samlas dessutom in mer detaljerade poster på hela
kommunens/samkommunens nivå om byggande och finansieringsandelar.
Investeringsutgifter totalt beräknade enligt uppgiftsklass och varutyp
samt försäljningsinkomster av finansieringstillgångar totalt är lika stora
som posterna investeringsutgifter och försäljningsinkomster av finansieringstillgångar i kommunens/samkommunens externa finansieringsanalys. Obs! Kommunens interna investeringar anges inte.
När det gäller inkomster från försäljning av investeringstillgångar frågas dessutom om försäljningsvinster enligt varuslag.

Investeringar enligt uppgiftsklass
Investeringar hänförs alltid hänförs alltid till en viss uppgiftsklass enligt
verksamhetens natur och investeringsobjektets användningsändamål,
oberoende av vilken förvaltningskommun som tillhandahåller tjänsten
eller vilken organisationsenhet som har gjort investeringen. Om investeringsobjektet har fler användningsändamål, ska det fördelas på
olika uppgiftsklasser i förhållande till kapacitetsutnyttjandet (t.ex. yta).
Aktier och andelar hänförs till den uppgiftsklass dit de hör enligt sin
natur. Till exempel bostadsaktier hänförs till Fastighetsservice och uthyrningstjänster, samkommunsandelarna enligt samkommunens verksamhet.
Investeringsutgifter och -inkomster rörande byggnader hänförs direkt
till olika uppgiftsklasser enligt byggnadens användningsändamål. Till
exempel de investeringar som lokalcentraler gör hänförs inte till uppgiftsklassen Fastighetsservice och uthyrningstjänster, utan de ska
hänföras till rätt uppgiftsklasser enligt byggnadens användningsändamål, t.ex. grundskolors reparationsinvesteringar hör till uppgiften
Grundläggande utbildning.
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Mer detaljerade beskrivningar av uppgiftsklasserna finns i början av
detta dokument. Investeringarna samlas in sammantaget ifråga om följande uppgiftsklasser:
210 Tjänster för barn och familjer:
212 Anstalts- och familjevård inom barnskyddet
213 Öppenvårdstjänster inom barnskyddet
218 Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer
222 Tjänster för äldre:
220 Anstaltstjänster för åldringar
221 Boendeservice för äldre med heldygnsomsorg
223 Övriga tjänster för äldre
229 Tjänster för handikappade:
225 Anstaltstjänster för handikappade
226 Boendeservice för handikappade med heldygnsomsorg
228 Annan service för handikappade
250 Primärhälsovård:
253 Öppenvård inom primärvården
254 Mun- och tandvård
256 Bäddavdelningsvård inom primärvården

Varuslag för investeringar
Investeringsutgifter och -inkomster specificeras enligt varuslag och
uppgiftsklasser.
Som inkomster från försäljning av investeringstillgångar anges de verkliga försäljningsprisen (= icke avskriven anskaffningsutgift + försäljningsvinst - försäljningsförlust)
När det gäller inkomster från försäljning av investeringstillgångar frågas dessutom om försäljningsvinster enligt varuslag. Försäljningsvinst
eller -förlust behandlas i resultaträkningen i enlighet med bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning.
Obs! Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar hänförs direkt till varuslagen.
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Obs! Finansieringsandelar för investeringar ska inte ingå i investeringsinkomsterna i tabellen ”Investeringar enligt uppgiftsklass”.
Datorprogram
Till program räknas datorprogram som köpts färdiga eller som beställningsarbete samt licensavgifter för dem. Program som ingår i anskaffningspriset på datorer och utrustning hör inte till denna punkt utan till
punkten Datautrustning.
Till anskaffningsutgifterna för datorprogram som ska aktiveras hör anskaffningsutgifter för användarrättigheter för datorprogram och för
egentillverkade och köpta program, om den tid programmen generar
inkomster eller verkningstiden som produktionsfaktor är längre än en
räkenskapsperiod och om kostnadsföring av hela anskaffningsutgiften
på en gång väsentligt påverkar räkenskapsperiodens resultat i kommunen.
Övriga immateriella tillgångar
Anskaffningsutgifter för andra immateriella tillgångar än datorprogram
i enlighet med bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar.
Andra
immateriella
tillgångar
är
immateriella
rättigheter och övriga utgifter med lång verkningstid.
Immateriella rättigheter är till exempel trafiktillstånd, patent och upphovsmannarätter.
Övriga utgifter med lång verkningstid kan vara aktiverade grundläggnings- och organisationsutgifter och utgifter för forskning och utveckling, aktiverad goodwill, utgifter för ombyggnad av hyreslägenheter,
planläggningsutgifter som överstiger de normala årliga kostnaderna
och anslutningsavgifter till energi- och vattenverk eller liknande verk,
om de inte kan tas med i anskaffningsutgifterna för fastigheten eller
som andelar i långfristiga placeringar. Det kan också vara fråga om
ovanligt stora andelar i anskaffningsutgifterna för andra sammanslutningars anläggningstillgångar.
Anskaffning av mark- och vattenområden
Anskaffningsutgifter för mark- och vattenområden. Mark- och vattenområden är bl.a. mark- och skogsområden, bebyggda och obebyggda
tomter, strömfallslägenheter och vattenområden.
Förbättringsinvesteringar i mark- och vattenområden
Förbättringsinvesteringar i mark- och vattenområden. Till exempel det
högre tillgångsvärde som uppstår från markröjning, markprofilering,
anläggning av brunnar och vattenhål, kostnader för iståndsättning av
förorenade mark- och vattenområden.
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Anskaffning av bostadsbyggnader
Utgifter för anskaffning och nybyggnad av bostadsbyggnader. Bostadsbyggnader är byggnader där mer än hälften av våningsytan används som bostad. Hit hör inte: Barnhem, ålderdomshem, vårdhem
(o.d. institutioner) och inte heller servicehem eller internat o.d. där invånarna har gemensamma köks-, vistelse- eller sanitetsutrymmen.
Reparationsinvesteringar i bostadsbyggnader
Utgifter för investeringar i ombyggnad av bostadsbyggnader. Med ombyggnad avses reparationer som är grundligare än de årliga underhållsreparationerna och som höjer kvaliteten på byggnaden. T.ex. ändringar av användningsändamål för utrymmen, reparationer av bärande
konstruktioner, fasadrenoveringar, avloppsreparationer och stambyten
eller fukt- och mögelsanering. Obs! Inte reparationer som har bokförts enbart som en kostnad i resultaträkningen.
Anskaffning av övriga byggnader
Utgifter för anskaffning och nybyggnad av andra byggnader än bostadsbyggnader. Det är fråga om byggnader där mer än hälften av våningsytan används för andra ändamål än som bostad. Hit hör: Barnhem, ålderdomshem, vårdhem och sådana servicehem och internat,
där invånarna har gemensamma köks-, vistelse- och sanitetsutrymmen.
Reparationsinvesteringar i övriga byggnader
Utgifter för investeringar i ombyggnad av andra byggnader än bostadsbyggnader. Med ombyggnad avses reparationer som är grundligare än
de årliga underhållsreparationerna och som höjer kvaliteten på byggnaden. T.ex. ändringar av användningsändamål för utrymmen, reparationer av bärande konstruktioner, fasadrenoveringar, avloppsreparationer och stambyten eller fukt- och mögelsanering. Obs! Inte reparationer som har bokförts enbart som en kostnad i resultaträkningen.
Fasta konstruktioner och anordningar
Omfattar anskaffningsutgifterna för bland annat markkonstruktioner,
dvs. gator, vägar, parkeringsområden, broar och parker samt rekreationsområden exkl. utgifter för markförvärv, anskaffningsutgifterna för
vattenkonstruktioner, dvs. dammar, kanaler och bassänger, anskaffningsutgifterna för ledningsnät och anordningar i anslutning med dem,
samt anskaffningsutgifterna för övriga fasta maskiner och anordningar
som inte är en anskaffningsutgift för byggnaden. Även utgifter för ombyggnad av motsvarande konstruktioner och anordningar. Hit hör inte
utrustningar och nät m.m. som ingår i kommunikationsutrustningar.
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Datautrustning
Datorer, servrar, datanätanslutna enheter och kringutrustning för datorer. Bildskärmar, tangentbord, skrivare, skannrar, kablar och övrig
kringutrustning för datorer. Datanätanslutna enheter, inkl. routrar. Programvaror som skaffats i samband med datorer hör också hit.
Kommunikationsutrustning
Telefon-, audio-, video- och övriga kommunikationsenheter. Telekommunikationsnät inklusive kabeldragning samt övriga investeringar i datakommunikationskanaler. Telefonväxlar, telefoner, telefonsvarare,
faxapparater och antenner. Inbrotts- och brandlarmsystem. Tv-apparater, videor, dvd-apparater, monitorer och projektorer. Videokameror
och digitalkameror. Radiomottagare, förstärkare och högtalare.
Transportmedel
De anskaffningsutgifter för transportmedel som ska aktiveras. Transportmedel är trafikmedel som är avsedda för person- och varutransporter, t.ex. bilar, släpvagnar, båtar, spårvagnar och invalidvagnar.
Övriga maskiner och inventarier
De anskaffningsutgifter för övriga maskiner och inventarier som ska
aktiveras. Övriga maskiner och inventarier är bl.a. kraftmaskiner, lyftanordningar och transportörer, schaktningsmaskiner och rörliga arbetsmaskiner, jord- och skogsbruksmaskiner, bearbetningsmaskiner,
kontorsapparater, övriga elektriska maskiner och anordningar, möbler,
musikinstrument och idrottsredskap. Hit hör inte maskiner och anordningar som är fast anslutna till byggnader. Instrument och anordningar
för medicinska ändamål samt mätinstrument.
Övriga materiella tillgångar
Anskaffningsutgifter för övriga materiella tillgångar. Övriga materiella
tillgångar är naturtillgångar, värdeföremål och konstverk som kommunen äger samt s.k. produktiva tillgångar (t.ex. mjölkboskap). Naturtillgångar är bl.a. grustag, malmförekomster, stenbrott och torvmossar.
Aktier och andelar
Anskaffningsutgifterna för sådana aktier och andelar som hör till placeringar bland bestående aktiva. T.ex. aktier och andelar i sammanslutningar som producerar kommunala tjänster, aktier och andelar i
kommunens kund-, upphandlings- och finansieringssammanslutningar, bostadsaktier och höjningar av samkommunernas grundkapital. Obs! Här anges inte aktier och andelar som bokförs bland finansiella värdepapper!
Investeringsutgifter totalt
Investeringsutgifter totalt.
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Mervärdesskatten i återbäringssystemet
Mervärdesskatter som hör till återbäringssystemet (bara moms som
ingått i anskaffningar för skattefri verksamhet). Momsen ska anges för
slutanvändarna av tjänster eller varor enligt möjlighet. Här anges också
omvänd moms för byggtjänster, om den hör till återbäringssystemet.

