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1 Statistiken över kommunernas
och samkommunernas ekonomi och
verksamhet

Statistikföring
Denna publikation innehåller definitioner av de uppgifter som samlas in för statistiken
över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet, förutom klassificeringen enligt utgifts- och inkomstslag. Innehållet i klassificeringen enligt utgifts- och
inkomstslag definieras i Finlands Kommunförbunds publikation Mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (reviderad upplaga 2012)
Statistikcentralen och statsandelsmyndigheterna behöver uppgifter om de faktiska utgifterna och inkomsterna enligt uppgiftsklass och utgifts-/inkomstslag. Uppgifterna behövs
förutom för bestämningen av finansieringen också för jämförelser mellan kommunerna/
samkommunerna. Dessutom används uppgifterna för bland annat produktivitetskalkyler,
nationalräkenskaperna, EDP-rapportering, budgetar och annan uppföljning. [2012]
Finlands Kommunförbund har gett en rekommendation om mall för kontoplan i kommuner och samkommuner. Syftet är att den rekommenderade kontoplanen i så stor
utsträckning som möjligt ska utgöra en enhetlig klassificeringsmall för den externa bokföringen i kommunerna och samkommunerna. I mallen för kontoplan beaktas både de
grupperingar som behövs för resultat- och balansräkningsschemat och klassificeringarna
enligt utgifts- och inkomstslag i den ekonomiska statistiken. De mer specifika kontobenämningarna är endast riktgivande och kommunen eller samkommunen kan avvika från
dem när informationsbehovet eller datasystemen ger anledning till det.
Mallen för kontoplan innehåller inte sådana konton för kalkylerade poster som behövs i
den interna redovisningen och vars uppgifter behövs i statistikföringen för utredning av
kostnaderna inom driftsekonomin. En uppföljning av verksamhetsresultaten förutsätter
också kostnadsberäkning på prestationsbasis och beräkning av nyckeltal. Ekonomiska
uppgifter för statistiken över ekonomi och verksamhet tas ur bokföringen och delbokföringarna med hjälp av motsvarighetstabellering eller någon annan rapporteringsmetod.
Vid statistikföringen används dels en uppgiftsklassificering, dels en klassificering enligt
utgifts- och inkomstslag. I ovan nämnda anvisningar definieras innehållet i dessa. Uppdelningen i utgifts- och inkomstslag i statistiken görs på basis av bokföringen med hjälp
av bokföringskontona.
Uppgiftsklassificeringen utgår från behovet av statistik och jämförelser mellan olika kommuner och samkommuner. Med hjälp av denna klassificering kan man trots olika organisationer och budgetar få fram jämförbara uppgifter om kommunernas och samkommunernas utgifter och inkomster för olika verksamheter.
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För statistiken över ekonomi och verksamhet samlas också in uppgifter om resultaträkningen, finansieringsanalysen, balansräkningen och koncernbalansräkningen för hela
kommunen. Dessutom insamlas separat för varje affärsverk (och fond som utgör en balansenhet) resultaträkningen, finansieringsanalysen, balansräkningen och en specifikation
över förändringar i affärsverkets investeringstillgångar.
För statistiken över ekonomi och verksamhet samlas också in in uppgifter om kommunernas och samkommunernas verksamhet (Uppgifter om verksamhet och kapacitet) och därutöver ett antal sådana uppgifter för myndigheterna som inte ingår i de definierade klassificeringarna (Särskilda uppgifter om kommunens och samkommunens ekonomi). Insamlingen av
uppgifter om verksamheten inbegriper även de s.k. kommunsammandragen för THL.
De uppgifter som samlas in för statistiken över ekonomi och verksamhet ska ges enligt
klassifikationerna i statisistiken också i det fallet att de inte motsvarar kommunens eller
samkommunens kontoplan eller administrativa organisationsstruktur. Om någon specifikation inte fås direkt ur bokföringen, kan uppgifterna uppskattas bland annat med hjälp
av verksamhetsuppgifter och andra kostnadsuppgifter. Det kan komma ifråga till exempel när någon resultatenhet måste delas upp i två eller flera uppgiftsklasser för statistiken.
[2012]

När statistiken görs upp ska för revisorerna dokumenteras åtminstone uppgiftens källa,
grund och datum och uppgiftslämnarens namn. [2012]