Övriga investeringsspecifikationer
Av investeringarna specificeras följande poster på hela kommunens/samkommunens nivå (inkl. affärsverk).

Finansieringsandelar för investeringsutgifter
Finansieringsandelen kan bestå av statsandelar eller andra finansieringsandelar (t.ex. ifråga om en samkommun en medlemskommuns
finansieringsandel för anskaffningsutgiften för en investering). Specificeringarna görs på hela kommunens/samkommunens nivå.
Posten finansieringsandelar för investeringsutgifter i finansieringsanalysen specificeras i följande underposter
– av staten
– av kommuner och samkommuner
– av Europeiska unionen
– av övriga

Byggande
Investeringsutgifterna för mark- och vattenområden samt bostadsbyggnader, övriga byggnader och övriga investeringstillgångar indelas
i byggande i egen regi och byggherreverksamhet. Indelningen görs på
hela kommunens/samkommunens nivå, primärkommunen och affärsverken sammantaget. Allt byggande som aktiverats i balansräkningen
ska ingå (nybyggnad och reparationsbyggande). Tillgångar som hör till
bestående aktiva och som köpts färdiga uppges inte i tabellen för investeringsspecifikationer om de inte direkt hör till byggande i egen regi.
Byggande i egen regi totalt (A+B+C+D+E)
Byggande i egen regi innebär vid anskaffning av bestående aktiva som
ska aktiveras sådan byggverksamhet där kommunen/samkommunen
har helhetsansvaret för byggandet. Kommunen/samkommunen betalar då bland annat arbetstagarnas löner inklusive sociala kostnader,
dvs. är vanligen arbetsgivare för majoriteten av arbetstagarna. Sido-
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och underentreprenad (t.ex. VVS och målningsverksamhet) kan utföras av olika företag, men dessa ansvarar enbart för sin egen delentreprenad.
Byggande i egen regi specificeras i sin helhet på följande sätt:
A. Bostadsbyggnader
B. Övriga byggnader
C. Mark- och vattenområden
D. Fasta konstruktioner och anordningar totalt
E. Övriga investeringstillgångar totalt
Dessa indelas ytterligare enligt utgiftsslag i grupperna
personalutgifter,
tjänster,
material, förnödenheter och varor,
övriga utgifter
I gruppen övriga investeringstillgångar anges också till exempel kostnaderna för datasystemprojekt som ska aktiveras, när arbetet utförs i
egen regi. Delackord hör till gruppen tjänster.
Byggherreverksamhet
Med byggherreverksamhet avses sådan byggverksamhet där kommunen eller samkommunen låter utomstående entreprenörer utföra byggprojektet, antingen på hel- eller delentreprenad. Kommunen eller samkommunen övertar byggnaden då den är färdig, men fungerar inte som
arbetsgivare under byggtiden. Tillgångar som hör till bestående aktiva
och som köpts färdiga uppges inte i tabellen för investeringsspecifikationer om de inte direkt hör till byggherreverksamhet.
Byggherreverksamhet specificeras i sin helhet på följande sätt:
A. Bostadsbyggnader
B. Övriga byggnader
C. Mark- och vattenområden
D. Fasta konstruktioner och anordningar
E. Övriga investeringstillgångar
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Små projekt
Små projekt är investeringar som ingår i investeringsutgifterna i finansieringsanalysen och som uppfyller villkoren nedan.
Småbarnspedagogik, utgifter för små projekt sammanlagt
I investeringarna ingår s.k. små projekt som understiger det belopp
(300 000 euro) som statsrådet fastställt genom förordning (finansieringsförordningen 1766/2009, för småbarnspedagogik är gränsen för
enskilda projekt 300 000 euro utan moms). Ange som små projekt alla
räkenskapsårets små projekt sammanlagt inom småbarnspedagogiken.
Till småbarnspedagogik räknas inte förskoleundervisning eller morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever, som uppfyller villkoren i lagen om grundläggande utbildning (628/1998).
Social- och hälsovård, utgifter för små projekt sammanlagt
I investeringarna ingår s.k. små projekt som understiger det belopp
(300 000 euro) som i 20 § i lagen om planering av och statsunderstöd
för social- och hälsovården (733/1992) bestämts för anläggningsprojekt. Ange som små projekt alla räkenskapsårets små projekt totalt
inom social- och hälsovården. Gränsen är projektspecifik.
Biblioteksväsendet, utgifter för små projekt totalt
S.k. små projekt som ingår i investeringarna och som understiger det
belopp som statsrådet fastställt genom förordning (finansieringsförordningen 1766/2009, för bibliotek är gränsen för enskilda projekt 400 000
euro utan moms) och för vilka ingen särskild statsandel för anläggningsprojekt har betalats.
Till utgifterna för små projekt räknas inte heller moms som ingått i anskaffningarna och som omfattas av återbäringssystemet.
Specifikationer av små projekt i tabell 41 (Vissa uppgifter om ekonomin
och verksamheten inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning):
Förskoleundervisning, utgifter för små projekt totalt
I tabell 41 samlas separat in uppgifter om s.k. små projekt som ingår i
investeringarna inom förskoleundervisning och som understiger det
belopp som statsrådet fastställt genom förordning (finansieringsförordningen 1766/2009, 400 000 euro utan moms) och för vilka man inte har
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fått särskilt statsunderstöd för anläggningsprojekt. Ange som små projekt räkenskapsårets alla små projekt totalt inom förskoleundervisningen. Gränsen är projektspecifik.
Grundläggande utbildning, utgifter för små projekt totalt
I tabell 41 samlas separat in uppgifter om s.k. små projekt som ingår i
investeringarna inom den grundläggande utbildningen och som understiger det belopp som statsrådet fastställt genom förordning (finansieringsförordningen 1766/2009, 400 000 euro utan moms) och för vilka
man inte har fått särskilt statsunderstöd för anläggningsprojekt. Ange
som små projekt räkenskapsårets alla små projekt totalt inom den
grundläggande utbildningen (exkl. morgon- och eftermiddagsverksamhet). Gränsen är projektspecifik.
Gymnasieutbildning, utgifter för små projekt totalt
I tabell 41 samlas separat in uppgifter om s.k. små projekt som ingår i
investeringarna inom gymnasieutbildningen och som understiger det
belopp som statsrådet fastställt genom förordning (finansieringsförordningen 1766/2009, 400 000 euro utan moms) och för vilka man inte har
fått särskilt statsunderstöd för anläggningsprojekt. Ange som små projekt räkenskapsårets alla små projekt inom gymnasieutbildningen.
Gränsen är projektspecifik.
Övriga specifikationer
Aktier och andelar, investeringsutgifter specifikation:
Anskaffning av bostadsaktier
Aktier och andelar, investeringsinkomster specifikation:
Försäljning av bostadsaktier
Obs! I specifikationen enligt uppgiftsklass hänförs bostadsaktierna till
uppgiften Fastighetsservice och uthyrningstjänster.

Specifikation av kostnads- och intäktsslag
Av kostnads- och intäktsslagen specificeras följande poster på hela
kommunens/samkommunens nivå (inkl. affärsverk). Summan av underposterna köp av övriga tjänster, material, förnödenheter och varor,
understöd samt externa hyreskostnader ska stämma överens med den
sammanlagda summan av uppgiftsklasserna i driftsekonomin.
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Betalda pensioner
Pensioner som kommunen eller samkommunen betalat utanför det
lagstadgade kommunala pensionssystemet KomPL. Pensioner enligt
den gamla pensionslagen och det pensionsbortfall som förtidspensionerade fått i ersättning för pensionsbortfall samt eventuella begravningsunderstöd. Här ska inte ingå arbetspensionsförsäkringsavgifter
som kommunen betalar.
Specifikation av köp av övriga tjänster
Kontors- och experttjänster
Köp av kontors- och experttjänster. Om förskottsinnehållning verkställs
och socialskyddsavgifter betalas för experttjänsterna hör dessa till utgiftsslaget Löner och arvoden. Oberoende av näringsgren hör personalhyrning inte hit utan till personaluthyrningstjänster.
Till kontors- och experttjänster hör bl.a.:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Expert- och konsulttjänster
Översättnings- och tolkningstjänster
Interna textbehandlings- och sekreterartjänster
Juridiska tjänster
Redovisnings- och bokföringstjänster
Revisionstjänster
Skatterådgivningstjänster
Arkitekttjänster och därtillhörande konsulttjänster
Tjänster inom teknisk provning och analys
Tjänster inom naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
Specialiserade design- och planeringstjänster
Fototjänster
Förvaltnings- och stödtjänster
Entrétjänster
Tjänster för organisering av konferenser och mässor

ICT-tjänster
Till ICT-tjänsterna hänförs datateknik-, datakommunikations- och telekommunikationstjänster. Till dessa hör bl.a. följande:
–
–
–
–
–
–
–
–

Tjänster i det fasta telefonnätet
Teletjänster i det trådlösa nätet
Satellitkommunikationstjänster
Dataprogrammerings- och konsulttjänster
Databehandlings- och internetservertjänster
Webbportaler
Tjänster för underhåll av servermiljöer
Säkerhetskopierings- och lagringstjänster
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–
–

Informationsförvaltningstjänster
Applikationstjänster

Köp av och användningsrätt till program hänförs till köp av övriga tjänster då dessa inte behandlas som aktiverbar investeringsutgift.
Finansiella tjänster och banktjänster
Till finansiella tjänster och banktjänster hänförs tjänster med anknytning till förmedling av finansiering och placeringsverksamhet, basbanktjänster, inlånings- och lånetjänster.
Personaluthyrning
Hit hör tillhandahållande av tillfällig arbetskraft till kunder för att tillfälligt
ersätta eller komplettera kundens arbetskraft. De sysselsatta personerna är anställda av personaluthyrningsföretaget. De enheter som tar
emot arbetskraft tar hand om ledningen och övervakningen av hyrda
anställda.
Hit hör uthyrning av arbetskraft inom alla näringsgrenar, till exempel:
– läkar- och sjukvårdspersonal
– anställda inom datateknik och kommunikation
– kontorspersonal
– industri- och byggarbetare
– transport- och lagerarbetare
– hotell- och restauranganställda
– anställda inom lantbruk
– hyresarbetskraft inom andra näringsgrenar
Tryckning, annonsering och marknadsföring
Trycknings-, annonserings- och reklamtjänster med planering samt
marknadsförings- och opinionsundersökningstjänster o.d. kostnader.
Nationalräkenskaperna behöver uppgifterna om marknadsförings- och
opinionsundersökningstjänsterna i detta sammanhang och därför hänförs de inte till köp av kundtjänster.
Post- och kurirtjänster
Postens samhällsomfattande tjänster och övriga post-, distributionsoch kurirtjänster.
Försäkringar
Egendoms-, ansvars- och patientskadeförsäkringar o.d. försäkringar
som hänförts till köp av övriga tjänster, men inte socialförsäkringsavgifter som kommunen/samkommunen betalar i egenskap av arbetsgivare.
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Renhållnings- och tvätteritjänster
Renhållningen omfattar avloppsrening (avgifter för avloppsvatten), avfallshantering (avgifter för avfallshantering), sanering och städning av
byggnader, renhållning av vägar, gator och utomhusområden o.d. Till
tvätteritjänster hör t.ex. tvätt och vård av kläder.
Byggande och underhåll av byggnader och områden
Till dessa hör bl.a. följande:
– Till entreprenörer betalda entreprenadbelopp
– Ersättningar för reparation och underhåll av byggnader, fastigheter
och därtillhörande fast utrustning, vägar, avstjälpningsplatser och
parker samt övriga områden.
– Avgifter för hissunderhåll
– Sotningsavgifter
I underhållsfakturorna ingår också ofta materialkostnader. Mindre
materialkostnader kan hänföras till underhållstjänster.
Byggande och underhåll av maskiner, inventarier och anordningar
Uppförande, service, underhåll och reparationer av maskiner, inventarier, anordningar och transportmedel. I underhållsfakturorna ingår
också ofta materialkostnader. Mindre materialkostnader bokförs som
underhållstjänster.
Inkvarterings- och måltidstjänster
Till inkvarterings- och måltidstjänster hör t.ex. hotell- och restaurangservice, köp av måltids- och serveringstjänster av företag, en annan
kommun, samkommun eller någon annan enhet inom kommunen liksom även måltidsersättningar enligt kollektivavtalen.
Rese- och transporttjänster
Persontransporter, inklusive transporter av elever och patienter, hit hör
också huvudmannens kostnader för skolresor samt köp av sjuktransporter. Resetjänster är också resekostnader som föranleds av de förtroendevaldas och de anställdas tjänsteresor o.d. (ej inkvarterings- och
måltidstjänster), skattefria dagtraktamenten, kilometerersättningar,
transporter av varor, transportförsäkringar m.fl. tjänster.
Social- och hälsovårdstjänster
Social- och hälsovårdstjänsterna omfattar bland annat laboratorie- och
röntgentjänster när de är tjänster inom insatsförbrukningen och ingår
som delar i en större servicehelhet. Hit hör bl.a. tjänster inom första
insatsen, hälsovårdstjänster för personalen, hälsovårdsavgifter för elever vid läroanstalter och start- och kostnadsersättningar för familjedagvård och familjevård. Hyrning av läkare och vårdpersonal är hyrning av
arbetskraft, inte köp av social- och hälsovårdstjänster.
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Undervisnings- och kulturtjänster
Till undervisningstjänster hör kurs-, internat-, deltagar- och anmälningsavgifter (inte resekostnader eller dagtraktamenten). Hit hör också
sådana arvoden till lärare och föreläsare för vilka kommunen inte verkställer förskottsinnehållning eller betalar socialskyddsavgift samt till exempel andel av lönen för en gemensam lärare.
Andel av beskattningskostnaderna
Kommunens andel av beskattningskostnaderna enligt 6 kap. 30 § i lagen om skatteförvaltningen.
Övriga samarbetsandelar
Bland annat betalningsandelar till landskapsförbund, andelar av kostnaderna för miljö- och hälsoskydd, medlemsavgifter till Kommunförbundet och Kommunala arbetsmarknadsverket, obligatoriska medlemsavgifter eller avgifters utjämningsdelar till samkommuner, andelar
till det regionala räddningsverket samt andra andelar (s.k. kollektiva
tjänster), som inte utgör köp av kundtjänster och inte kan hänföras till
någon underpost bland utgiftsslaget Köp av övriga tjänster ovan.
Också landsbygdsservice vid mellankommunalt samarbete.
Övriga tjänster
Alla de utgifter för köpta tjänster som inte kan hänföras till punkterna
ovan. Hit hör bland annat väktartjänster, ersättningar för arbetskläder
och verktyg, besiktningsavgifter, obduktionskostnader och liknande
tjänster.

Specifikation av material, förnödenheter och varor
Kontors- och skolmaterial
Olika slags kontorsmaterial, såsom skrivmaterial, kopieringsmaterial,
blanketter, kuvert, arkivpärmar, hobbyredskap, hobbymaterial m.m.
samt IT-tillbehör (skolböcker hör till Litteratur).
Litteratur
Alla böcker (även skolböcker) och allt biblioteksmaterial samt dagstidningar och tidskrifter, kartor, broschyrer, skivor, kassetter osv.
Utgifter för biblioteksanskaffningar till allmänna bibliotek (hit hör inte
bokbindning och plastning av böcker eller liknande utgifter som bokförs
bland övrigt material) inkl. laddning av e-böcker.
Livsmedel
Matvaror och liknande samt mindre tillbehör som behövs vid matlagning.
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Kläder och textilier
Kläder och textilier omfattar all beklädnad, skor, inredningstextilier, linneförråd, skyddskläder, engångskläder och övriga textilier som används som undervisningsmaterial.
Mediciner och förbrukningsartiklar
Mediciner, behandlingsmedel och förbrukningsartiklar. Även röntgenfilmer och framkallningsvätskor samt förnödenheter för undersökningsapparater o.d.
Städ- och rengöringsmedel
Städ- och rengöringsmedel såsom tvätt-, rengörings- och putsmedel
samt sanitetsvaror.
Bränsle och smörjmedel
Bränsle och smörjmedel för fordon och maskiner m.m. (ej bränsle och
smörjmedel för uppvärmning).
Uppvärmning
Anskaffning av fjärrvärme och -kyla (samt material och tillbehör för
uppvärmning) Även köp av energi för fjärrvärmeverk och av kraftverksbränsle.
El och gas
Elenergi, -uppvärmning och -överföring samt tjänster för distribution av
gasformiga bränslen via rörnät. Tillbehör med anknytning till användningen av el (och gas) såsom lampor och proppar. Även köp av energi
för el- och energiverk och av kraftverksbränsle.
Vatten
Avgifter för bruksvatten, dvs. avgifter för vattenrening och -distribution
(däremot hör avgifter för avloppsvatten till utgiftsslaget Renhållningsoch tvätteritjänster). Här anges också köp av vatten i vattenverk och
kemikalier för rening av avloppsvatten och vatten.
Inventarier
Inventarier och utrustning som inte hör till tillgångar bland bestående
aktiva, dvs. anskaffning av inventarier och utrustning som avskrivs på
en gång, även läsplattor för e-böcker.
Byggmaterial
Byggmaterial och byggvaror såsom grus, cement, trämaterial, tegel,
spik, tapet, målarfärg, lack, VVS-tillbehör och övrigt byggmaterial.
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Övrigt material
Alla de utgifter för köp av material och tillbehör som inte kan hänföras
till någon av de ovanstående punkterna.