Statistikföring av undervisningsväsendet
Finansieringssystemet inom undervisningsväsendet ändrades i början av 2010, varvid statsandelsfinansieringen för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
överfördes till finansministeriet. I det nya systemet utgör finansieringen av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen en del av statsandelen för kommunal bas
service och bestäms utgående från antalet invånare i olika åldersklasser och det grundpris
som statsrådet fastställer. I fråga om gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna har finansieringssystemet inte ändrats, utan bygger fortfarande på priser per
enhet. [2012]
I justeringen av kostnadsfördelningen vart fjärde år inkluderas i statsandelsgrunden nettokostnaderna i uppgiftsklasserna 304 och 305 i driftsekonomidelen (tabell 01). Av
uppgifterna i tabell 41 beaktas vissa poster i beräkningen. I och med ändringen i finansieringssystemet samlas färre uppgifter in om kostnaderna för förskoleundervisning och
grundläggande utbildning. De innehållsliga ändringarna presenteras närmare längre fram i
publikationen. [2012]
Utgifterna för hemkommunsersättningar i fråga om elever som fullgör sin läroplikt inom
förskoleundervisning eller grundläggande utbildning hos någon annan utbildningsanordnare hänförs inom driftsekonomin till respektive utbildning. Utgifterna för hemkommunsersättningar uppges som köp av kundtjänster, inom antingen förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen. Hemkommunsersättningar uppges som köp
av kundtjänster av staten endast när en elev fullgör sin läroplikt i en skola som drivs av
staten. [2012]
Inkomster av hemkommunsersättningar uppges på motsvarande sätt som försäljningsinkomster inom förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen. Hemkommunsersättningarna uppges som försäljningsinkomster av staten endast när en elev som
6

fullgör sin läroplikt inom undervisning som anordnas av kommunen saknar hemkommun
i Finland eller har sin hemkommun i landskapet Åland. [2012]
För gymnasieutbildningens del har insamlingen av uppgifter inte ändrats, och det pris per
enhet som används som grund för finansieringen beräknas fortsättningsvis utgående från
de utgifter i tabell 41 som hör till statsandelsgrunden. [2012]
De uppgifter som behövs för uppföljningen av statsandelssystemet i fråga om morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning har fr.o.m.
1.8.2004 samlats in i samband med statistiken över kommunernas och samkommunernas
ekonomi (tabell 41) enligt tillägget i tabellen för grundläggande utbildning. Statsandelssystemet för morgon- och eftermiddagsverksamhet ändrades inte i statsandelsreformen år
2010. [2012]
Finlands Kommunförbund har i mallen för kontoplan gett en anvisning om hur den statliga finansieringen ska bokföras. Enligt anvisningen bokförs statsandelen i kommunernas
bokföring enligt den s.k. nettoregistreringsmetoden som statsandelsintäkter i resultaträkningen. En negativ statsandel bokförs som en inkomsträttelse.
I en samkommun bokförs den statliga finansieringen enligt pris per enhet som försäljningsintäkter av staten. Som utgifter bokför kommunerna i allmänhet endast utgifterna
för den undervisnings- och kulturverksamhet som kommunen själv tillhandahåller, medan
statsandelen enligt finansieringslagen bokförs som en allmän inkomst i resultaträkningen.
Om kommunerna har ingått ett särskilt avtal med en kommun som driver ett gymnasium
eller med en samkommun inom undervisningssektorn om betalning av andelar som överstiger statsfinansieringen, bokförs sådana avtalsenliga utgifter som utgift för uppgiften i
fråga. Om kommunen till exempel inte anordnar gymnasieutbildning, men har avtalat
med en utbildningsanordnare om att delta i de kostnader som överstiger den statliga finansieringen, bokförs endast dessa utgifter som Köp av kundtjänster inom uppgiften Gymnasieutbildning.
Ändringar som kommit till sedan föregående upplaga har i regel markerats med [2012] i slutet
av stycket. [2012]

Tidsplan för insamlingen av uppgifter
Statistikcentralen, Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd samlar in statistiska uppgifter om kommunernas och samkommunernas verksamhet och ekonomi enligt
följande:
Inlämningsmånad:
Januari 		
			
			

Insamlare/statistik:
Statistikcentralen:
Statistik över kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser [2012]

			
			
			

Utbildningsstyrelsen:
Grundläggande uppgifter om antalet studerande (gymnasieutbildning, yrkesutbildning, läroavtalsutbildning) [2012]

Februari 		
			
			