Specifikation av understöd

Understöd till hushåll
Understöd och bidrag till hushåll. Omfattar bl.a. följande poster:
– Stöd för hemvård av barn (lagstadgat)
– Kommuntillägg till stödet för hemvård av barn
– Stöd för privat vård av barn
– Kommuntillägg till stödet för privat vård av barn
– Vårdarvoden inom närståendevård
– Utkomststöd
– Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
– Understöd till handikappade
– Stöd för skolresor
– Servicesedlar
– Mottagningspenning till asylsökande
– Brukspenning till asylsökande
Övriga understöd som betalats till hushåll, t.ex. olika stipendier, ersättning för lantbruksavbytare som hushållet ordnat själv samt bl.a. skattefri rehabiliterings-, flit- eller terapipenning.
Understöd till sammanslutningar
Understöd som beviljas olika sammanslutningar, men inte hushåll. Sådana understöd är bland annat verksamhetsunderstöd till olika föreningar, sällskap och väglag.
Understöden omfattar också kommunens andelar i finansieringen av
arbetsmarknadsstödet (Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet)
som Fpa fakturerar kommunerna för.

Specifikation av hyreskostnader, externa

Hyror för byggnader och lokaler
Till hyrorna för bostäder samt övriga byggnader och lokaler hör externa
hyror (eller bolagsvederlag) för byggnader och lokaler.
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Hyror för maskiner och inventarier
Hyresutgifter för maskiner och inventarier samt transportmedel (även
för kontorsapparater och -utrustning) inklusive leasinghyror och därtill
hörande försäkringspremier.
Hyror för mark- och vattenområden
Här anges hyror för mark- och vattenområden.
Övriga hyror
Externa hyreskostnader som uppkommit av andra faktorer än ovanstående. Till övriga hyror hänförs till exempel hyror för beklädnad. Däremot hänförs t.ex. ersättningar för arbetsprestationer som betalats arbetsmaskinsentreprenörer till köp av tjänster.

Specifikation av hyresintäkter, externa
Hyresintäkter av mark- och vattenområden
Av de externa hyresintäkterna specificeras hyresintäkter av mark- och
vattenområden.

Specifikation av övriga intäkter
Försäkringsbolagens skadeförsäkringsersättningar
Av de övriga intäkterna specificeras försäkringsbolagens skadeförsäkringsersättningar. Hit hör ersättningar för person- och egendomsskador som erhållit från försäkringsbolag med stöd av skadeförsäkringsavtal.
Böter och vite
Av övriga intäkter specificeras böter och vite. Hit hör de böter och vite
som kommunen tar ut i egenskap av myndighet. Till dem hör t.ex. felparkeringsavgifter, kontrollavgifter samt andra liknande förvaltningsrättsliga sanktionsavgifter. Omfattar också böter vid byggnadstillsyn
som tas ut ifall byggnadsförpliktelsen inte har uppfyllts.
I denna post ingår inte böter med anknytning till entreprenadavtal, som
orsakas t.ex. av försenad entreprenad.
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Specifikationer av driftsekonomin
När det gäller uppgifterna om driftsekonomin specificeras på hela kommunens/samkommunens nivå (inkl. affärsverken) uppgiftsvisa kostnads- och intäktsspecifikationer, totalkostnader samt vissa kostnadsuppgifter inom hälsovården.
Uppgiftsvisa kostnads- och intäktsspecifikationer anges av den kommun eller samkommun som beviljar servicesedlar och understöd till
kunderna eller uppbär avgiftsintäkter av tjänster och återkräver utkomststöd av kunderna. Om t.ex. kostnaderna för servicesedlarna ingår i köp av kundtjänster av samkommunen, anger kommunen inte
dem i denna specifikation. Kommunen anger då utgifterna för servicesedlarna, eftersom motsvarande utgifter bokförs hos samkommunen
bland understödskostnader. Kapitalkostnaderna av interna hyreskostnader anges då interna hyreskostnader hänförts till denna uppgiftsklass. Posternas överrubriker anger vilken eller vilka uppgiftsklasser
samt vilka kostnads- eller intäktsslag specifikationen gäller.
I de totala kostnaderna för driftsekonomin anges alla verksamhetskostnader. Här kan bl.a. ingå lönekostnader, köp av tjänster och/eller understödskostnader. Kostnader enligt lagen om service och stöd på
grund av handikapp och dess underspecifikationer anges således
kommunvis, även om skötseln av tjänster har övertagits av t.ex. samkommunen eller en annan kommun. På samma sätt gör man när det
gäller veterinärmedicinska kostnader samt dagvårdskostnader.
När det gäller specifikationerna av kostnader för hälso- och sjukvården
anges inte kostnaderna för laboratorieverksamhet och diagnostisk avbildning, om hela primärvården ordnas som köpt tjänst. Under kostnader för anskaffning av hjälpmedel anges för sin del inte köp från en
annan enhet inom den offentliga sektorn (t.ex. kommun, samkommun
eller dess affärsverk).

Uppgiftsvisa kostnads- och intäktsspecifikationer i driftsekonomin
Anstalts- och familjevård inom barnskyddet, specifikation av köp av tjänster
Arvoden och kostnadsersättning för vård i fosterfamilj inom barnskyddet
Arvoden och kostnadsersättningar totalt till vårdare i fosterfamiljer
inom barnskyddet.
Med vård av barn utom hemmet avses att vården och fostran av ett
omhändertaget barn, ett i brådskande ordning placerat barn eller ett
barn som placerats med stöd av ett interimistiskt förordnande enligt 83
§ i barnskyddslagen ordnas utanför hemmet. Arvoden och kostnadsersättningar till vårdare i fosterfamiljer ingår i statistiken i uppgiftsklassen Anstalts- och familjevård inom barnskyddet.
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Primärvård, specifikation av försäljningsintäkter
Försäljningsintäkter av företagshälsovård
Här ingår också interna försäljningsintäkter och försäljningsintäkter
från det affärsverk som ordnar tjänster inom företagshälsovården. Till
denna grupp räknas inte ersättningen från Fpa för ordnande av kommunens egen företagshälsovård.

Primärvård, specifikation av avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter för läkartjänster inom primärvårdens öppenvård
Intäkter av klientavgifter (årsavgifter, besöksavgifter och jouravgifter)
för läkartjänster inom primärvårdens öppenvård, exkl. mun- och tandvård.

Specialiserad sjukvård, specifikation av avgiftsintäkter
Intäkter av klientavgifter för anstaltsvård inom specialiserad sjukvård
Intäkter av klientavgifter för anstaltsvård inom specialiserad sjukvård
Intäkter av klientavgifter för dagkirurgi inom specialiserad sjukvård
Intäkter av klientavgifter för dagkirurgi inom specialiserad sjukvård

Övrig social- och hälsovård, specifikation av övriga intäkter
Återkrav av grundläggande utkomststöd, intäkter totalt
Intäkter av återkrav av grundläggande utkomststöd (exkl. flyktingar och
återflyttare). Med återkrav av utkomststöd avses sådant återkrävt utkomststöd som klienten fått i förskott mot emotsedda förmåner eller
inkomster.
Återkrav av kompletterande och förebyggande utkomststöd, intäkter totalt
Intäkter av återkrav av kompletterande och förebyggande utkomststöd
(exkl. flyktingar och återflyttare). Med återkrav av utkomststöd avses
sådant återkrävt utkomststöd som klienten fått i förskott mot emotsedda förmåner eller inkomster.

Social- och hälsovård, specifikation av understödskostnader
Stöd för närståendevård, vårdarvoden totalt
Vårdarvoden (exkl. lönebikostnader) till närståendevårdare totalt.
Kostnader för servicesedlar inom hemvården
Till kostnaderna för servicesedlar inom hemvården räknas kostnaderna för servicesedlar inom hemservice och hemsjukvård.
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Kostnader för servicesedlar inom serviceboende
Kostnader för servicesedlar inom serviceboende (både dygnetrunt och
icke-dygnetrunt serviceboende). Vid serviceboende kan servicesedeln
användas för vård och omsorg och städnings-, säkerhets- och andra
stödtjänster.
Kostnader för servicesedlar inom hälso- och sjukvården
Kostnader för servicesedlar inom hälso- och sjukvården, som tillhandahålls inom öppenvård, bäddavdelningsvård och mun- och tandvård.
Kostnaderna för servicesedlar inom hemsjukvården ingår i kostnaderna för servicesedlar inom hemvården.
Övriga kostnader för servicesedlar
Övriga kostnader för servicesedlar inom social- och hälsovården, som
inte ingår i hemvård, serviceboende eller hälso- och sjukvården.

Social- och hälsovård, specifikation av interna hyreskostnader /
överföringskostnader
Kapitalkostnader som ingår i social- och hälsovårdens interna hyror
Avskrivningar som ingår i social- och hälsovårdens interna hyreskostnader (både planenliga och kalkylmässiga) och kalkylmässiga räntor.

Småbarnspedagogik, specifikation av understödskostnader
Kostnader för servicesedlar inom småbarnspedagogiken
Daghemsverksamhet för barn, familjedagvård för barn och övriga småbarnspedagogiktjänster som tillhandahålls med servicesedlar.
Stöd för hemvård av barn
Stöden för hemvård av barn.
Kommuntillägg till stödet för hemvård av barn
Kommuntilläggen till stödet för hemvård av barn.
Stöd för privat vård av barn
Stöden för privat vård av barn.
Kommuntillägg till stödet för privat vård av barn
Kommuntilläggen till stödet för privat vård av barn.
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Småbarnspedagogik, specifikation av interna hyreskostnader
Kapitalkostnader som ingår i småbarnspedagogikens interna hyror
Avskrivningar som ingår i småbarnspedagogiken interna hyreskostnader (både planenliga och kalkylmässiga) och kalkylmässiga räntor.
Till småbarnspedagogik räknas inte förskoleundervisning eller morgon
- och eftermiddagsverksamhet för skolelever, som uppfyller villkoren i
lagen om grundläggande utbildning (628/1998).

Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut, specifikation av interna hyreskostnader
Kapitalkostnadsdelen
medborgarinstitut

av

interna

hyror

för

det

fria

bildningsarbetet

vid

Avskrivningar som ingår i medborgarinstitutens interna hyreskostnader
(både planenliga och kalkylmässiga) och kalkylmässiga räntor.

Biblioteksverksamhet, specifikation av interna hyreskostnader
Kapitalkostnadsdelen av biblioteksverksamhetens interna hyror
Avskrivningar som ingår i biblioteksverksamhetens interna hyreskostnader (både planenliga och kalkylmässiga) och kalkylmässiga räntor.

Avfallshantering, specifikation av övriga kostnader
Avfallsskatt
Betalda avfallsskatter (också för kommunala affärsverkets del)

Totala kostnader för driftsekonomin
Av uppgifterna om driftsekonomin specificeras följande poster på hela
kommunens/samkommunens nivå (inkl. affärsverk).
Naturaförmånernas penningvärden
Naturaförmånernas penningvärden

Allmän förvaltning
Valkostnader, totalt
Bruttokostnader som förorsakats kommunen vid val.
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Social- och hälsovård
Nettokostnader för kurators- och psykologtjänster inom elev- och studerandevård
Här anges nettokostnader, dvs. verksamhetskostnader och överföringsutgifter totalt + avskrivningar och nedskrivningar - verksamhetsinkomster och överföringsinkomster totalt - tillverkning för eget bruk.
Totala kostnader för service och ekonomiska stödåtgärder enligt lagen om service
och stöd på grund av handikapp
Totala kostnader för service och ekonomiska stödåtgärder enligt lagen
om service och stöd på grund av handikapp ((380/87). Också t.ex. den
andel av kostnaderna för tjänsten som betalas till samkommunen samt
övriga köptjänster). Till exempel färdtjänst och ledsagarservice enligt
handikapplagen, serviceboende (exkl. boendeservice i grupp med omsorg dygnet runt) personlig assistans, ändringsarbeten i bostaden, anskaffning av hjälpmedel och utrustning till bostaden, rehabiliteringshandledning
I de totala kostnaderna för social- och hälsovård anges verksamhetskostnader totalt (brutto) + överföringsposter kommunvis. Uppgiften
ska anges kommunvis, även i sådana fall att skötseln av tjänster har
flyttats över till samkommunen eller en annan kommun. Värdkommunen anger bara sin egen adel. Avtalskommunen anger sin egen andel, även om den köper hela tjänsten av värdkommunen. Samkommunen anger alla kostnader som förorsakas samkommunen av verksamheten i fråga.
Av kostnaderna enligt handikapplagen: Färdtjänst
Av kostnaderna enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/87) specificeras andelen kostnader som använts för färdtjänst.
I de totala kostnaderna för social- och hälsovård anges verksamhetskostnader totalt (brutto) + överföringsposter kommunvis. Uppgiften
ska anges kommunvis, även i sådana fall att skötseln av tjänster har
flyttats över till samkommunen eller en annan kommun. Värdkommunen anger bara sin egen adel. Avtalskommunen anger sin egen andel, även om den köper hela tjänsten av värdkommunen. Samkommunen anger alla kostnader som förorsakas samkommunen av verksamheten i fråga.
Av kostnaderna enligt handikapplagen: Personlig assistans
Av kostnaderna enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/87) specificeras andelen kostnader som använts för personlig assistans.
I de totala kostnaderna för social- och hälsovård anges verksamhetskostnader totalt (brutto) + överföringsposter kommunvis. Uppgiften
ska anges kommunvis, även i sådana fall att skötseln av tjänster har
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flyttats över till samkommunen eller en annan kommun. Värdkommunen anger bara sin egen adel. Avtalskommunen anger sin egen andel, även om den köper hela tjänsten av värdkommunen. Samkommunen anger alla kostnader som förorsakas samkommunen av verksamheten i fråga.
Veterinärvårdskostnader
Veterinärmedicinska kostnader (verksamhetskostnader totalt (brutto),
avskrivningar och överföringsposter).
Uppgiften ska anges kommunvis, även i sådana fall att skötseln av
tjänster har flyttats över till samkommunen eller en annan kommun.
Värdkommunen anger bara sin egen adel. Avtalskommunen anger sin
egen andel, även om den köper hela tjänsten av värdkommunen. Samkommunen anger alla kostnader som förorsakas samkommunen av
verksamheten i fråga.

Undervisnings- och kulturverksamhet
Kostnader för barndaghemsverksamhet
Barndaghemsverksamhetens verksamhetskostnader och överföringsposter totalt (inkl. också kostnader för köptjänster, understödd verksamhet och servicesedlar).
Till kostnaderna räknas:
Småbarnspedagogik vid daghem och ambulerande daghem. Daghemsverksamheten vid daghem ordnas vanligen i barngrupper. Bestämmelser om behörigheten för och om antalet dagvårdspersonal
finns i förordningen om barndagvård. Daghemsverksamheten kan vara
heldagsvård (högst 10h/dygn eller halvdagsvård, och på hel- eller deltid). Daghemsverksamheten kan vid behov också ordnas som kvälls-,
natt- eller veckoslutsvård. Också köp av motsvarande tjänster t.ex. av
en privat serviceproducent (inte gruppfamiljedagvård, som hör till familjedagvård för barn). Här anges också småbarnspedagogik för barn
i förskoleundervisning, ifall barnet utöver förskoleundervisningen deltar
i småbarnspedagogik i daghem. Hit hör dock inte förskoleundervisning
och kostnader som föranleds av förskoleundervisningen.
Till kostnaderna räknas inte:
Varken förskoleundervisning eller morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning.
Gruppfamiljedagvård, som hör till familjedagvård.
Stöd för hemvård av barn eller för privat vård av barn eller kommuntillägg för dessa.
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Kostnader för familjedagvård
Barndaghemsverksamhetens verksamhetskostnader och överföringsposter totalt (inkl. också kostnader för köptjänster, understödd verksamhet och servicesedlar).
Till kostnaderna räknas:
Småbarnspedagogik i familjedagvård eller gruppfamiljedagvård. Familjedagvård ordnas vanligen hemma hos vårdaren. Vårdaren får ha
högst fyra barn under skolåldern i heldagsvård och i halvdagsvård ett
barn i förskoleåldern eller en skolelev. Familjedagvård kan ordnas
också hemma hos barnet eller som gruppfamiljedagvård, där 2–3 vårdare samtidigt sköter högst 12 barn i ett utrymme som separat reserverats för detta ändamål. Bestämmelser om familjedagvårdarens behörighet och om antalet barn i vård finns i förordningen om barndagvård. Familjedagvården kan vara antingen heldagsvård (högst
10h/dygn) eller halvdagsvård, och på hel- eller deltid. Familjedagvård
kan vid behov också ordnas som kvälls-, natt- eller veckoslutsvård.
Också köp av motsvarande tjänster t.ex. av en privat serviceproducent.
Här anges också småbarnspedagogik för barn i förskoleundervisning,
ifall barnet utöver förskoleundervisningen deltar i småbarnspedagogik
i familjedagvård. Hit hör dock inte förskoleundervisning och kostnader
som föranleds av förskoleundervisningen.
Till kostnaderna räknas inte:
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som uppfyller de
krav som lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändr.
1136/2003) ställer.
Stöd för hemvård av barn eller för privat vård av barn eller kommuntillägg för dessa.
Kostnader för övrig småbarnspedagogik
Verksamhetskostnader och överföringsposter för övrig småbarnspedagogik, totalt (inkl. också kostnader för köptjänster och servicesedlar).
Till kostnaderna räknas:
Övrig småbarnspedagogik kan ordnas bl.a. som öppen småbarnspedagogik. Öppen småbarnspedagogik är planenlig och målinriktad verksamhet, som t.ex. öppna daghem, klubb- och lekverksamhet samt lekparker och familjeklubbar. Serviceformerna och benämningarna varierar efter kommun. Verksamheten kan vara avgiftsbelagd eller avgiftsfri.
Till kostnaderna räknas inte:
Stöd för hemvård av barn eller för privat vård av barn eller kommuntillägg för dessa.
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som uppfyller de
krav som lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändr.
1136/2003) ställer.
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Kostnader för grundläggande konstundervisning vid medborgarinstitut
Verksamhetskostnader och överföringsposter för grundläggande
konstundervisning vid medborgarinstitut, totalt.
I kostnaderna anges verksamhetskostnader totalt (brutto) + överföringsposter. Bara de kommuner och samkommuner som själva producerar dessa tjänster anger kostnaderna här. M.a.o. värdkommuner
och samkommuner anger verksamhetskostnaderna totalt (brutto) +
överföringsposter för hela samarbetsområdet.
Kostnader för avgiftsbelagd serviceverksamhet inom fritt bildningsarbete vid
medborgarinstitut
Kostnader för avgiftsbelagd serviceverksamhet inom fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut (verksamhetskostnader och överföringsposter). Med avgiftsbelagd serviceverksamhet inom fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut avses sådan verksamhet som medborgarinstitutet ordnar på beställaren villkor, dvs. beställaren fastställer utbildningens mål och huvudsakliga innehåll, rekryterar deltagare och
betalar utgifterna för verksamheten enligt avtal. Det kan t.ex. vara fråga
om personalutbildning som köps av kommunen eller företag.
I kostnaderna anges verksamhetskostnader totalt (brutto) + överföringsposter. Bara de kommuner och samkommuner som själva producerar dessa tjänster anger kostnaderna här. M.a.o. värdkommuner och
samkommuner anger verksamhetskostnaderna totalt (brutto) + överföringsposter för hela samarbetsområdet.
Kostnader för frivillig utbildning enligt en integrationsplan vid medborgarinstitut
Här specificeras kostnader för frivillig utbildning enligt en integrationsplan som godkänts av en TE-byrå/kommunal myndighet. Kostnaderna
(bruttoverksamhetskostnader + överföringskostnader) skall anges, ifall
medborgarinstitutet producerar tjänsten själv eller ifall av att medborgarinstitutet köper tjänsten i fråga. Kostnaderna skall ej anges, ifall
medborgarinstitutet beviljats bidrag för produktionen av tjänsten av
ANM eller ifall att medborgarinstitutet sålt den producerade tjänsten
vidare till ett medborgarinstitut från en annan kommun/samkommun.
De tjänster som producerats med bidrag från ANM eller tjänster sålda
till en annan utbildningsanordnare skall anges i Kostnader för avgiftsbelagd serviceverksamhet inom fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut.