Statistikcentralen:
Statistik över kommunernas verksamhet inom sociala tjänster
(tabell 54 och 55)
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Hemkommunsersättningar inom förskoleundervisningen och den
grundläggande utbildningen

Mars 		
			

Institutet för hälsa välfärd (THL):
Verksamhetsuppgifter om hälso- och sjukvård

April			
			
			
			
			

Statistikcentralen:
Statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi och
verksamhet, del I och II (inkl. tabell 41)
Statistik över samkommunernas verksamhet inom sociala tjänster
(tabell 54 och 55)

			
		
			
			
			
			
			
			

Utbildningsstyrelsen:
Kostnads- och prestationsuppgifter om grundläggande yrkesutbildning, läroavtalsutbildning, yrkesinriktad tilläggsutbildning, särskilda yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, grundläggande konstundervisning, fritt bildningsarbete (exkl. kommunala medborgarinstitut),
förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning (i fråga om privata, universitet och statliga skolor) samt
museer, teatrar och orkestrar [2012]

September		
			
			

Statistikcentralen:
Uppgifter på anordnarnivå (alla som anordnar utbildning och
undervisning fyller i). [2012]

			
			
			
			

Elever och studerande på läroanstaltsnivå (grundskolor, gymnasier,
yrkesläroanstalter, musikläroanstalter, idrottsutbildningscentrer,
medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet.)[2012]

			
			
			
			
			

Utbildningsstyrelsen:
Grundläggande uppgifter om elevantal och övriga prestationer
(gymnasieutbildning, grundläggande utbildning, läroavtalsutbildning, yrkesinriktad tilläggsutbildning, särskilda yrkesläroanstalter,
grundläggande konstundervisning, fritt bildningsarbete) [2012]

2 Bokslutskalkyler

Resultaträkning (tabell 21)
Helhetsresultaträkning från bokslutet (kommunen/samkommunen + affärsverk).
För statistiken över ekonomin behövs en helhetsresultaträkning från kommunens/samkommunens bokslut i vilken de kommunala affärsverken sammanställts och där alla interna poster har eliminerats. I tabell 21 anges kommunens/samkommunens officiella
resultaträkning som har upprättats enligt kommunsektionens anvisningar, men som ändå
till vissa delar är noggrannare specificerad. Beloppen anges i tusen euro. Samkommunernas resultaträkning innehåller inga rader för verksamhetsbidrag, skatteinkomster och statsandelar.
			
Verksamhetsintäkter
+ Försäljningsintäkter
+ Avgiftsintäkter
+ Understöd och bidrag
+ Övriga verksamhetsintäkter
+ Ökning (+) eller minskning (–) av produktlager
+ Tillverkning för eget bruk
Verksamhetskostnader
– Löner och arvoden
– Lönebikostnader
– Köp av tjänster
– Material, förnödenheter och varor
– Understöd
– Övriga verksamhetskostnader
= Verksamhetsbidrag
Skattefinansiering
+ Kommunens inkomstskatt
+ Fastighetsskatt
+ Andel av samfundsskattens avkastning
+ Övriga skatteinkomster
+ Statsandelar
Finansiella intäkter och kostnader
+ Ränteintäkter
+ Dividendintäkter
+ Övriga finansiella intäkter
– Räntekostnader
– Övriga finansiella kostnader
= Årsbidrag
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Statistikkod
0100
0200
0300
0400
0600
0700
1130
1150
1200
1340
1500
1900
2000

3100
3200
3300
3400
3600
5100
5200
5400
5600
5900
6000
9

Avskrivningar och nedskrivningar
– Avskrivningar enligt plan
– Nedskrivningar
Extraordinära poster
+ Extraordinära intäkter
– Extraordinära kostnader
= Räkenskapsperiodens resultat
+ Ökning (–) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens
+ Ökning (–) eller minskning (+) av reserver
+ Ökning (–) eller minskning (+) av fonder
= Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

6200
6500
7100
7600
8000
8300
8500
8700
9000

Innehållet i kostnads- och intäktsgrupperna beskrivs i Finlands Kommunförbunds publikation Mall för kontoplan i kommuner och samkommuner. (reviderad upplaga 2012).
[2012]

Finansieringsanalys (tabell 22)
Helhetsfinansieringsanalys från bokslutet (kommunen/samkommunen + affärsverk).
För statistiken över ekonomin behövs en officiell finansieringsanalys från kommunens/
samkommunens bokslut, vilken upprättats enligt kommunsektionens allmänna anvisning
och där affärsverken sammanställts och de interna posterna eliminerats. Beloppen anges
i tusen euro.
			