Specifikationer av kostnader för hälso- och sjukvården
Kostnader för laboratorieverksamhet inom primärvården
Laboratoriekostnader inom kommunens/samkommunens egen primärvård, dvs. kostnader för den egna laboratorieverksamheten (verksamhetsutgifter, avskrivningar och överföringsposter) eller andelen laboratorietjänster som köpts utifrån för den egna primärvårdens behov
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(tjänster som hänförs till köp av övriga tjänster). Om kommunen/samkommunen skaffar hela primärvården som köptjänst, lämnas den här
punkten tom.
Kostnader för diagnostisk avbildning inom primärvården
Kostnader för diagnostisk avbildning inom kommunens/samkommunens egen primärvård, dvs. kostnader för den egna verksamheten
inom diagnostisk avbildning (verksamhetsutgifter, avskrivningar och
överföringsposter) eller andelen avbildningstjänster som köpts utifrån
för den egna primärvårdens behov (tjänster som hänförs till köp av övriga tjänster). Om kommunen/samkommunen skaffar hela primärvården som köptjänst, lämnas den här punkten tom.
Kostnader för anskaffning av hjälpmedel
Kostnader för anskaffning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering till
lager eller direkt åt enskilda användare (exkl. moms). Hit räknas ändringsarbeten och tilläggsutrustning i samband med anskaffning samt
hyrning av hjälpmedel. Hit räknas inte köp av hjälpmedelstjänster av
andre enheter inom den offentliga sektorn, t.ex. av en regional hjälpmedelscentral. Hjälpmedel för medicinsk rehabilitering är anordningar,
produkter, utrustning, datorprogram och andra lösningar som utlämnas
som hjälpmedel för medicinsk rehabilitering är att främja patientens rehabilitering, stöda, upprätthålla eller förbättra patientens funktionsförmåga i det dagliga livet eller förhindra att funktionsförmågan försämras.

Verksamhetsuppgifter inom undervisnings- och
kulturverksamhet
Av undervisnings- och kulturverksamheten specificeras följande verksamhetsuppgifter på hela kommunens/samkommunens nivå (inkl. affärsverk).

Förskoleundervisning
Antal undervisningstimmar/år
Antalet undervisningstimmar inom förskoleundervisningen under
statistikåret (= kalenderåret). Som undervisningstimme räknas verksamhet enligt läroplanen för förskoleundervisning som omfattar 45–60
minuter (undervisningspass som är kortare än 45 minuter räknas ihop
till 45 minuters undervisningstimmar). Undervisningstimmarna ska
motsvara de förskoleelever som uppgetts i elevstatistiken 20.9. Som
undervisningstimmar anges förskoletimmarna inom både socialväsendet och undervisningsväsendet.
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Grundläggande utbildning
Antal undervisningstimmar/år
Antalet undervisningstimmar inom den grundläggande utbildningen
under statistikåret (= kalenderåret). Som undervisningstimme räknas
kontaktundervisning som omfattar 45–60 minuter (undervisningspass
som är kortare än 45 minuter räknas ihop till 45 minuters undervisningstimmar).
Till undervisningstimmarna räknas också: stödundervisning, specialundervisning (på deltid och i klassrum), timmar i klassrum som elevhandledare hållit enligt arbetsordningen, förberedande undervisning
för invandrare före grundläggande utbildning samt påbyggnadsundervisning.
Till undervisningstimmarna räknas inte: sådana särskilda uppgifter för
lärare där läraren inte har direkt kontakt med eleverna (skötsel av AVutrustning, bibliotekstimmar, demonstrationstimmar, övervakning),
klubbtimmar eller ledda timmar i morgon- och eftermiddagsverksamhet.
Av undervisningstimmarna
stödundervisningstimmar/år

inom

den

grundläggande

utbildningen:

antal

Antalet stödundervisningstimmar som ingår i den grundläggande utbildningen. Enligt 16 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998,
ändrad 642/2010) har elever som tillfälligt blivit efter i studierna eller
annars behöver kortvarigt stöd för inlärning rätt att få stödundervisning.
Enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen
ges stödundervisning antingen under de lektioner i läroämnet där eleven behöver stödundervisning och som eleven har enligt arbetsordningen, eller utanför lektionerna. Stödundervisning kan ges som kompanjonundervisning inom den ordinarie undervisningsgruppen, i en
smågrupp eller helt individuellt.

Gymnasieutbildning
Antal undervisningstimmar/år
Antalet undervisningstimmar inom gymnasieutbildningen under året.
Som undervisningstimmar räknas kontaktundervisning som omfattar
45–60 minuter. Också kontaktundervisning i form av nätundervisning
enligt det antal timmar som bestämts för läraren. Till undervisningstimmarna räknas inte sådana särskilda uppgifter för lärare där läraren inte
har direkt kontakt med eleverna (skötsel av AV-utrustning, bibliotekstimmar, demonstrationstimmar, övervakning, korrigering av studentskrivningar) och inte heller klubbtimmar. Undervisningstimmar som
sålts till utomstående får inte räknas med i undervisningstimmarna
inom gymnasieutbildningen (undervisning har givits enbart till andra än
gymnasieelever).
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Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut
Antal undervisningstimmar/år
Det totala antalet undervisningstimmar vid medborgarinstitut under
statistikåret. Hit räknas också timmar som gäller allmänna föreläsningar, grundläggande konstundervisning vid medborgarinstitut, avgiftsbelagd serviceverksamhet och arbetskraftspolitisk utbildning.
Bara de kommuner och samkommuner som själva producerar dessa
tjänster anger undervisningstimmarna här.
Av antalet undervisningstimmar: antal undervisningstimmar inom avgiftsbelagd
serviceverksamhet, timmar/år
När det gäller antalet undervisningstimmar vid medborgarinstitut specificeras antalet undervisningstimmar inom avgiftsbelagd serviceverksamhet under statistikåret.
Med avgiftsbelagd serviceverksamhet vid medborgarinstitut avses sådan verksamhet som medborgarinstitutet ordnar på beställaren villkor,
dvs. beställaren fastställer utbildningens mål och huvudsakliga innehåll, rekryterar deltagare och betalar utgifterna för verksamheten enligt
avtal. Det kan t.ex. vara fråga om personalutbildning som köps av kommunen eller företagare och arbetskraftspolitisk utbildning som köps av
arbetskraftsförvaltningen.
Bara de kommuner och samkommuner som själva producerar dessa
tjänster anger undervisningstimmarna här.
Av antalet undervisningstimmar: antal undervisningstimmar inom grundläggande
konstundervisning, timmar/år
När det gäller antalet undervisningstimmar vid medborgarinstitut specificeras antalet undervisningstimmar inom den grundläggande konstundervisningen som under kalenderåret ordnas vid medborgarinstitut
enligt lagen om grundläggande utbildning (633/1998).
Bara de kommuner och samkommuner som själva producerar dessa
tjänster anger undervisningstimmarna här.

Grundläggande konstundervisning
Antal undervisningstimmar/år
Antalet undervisningstimmar inom grundläggande konstundervisning
som ordnas av kommunen eller samkommunen under kalenderåret.
Hit hör inte grundläggande konstundervisning vid kommunens eller
samkommunens medborgarinstitut.
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Idrott och friluftsliv
Antalet sammanslutningar som fått understöd av kommunen
Antalet föreningar och sammanslutningar som under året fått understöd av kommunen för idrottsverksamhet, stycken. Varje förening, organisation eller sammanslutning räknas endast en gång, oberoende
av hur många gånger den fått separata understöd under året.

Ungdomsväsendet
Antalet sammanslutningar som fått understöd av kommunen
Antalet ungdomsföreningar eller -organisationer som under året fått
understöd av kommunen för ungdomsverksamhet (exkl. kultur- och idrottsorganisationer), st./år. Varje förening, organisation eller sammanslutning räknas endast en gång, oberoende av hur många gånger den
fått separata understöd under året.
Antalet ungdomslokaler i kommunen vid årets slut, st.
Antalet ungdomslokaler som ägs eller hyrs av kommunen och som
främst används av ungdomar, antal vid kalenderårets slut.

Kultur
Antalet sammanslutningar som fått understöd av kommunen
Antalet konst- och kulturföreningar och sammanslutningar som under
året fått understöd av kommunen för konst- och kulturverksamhet,
stycken (exkl. ungdoms- och idrottsorganisationer). Understöden kan
t.ex. gälla musei-, teater-, dans- och musikverksamhet eller annan
konst- och kulturverksamhet. Varje förening, organisation eller sammanslutning räknas endast en gång, oberoende av hur många gånger
den fått separata understöd under året.

Anvisning för sektorvis indelning av statistiken över
kommunernas och samkommunernas ekonomi
Sektoranvisningen gäller alla uppgifter som efterfrågas sektorvis både
i driftsekonomin och i bokslutsposterna.

Offentlig sektor
Till den offentliga sektorn räknas staten, kommunerna, samkommunerna och
socialskyddsfonderna (Kommunernas pensionsförsäkring och övriga).
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1) Staten
Hit hör statens ämbetsverk och inrättningar (inkl. ministerierna) samt
fonder utanför statsbudgeten. Omfattar inte statens affärsverk eller aktiebolag med statlig majoritet.
2) Kommuner
Hit hör kommunerna och kommunernas affärsverk.
3) Samkommuner
Hit hör kommunerna, samkommunerna, affärsverkssamkommunerna,
kommunernas och samkommunernas affärsverk.
Ålands landskapsförvaltning och Finlands Kommunförbund räknas inte
till den offentliga sektorn.
4) Kommunernas pensionsförsäkring

5) Övriga socialskyddsfonder
Övriga socialskyddsfonder är Fpa, pensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser, pensionskassor och andra enheter som handhar arbetspensionsförsäkringar (Pensionsskyddscentralen, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan och Arbetspensionskassan) arbetslöshetskassor, Arbetslöshetskassornas centralkassa,
Arbetslöshetskassornas stödkassa och Avgångsbidragsfonden samt
sjuk-, begravnings- och avgångsbidragskassor.

Finansiella företag och försäkringsföretag
Till finansiella företag och försäkringsföretag hör inhemska inlåningsbanker,
inhemska finansiella företag och försäkringsföretag (Kommunfinans Abp och
övriga) samt utländska finansiella företag och försäkringsföretag.
1) Inhemska inlåningsbanker
Hit hör affärsbanker, sparbanker och andelsbanker samt utländska
kreditinstituts filialer med bankverksamhet i Finland.
2) Kommunfinans Abp
3) Övriga inhemska finansiella företag och försäkringsföretag
Hit hör övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering och
övriga finansinstitut (bl.a. Hypoteksföreningen i Finland, Nordea Fi-
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nans Finland Ab, Handelsbanken Finans Abp) samt skade- och livförsäkringsbolag samt försäkringsföreningar. Också bolag som sköter individuella pensionsförsäkringar hör till denna klass.
Hit hör däremot inte pensionsförsäkringsbolag och -anstalter som
handhar lagstadgat eller därmed likställt pensionsskydd utan de hör till
klasserna Kommunernas pensionsförsäkring och övriga socialskyddsfonder.
4) Utländska finansiella företag och försäkringsföretag
Hit hör de lån från utlandet där ett utländskt finansiellt företag eller försäkringsföretag direkt är borgenär för kommunen, även om lånen erhållits med hjälp av ett inhemskt finansiellt företag. Nordiska Investeringsbanken och Europeiska investeringsbanken hör till den här klassen.
Sådana lån i utländsk valuta där ett inhemskt finansiellt institut är långivare (=direkt borgenär) hör inte till denna klass utan till klassen Nationella inlåningsbanker, Kommunfinans Abp eller Övriga inhemska finansiella företag och försäkringsföretag. Utlandsägda inlåningsbanker
i Finland hör inte heller hit utan till klassen inhemska inlåningsbanker.

Övriga långivare
Till övriga långivare hör andra inhemska och utländska långivare än de
som anges ovan.
1) Övriga inhemska långivare
Hit hör andra långivare än finansiella företag och försäkringsföretag
och den offentliga sektorn. Sådana är bl.a. privata och offentliga företag (också statliga och kommunala företag), bostadsaktiebolag och övriga bostadssamfund, församlingar, stiftelser, föreningar, o.d. ickevinstsyftande organisationer samt hushållen.
2) Övriga utländska långivare
Hit hör de lån från utlandet där kommunens borgenär är någon annan
utländska långivare än ett finansiellt företag eller försäkringsföretag
(t.ex. utländskt företag).
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Tilläggsanvisningar och exempel gällande driftsekonomin
Fördelningen av social- och hälsovårdsförvaltningen samt
undervisnings- och kulturförvaltningen på uppgifter
Fr.o.m. statistikåret 2015 ska kostnaderna och intäkterna för förvaltningen av social- och hälsovården samt av undervisnings- och kulturväsendet fördelas direkt på uppgiftsklasserna enligt upphovsprincipen.
Kostnaderna och intäkterna för de nämnder som sköter uppgifterna
inom social- och hälsovården samt undervisnings- och kulturverksamheten ska fördelas på uppgifter efter kostnadsslag enligt upphovsprincipen. Också kostnaderna och intäkterna för övriga ämbetsverk, organ
och personal (t.ex. direktören för bildningsväsendet) som sköter allmänna förvaltnings- och planeringsuppgifter inom social- och hälsovården samt undervisnings- och kulturverksamheten ska fördelas direkt på uppgifter enligt upphovsprincipen. Se nedan i exempel 1 hur
nämnder inom social- och hälsovården hänförs i statistiken.
Social- och hälsovårdens eller undervisnings- och kulturverksamhetens kostnader för den centrala verksamheten (som ekonomi- och personalförvaltning) kan anges i uppgiftsklassen Stödtjänster. De hänförs
sedan vidare till uppgifterna enligt upphovsprincipen. Det kan göras
antingen genom interna köp och försäljningar eller med hjälp av överföringsposter. Se i exempel 2 hur undervisnings- och kulturväsendets
personalförvaltning hänförs till uppgifterna.
Om fastighetsförvaltningen inom social- och hälsovården eller undervisnings- eller kulturverksamheten sköts centralt, kan dess kostnader
och intäkter anges i uppgiften Fastighetsservice och uthyrningstjänster. De ska sedan hänföras vidare till uppgifterna enligt upphovsprincipen. Det görs med hjälp av interna hyror.

Exempel 1. Att hänföra förvaltningskostnader och intäkter för ämbetsverk inom social- och
hälsovård i statistiken
I det här exemplet har kommunen ett ämbetsverk inom social- och hälsovård, som allmänt svarar för planering och organisering av alla sohätjänster. Planeringen och organiseringen medför givetvis intäkter och
kostnader. Dessa kan indelas t.ex. i löner, lönebikostnader, material,
förnödenheter och varor, försäljningsintäkter samt understöd och bidrag. Dessa kostnader och intäkter ska fördelas direkt på social- och
hälsovårdens uppgifter efter kostnads- och intäktsslag enligt upphovsprincipen. Fördelningen kan göras t.ex. i förhållande till verksamhetskostnader.
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Exempel 2. Att hänföra undervisnings- och kulturverksamhetens personalförvaltning på
uppgifter
I det här exemplet är undervisnings- och kulturverksamhetens personalförvaltning centraliserad. I statistiken kan dessa kostnader och
intäkter för personalförvaltning anges i uppgiften Stödtjänster och hänföras till undervisnings- och kulturverksamhetens uppgifter antingen
genom interna köp och försäljningar eller med hjälp av överföringsposter. I Stödtjänster anges alla kostnader för personalförvaltning samt interna försäljningsintäkter eller överföring postintäkter. Till uppgifter
inom undervisnings- och kulturväsendet hänförs andelen av personalkostnader enligt upphovsprincipen antingen som ett internt köp (köp
av övriga tjänster, intern kostnad) eller som överföringspostkostnad.
Kostnaderna och intäkterna för undervisnings- och kulturverksamhetens personalförvaltning kan också fördelas direkt på uppgifter enligt
upphovsprincipen, som i exempel 1.
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Affärsverk
Verksamhetskostnaderna och -intäkterna för kommunernas och samkommunernas affärsverk och för samkommuner av affärsverkstyp ska
i driftsekonomi- och investeringsuppgifterna fördelas på uppgiftsklasser enligt verksamhetens natur. Om det är fråga om omfattande verksamhet hänförs kostnader och intäkter inte nödvändigtvis bara till en
uppgiftsklass. Till exempel kostnader och intäkter för affärsverk för vattentjänster hör till uppgiften vattentjänster, men kostnaderna och intäkterna för affärsverk som producerar olika social- och hälsovårdstjänster fördelas på olika uppgiftsklasser efter verksamhetens natur. Också
kostnader och intäkter i balansenheter som särredovisas i bokföringen
behandlas på ett liknande sätt.
Interna köp och försäljningar mellan primärkommunens/samkommunen och dess affärsverk anges i uppgifterna om driftsekonomin, om
köputgiften och försäljningsintäkten finns i olika uppgiftsklasser. Detta
gäller affärsverk som producerar stödtjänster och t.ex. centraliserade
lokalcentraler som andra enheter i kommunen/samkommunen köper
tjänster eller hyr lokaler av. De interna posterna mellan uppgiftsklasserna kvarstår i statistiken för att kostnaderna för en centraliserad verksamhet ska kunna hänföras till olika uppgifter. I exempel 3 visas hur
kostnader för lokaler hänförs till uppgifter, då lokalerna förvaltas centraliserat via en lokalcentral som är ett affärsverk.
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När det gäller affärsverk som producerar kundtjänster (slutprodukttjänster) anges inte primärkommunens/samkommunens köputgift eller
affärsverkets försäljningsintäkt, eftersom de enligt sin natur skulle höra
till samma uppgiftsklass. När t.ex. en beställarnämnd (eller en annan
motsvarande aktör i kommunen/samkommunen) köper mun- och tandvårdstjänster av sitt eget affärsverk, anges denna interna kostnad eller
intäkt inte, eftersom både köpet av tjänsten och affärsverkets försäljningsintäkt enligt sin natur borde höra till uppgiften mun- och tandvård.
Också understöden till de egna affärsverken ska elimineras ur driftsekonomistatistiken. Detta beror på att verksamhetens understödskostnad och -intäkt enligt sin natur hör till samma uppgift (oberoende av
kommunens organisation). I statistiken över driftsekonomin anges understödskostnaderna alltid enligt objektet för understödet, och inte enligt den som betalar understödet.
Affärsverkens investeringsutgifter och -inkomster ska fördelas på en
investeringsspecifikation efter uppgift på samma sätt som för en primärkommun/samkommun. Investeringsutgifterna och -inkomsterna
fördelas på uppgifter enligt sin natur, oberoende av vilken aktör i kommunen/samkommunen som har gjort investeringen eller erhållit investeringsinkomsterna. T.ex. aktier och andelar anges utgående från
vilka aktier köpts eller sålts, inte utgående från vilken enhet som har
köpt eller sålt dem. Bostadsaktier hör till uppgiften Fastighetsservice
och uthyrningstjänster osv. Kommunens eller samkommunens interna
investeringar anges inte i investeringsspecifikationen. När kommunens/samkommunens egen enhet bygger tillgångar som hör till bestående aktiva åt en annan egen enhet, anges denna interna affär inte.
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Tillverkning för eget bruk och motsvarande kostnader hänförs i driftsekonomin till samma uppgiftsklass utgående från tillgångens natur. Tillverkning för eget bruk med anknytning till byggnader hänförs i driftsekonomin till uppgiftsklassen Fastighetsservice och uthyrningstjänster.
I investeringsspecifikationen ska investeringar med anknytning till
byggnader däremot hänföras till uppgiftsklasser enligt byggnadens användningsändamål, t.ex. en byggnad inom grundskolan hör till uppgiften Grundläggande utbildning, oberoende av vilken aktör i kommunen/samkommunen som gör investeringen.
Exempel 4. Affärsverk för basservice
Kommunens eget affärsverk för basservice svarar för kommunens anstaltsvård för åldringar, öppenvården inom primärvården och produktionen av anstaltsvård. I statistiken över driftsekonomin ska kostnader
och intäkter inom affärsverk som producerar basservice uppdelas på
uppgifter enligt verksamhet. Kommunen köper ovan angivna tjänster
av affärsverket, men köpen av dessa tjänster och motsvarande intäkter
anges inte i statistiken. Det beror på att kostnaden och intäkten för
denna verksamhet hör till samma uppgift (oberoende av kommunorganisationen). Inköpen och försäljningarna bokförs i statistiken enligt deras natur.