Statistikkod
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		
+ Årsbidrag
1400
+ Extraordinära poster
1550
+ Korrektivposter till internt tillförda medel
1650
Investeringar:
– Investeringsutgifter
2100
+ Finansieringsandelar för investeringsutgifter
2300
2600
+ Försäljningsinkomster av finansieringstillgångar1
= Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
3000

1
2
10

Kassaflödet för finansieringens del
Förändringar i utlåningen
– Ökning av utlåningen
+ Minskning av utlåningen
Förändringar i lånebeståndet
+ Ökning av långfristiga lån
– Minskning av långfristiga lån
+ Förändringar av kortfristiga lån
+ Förändringar i eget kapital [2012]

4050
4100
6200
6700

Övriga förändringar av likviditeten
+ Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital
+ Förändringar av omsättningstillgångar
+ Förändringar av fordringar2
+ Förändringar av räntefria skulder2

7100
7300
7600
7900

Överlåtelseinkomster från tillgångar som hör till bestående aktiva.
Lång- och kortfristiga.

3300
3400

= Finansieringens nettokassaflöde
Förändring av likvida medel
+ Likvida medel 31.12
– Likvida medel 1.1

8000
8500
8550
8570

Balansräkning (tabell 26)
Helhetsbalansräkning från bokslutet (kommunen/samkommunen + affärsverk).
För statistiken över ekonomin anges kommunens/samkommunens balansräkning 31.12,
som upprättats i enlighet med kommunsektionens allmänna anvisning och där affärsverken och övriga balansenheter sammanställts. Vissa förmögenhets-, kapital- och skuldposter specificeras noggrannare. Beloppen anges i tusen euro.
			
Statistikkod
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
101 0000
Immateriella tillgångar
1000
Immateriella rättigheter
1100
Dataprogramvaror
1300
Övriga utgifter med lång verkningstid
1500
Förskottsbetalningar
1700
Materiella tillgångar
3000
Mark- och vattenområden
3100
Byggnader
3200
		 Bostadsbyggnader
3210
		 Övriga byggnader
3290
Fasta konstruktioner och anordningar
3300
Maskiner och inventarier
3500
		 Transportmedel
3510
		 Övriga maskiner och inventarier
3590
Övriga materiella tillgångar
3700
		 Naturtillgångar
3710
		 Värde- och konstföremål
3760
		 Övriga tillgångar
3790
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
3800
Placeringar
Aktier och andelar
		 Samkommunsandelar
		 Övriga aktier och andelar
Masskuldebrevsfordringar
		 På staten
		 På kommuner och samkommuner
		 På övriga
Övriga lånefordringar
		 På staten
		 På kommuner och samkommuner
		 På övriga
Övriga fordringar
FÖRVALTADE MEDEL
Statens uppdrag
Donationsfondernas särskilda täckning
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7000
7200
7210
7290
7400
7410
7450
7490
7600
7610
7650
7690
7900
105 0000
1000
5000
11

12

Övriga förvaltade medel
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga produkter/varor
Övriga omsättningstillgångar
Förskottsbetalningar
Fordringar
Långfristiga fordringar:
Kundfordringar
Lånefordringar
		 På staten
		 På kommuner och samkommuner
		 På övriga
Övriga fordringar
Resultatregleringar
Kortfristiga fordringar:
Kundfordringar
Lånefordringar
		 På staten
		 På kommuner och samkommuner
		 På övriga
Övriga fordringar
Resultatregleringar
Finansiella värdepapper
Aktier och andelar
Placeringar i penningmarknadsinstrument
		 Statens skuldförbindelser
		 Kommuncertifikat
		 Övriga placeringar
Masskuldebrevsfordringar
		 På staten
		 På kommuner och samkommuner
		 På övriga
Övriga värdepapper
		 Placeringar i aktiefonder
		 Övriga placeringsfondandelar
		 Övriga
Kassa och bank
AKTIVA SAMMANLAGT

9000
107 0000
1000
1100
1200
1400
1600
1700
2000

2500
2600
2610
2650
2690
2700
2800
6000
6100
6300
6310
6350
6390
6400
6410
6450
6490
6900
6910
6950
6990
7000
108 0000