Exempel 4. Affärsverk för basservice
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Anvisningar för statistikföringen inom samarbetsområdena
Begrepp
Värdkommun
En eller flera kommuner har anförtrott en värdkommun skötseln av
tjänster med stöd av ett samarbetsavtal. Värdkommunen producerar
själv tjänsterna eller köper dem av en annan kommun, en samkommun
eller en annan aktör.
Avtalskommun
En avtalskommun köper tjänster av den värdkommun som anförtrotts
skötseln av tjänster med stöd av avtal.
Samkommun
Skötseln av tjänster har anförtrotts en samkommun med stöd av avtal.
Samkommunen producerar själv tjänsterna eller köper dem av en annan samkommun, en kommun eller en annan aktör.
Medlemskommun
En medlemskommun köper tjänster av en samkommun som anförtrotts
skötseln av tjänster med stöd av avtal.
1) Värdkommunsmodellen
Värdkommunen anger alla kostnader och intäkter för skötseln av tjänster uppgiftsvis enligt verksamhet. Slutprodukttjänster som skaffats åt
kommunens egna invånare eller som köpts och förmedlats till andra
kommuner anges under köp av kundtjänster. Köp av slutprodukttjänster anges i rätt sektor utgående från vilken aktör som är säljare, t.ex.
tjänster som köpts av en privat aktör hör till köp av kundtjänster av
övriga. När det gäller kollektiva tjänster hänförs alla köp av tjänster till
köp av övriga tjänster. Betalningsandelar som erhållits från avtalskommuner anges uppgiftsvis under försäljningsintäkter från kommuner.
Samma gäller också då ett affärsverk ansvarar för skötseln av tjänster.
Då anges emellertid inte köp av slutprodukttjänster och kollektiva tjänster av det egna affärsverket i värdkommunens statistik.
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Avtalskommunen hänför köp av tjänster av en värdkommun eller dess
affärsverk uppgiftsvis till köp av kundtjänster av kommuner och kollektiva tjänster till köp av övriga tjänster. Ett köp av kundtjänster hör alltid
till sektorn "kommun" oberoende av om värdkommunen har köpt tjänsten av en samkommun, en annan kommun, en privat aktör eller om
kommunen själv är producent.
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2) Samkommuner
Samkommunen (eller affärsverkssamkommunen) anger alla kostnader
och intäkter för skötseln av tjänster uppgiftsvis enligt verksamhet. Under köp av kundtjänster anges slutprodukttjänster som köpts och förmedlats till medlemskommuner och andra kommuner. Köp av slutprodukttjänster anges i rätt sektor utgående från vilken aktör man köpt
tjänsten av, t.ex. tjänster som köpts av en privat aktör hör till köp av
kundtjänster av övriga. När det gäller kollektiva tjänster hör alla köp av
tjänster till köp av övriga tjänster. Betalningsandelar som erhållits från
medlemskommuner anges uppgiftsvis under försäljningsintäkter från
kommuner.

Samma gäller också då ett affärsverk ansvarar för skötseln av tjänster.
Då anges emellertid inte samkommunens köp av interna kundtjänster
av det egna affärsverket i samkommunens statistik.
Medlemskommunen hänför köp av tjänster av samkommunen eller
dess affärsverk uppgiftsvis till köp av kundtjänster av samkommuner
och kollektiva tjänster till köp av övriga tjänster. Köp av kundtjänster
hör alltid till sektorn "samkommun" oberoende av om samkommunen
har köpt tjänsten av en privat aktör, en kommun, en annan samkommun eller om kommunen själv är producent.
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Övriga ekonomiuppgifter:
Följande uppgifter ska anges kommunvis i statistiken, även om skötseln av tjänster har anförtrotts värdkommunen eller samkommunen.
Social- och hälsovård:
Totala utgifter för service och ekonomiska stödåtgärder enligt lagen
om service och stöd på grund av handikapp (380/87)
Av utgifterna enligt handikapplagen: Färdtjänst
Av utgifterna enligt handikapplagen:
personlig assistans
Veterinärvård
Undervisnings- och kulturverksamhet:
Kostnader för daghems vård för barn
Kostnader för familjedagvård för barn
Kostnader för annan barndagvård

Köp av social- och hälsovård av en privat producent
När kommunen/samkommunen köper alla social- och hälsovårdstjänster av en privat producent, ska köpet av tjänster fördelas på uppgiftsklasserna efter den köpta verksamhetens natur. Kostnaderna anges
alltså inte efter kostnadsslag utan kostnaden för köpet av tjänsten fördelas på uppgiftsklasser. Situationen är densamma som vid köp av
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social- och hälsovårdstjänster från en annan kommun eller samkommun. Kommunen eller samkommunen ska komma överens med den
privata tjänsteleverantören om en tillräckligt exakt specifikation över
innehållet i köpfakturan för att den ska motsvara de behov som kommunen/samkommunen har på grund av statistikföringen. Förutom uppgifterna om köp av tjänster efter uppgiftsklass ska följande uppgifter
anges kommunvis när det gäller social- och hälsovården, även om ett
privat företag svarar för produktionen av tjänster:
Arvoden och kostnadsersättning för vård i fosterfamilj inom barnskyddet
Återkrav av grundläggande utkomststöd, intäkter totalt
Återkrav av kompletterande och förebyggande utkomststöd, intäkter
totalt
Stöd för närståendevård, vårdavgifter totalt
Kostnader för servicesedlar inom hemvården
Kostnader för servicesedlar inom serviceboende
Kostnader för servicesedlar inom hälso- och sjukvården
Övriga kostnader för servicesedlar (sohä)
Totala utgifter för service och ekonomiska stödåtgärder enligt lagen
om service och stöd på grund av handikapp (380/87)
Av utgifterna enligt handikapplagen: Färdtjänst
Av utgifterna enligt handikapplagen:
personlig assistans
Veterinärvårdskostnader

Företagshälsovård
Kostnaderna för företagshälsovård som kommunen/samkommunen
(eller dess affärsverk) själv producerar hör i statistiken till uppgiften
Öppenvård inom primärvården. FPA-ersättningen för företagshälsovård hör också till samma uppgift. Kostnaderna för företagshälsovården hänförs till andra uppgiftsklasser som köp av interna tjänster eller
via överföringsposter. Kostnaderna hänförs till andra uppgiftsklasser
som netto, dvs. kostnaderna minus FPA:s ersättning. Alla kostnader
och intäkter för företagshälsovård samt interna försäljningsintäkter eller överföringsintäkter hänförs till primärvårdens öppenvård. Till övriga
uppgiftsklasser hänförs andelen kostnader av företagshälsovården enligt upphovsprincipen som ett internt köp (köp av övriga tjänster, intern
kostnad) eller som överföringspostintäkt.
När kommunen/samkommunen gör köp utanför företagshälsovården
kan kostnaderna anges på två olika sätt i statistiken. Företagshälsovårdens kostnad för köpet kan hänföras direkt till olika uppgiftsklasser
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och då hänförs också FPA:s ersättning till samma uppgifter t.ex. i förhållande till kostnaderna. Alternativt kan alla företagshälsovårdens
köpkostnader samt FPA:s ersättning i sin helhet bokföras på primärvårdens öppenvård. Då hänförs företagshälsovårdens nettokostnader
till andra uppgiftsklasser som köp av interna tjänster eller via överföringsposter.