PASSIVA
EGET KAPITAL
Grundkapital
Uppskrivningsfond
Övriga egna fonder
Överskott (+)/ underskott (–) från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens överskott (+)/ underskott (–)
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER
Avskrivningsdifferens
Reserver

201 0000
1000
3000
5000
6000
7000
202 0000
2000
4000

2100
2200
2210
2250
2290
2300
2400

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner
Övriga avsättningar
FÖRVALTAT KAPITAL
Statens uppdrag
Donationsfondernas kapital
Övrigt förvaltat kapital
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Masskuldebrevslån
		 I Euro
		 I Valuta
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter
		 Från inhemska depositionsbanker
		 Från Kommunfinans Abp
		 Från övriga inhemska finansiella institut och försäkringsanstalter
		 Från utländska finansiella institut och försäkringsanstalter
Lån från offentliga samfund
		 Från staten
		 Från kommuner och samkommuner
		 Från Keva
		 Från övriga socialskyddsfonder
Lån från övriga kreditgivare
		 Inhemska
		 Utländska
Erhållna förskott
Skulder till leverantörer
Anslutningsavgifter och övriga skulder
		 Till staten
		 Till kommuner och samkommuner
		 Till övriga
Resultatregleringar
Kortfristigt
Masskuldebrevslån3
		 I euro
		 I valuta
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter
		 Från inhemska depositionsbanker
		 Från Kommunfinans Abp
		 Från övriga inhemska finansiella institut och försäkringsanstalter
		 Från utländska finansiella institut och försäkringsanstalter
Lån från offentliga samfund
		 Från staten
		 Från kommuner och samkommuner
		 Från Keva
		 Från övriga socialskyddsfonder
Lån från övriga kreditgivare
		 Inhemska
		 Utländska
Erhållna förskott
3

206 0000
6000
9000
205 0000
1000
5000
9000
207 0000
1000
1100
1110
1150
1200
1210
1230
1270
1280
1400
1410
1450
1460
1480
1600
1610
1650
1700
1800
1900
1910
1950
1990
1500
5000
5100
5110
5150
5200
5210
5230
5270
5280
5400
5410
5450
5460
5480
5500
5510
5550
5600

Inkl. kommuncertifikat.
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Skulder till leverantörer
Resultatregleringar
Anslutningsavgifter och övriga skulder
PASSIVA SAMMANLAGT

5700
5800
5900
208 0000

BORGENSFÖRBINDELSER4
Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern [2012]
Återstående kapital

300 6500

Borgensförbindelser till förmån för övriga [2012]
Återstående kapital

300 8500

Koncernbalansräkning (tabell 36)
För statistiken över ekonomin anges en koncernbalansräkning (31.12), som upprättats
enligt kommunsektionens allmänna anvisning. Beloppen anges i tusen euro. Koncernbalansräkningen ges av de kommuner/samkommuner som är skyldiga att upprätta en sådan.
Som komplettering till koncernbalansräkningen uppges koncernens borgensförbindelser
enligt följande:
BORGENSFÖRBINDELSER5
Borgensförbindelser till förmån för övriga [2012]
Återstående kapital

4
5
14

Kommunens andel av Kommunernas garanticentrals borgensansvar inkluderas inte.

Kommunens andel av Kommunernas garanticentrals borgensansvar inkluderas inte.

300 8500

3 Sektorindelning för bokslutskalkylerna

Sektorindelningen ändras varje år. Den aktuella sektorindelningen framgår av Statistikcentralens insamlingsblankett på adressen http://www.stat.fi/keruu/kutal/lomakkeet_sv.html
> Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi, del I

Offentliga samfund
1) Staten
Ekonomiska enheter som omfattas av statsbudgeten (ministerier, statliga verk och inrättningar). Av de enheter som inte omfattas av statsbudgeten räknas de fonder som betjänar
offentlig verksamhet. Sektorn omfattar inte statliga affärsverk och aktiebolag med statlig
majoritet. De hör till sektorn ”Övriga”. [2012]
Statens affärsverk är Forststyrelsen, Senatfastigheter och Universitetets Apotek. [2012]
2) Kommuner
Hit räknas inte de kommunala affärsverk som producerar varor och tjänster som huvudsakligen säljs till privata. Hit räknas inte heller aktiebolag eller andelslag med kommunal
majoritet. De hör till sektorn “Övriga”. [2012]
3) Samkommuner
Till den här klassen hänförs också Finlands Kommunförbund och Ålands landskapsförvaltning. Hit räknas inte samkommuners affärsverk som producerar varor och tjänster
som huvudsakligen säljs till privata. De hör till sektorn “Övriga”. [2012]
4) Keva
5) Övriga socialskyddsfonder
Folkpensionsanstalten, pensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser, pensionskassor och
andra arbetspensionsanstalter, arbetslöshetskassor samt sjuk-, begravnings- och avgångsbidragskassor. Till denna klass hör bolag och verk som handhar lagstadgad eller därmed
jämförbar frivillig arbetspensionsförsäkring. Bolag som handhar individuell pensionsförsäkring hänförs till klassen “Övriga finansiella institut och försäkringsanstalter”. [2012]
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Finansiella institut och försäkringsanstalter
1) Inhemska depositionsbanker
Affärsbanker (Nordea Bank Finland Abp, Sampo Bank Abp, S-Banken Ab, Evli Bank
Abp, Ålandsbanken Abp, OP-Hembanken Abp, Pohjola Bank Abp, Helsingfors OP Bank
Abp, SEB Gyllenberg Private Bank Ab, eQ Bank Ab, Finlands Bostadshypobank Ab,
Tapiola Bank Ab, Aktia Bank Apb, FIM Bank Ab och Sofia Bank Abp), sparbanker och
andelsbanker. Till den här klassen räknas också utländska kreditinstituts filialer som idkar
bankverksamhet i Finland. [2012]
2) Kommunfinans Abp
3) Övriga inhemska finansiella institut och försäkringsanstalter
Övriga penninginstitut som förmedlar finansiering och övriga finansiella institut (bl.a.
Finlands Hypoteksförening, Nordea Finans Finland Ab, Handelsbanken Finans Abp)
samt skade- och livförsäkringsbolag och försäkringsföreningar. Även bolag som handhar
individuell pensionsförsäkring hör till denna klass. Pensionsförsäkringsbolag och -anstalter
som sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet eller därmed jämförbart arbetspensionsskydd hör däremot inte till denna klass utan till klassen Socialskyddsfonder. [2012]
4) Utländska finansierings- och försäkringsbolag
Till denna klass hänförs de lån från utlandet där kommunens borgenär direkt är ett utländskt finansiellt institut eller försäkringsbolag också om lånet skulle ha erhållits med
hjälp av ett inhemskt finansiellt institut. Sådana lån i utländsk valuta där ett inhemskt
finansiellt institut är långivare (=direkt borgenär) hör inte till denna klass utan till klassen
Inhemska depositionsbanker eller klassen Övriga inhemska finansiella institut eller försäkringsanstalter. Depositionsbanker i utländsk ägo som verkar i Finland hör inte till den här
klassen utan till klassen Inhemska depositionsbanker [2012]

Övriga långivare
1) Övriga inhemska långivare
Privata och offentliga företag (också statliga och kommunala företag och affärsverk), bostadsaktiebolag och andra bostadssamfund, församlingar, stiftelser, föreningar o.d. ickevinstdrivande samfund och hushåll. [2012]
2) Övriga utländska långivare
Hit räknas sådana lån från utlandet där kommunens borgenär är en annan utländsk långivare än ett finansiellt institut eller en försäkringsanstalt (t.ex. ett utländskt företag). [2012]
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4 Uppgiftsklassificeringen (tabell 01
och 02)

Sammanställs med hjälp av jämförelsetabeller eller något annat rapporteringssystem.
Driftsekonomidel (tabell 01) och investeringsdel (tabell 02):

			
ALLMÄN FÖRVALTNING

Statistikkod
110

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
Social- och hälsovårdsförvaltning
Dagvård för barn i daghem
Familjedagvård för barn
Övrig barndagvård
Anstalts- och familjevård inom barnskydd
Annan barn- och familjevård
Anstaltstjänster för åldringar
Anstaltstjänster för handikappade
Sysselsättningsverksamhet för handikappade
Hemtjänst
Annan service för åldringar och handikappade
Missbrukarvård
Investeringar: Primärvård
Öppenvård inom primärvården (exkl. tandvård)
Tandvård inom primärvården
Bäddavdelningsvård inom primärvården
Specialiserad sjukvård
Miljö- och hälsoskydd
Övrig social- och hälsovård

201
204
205
207
212
217
220
225
230
235
240
245
250
253
254
256
260
270
290

UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
Undervisnings- och kulturförvaltning
Förskoleundervisning (inom undervisnings- och socialväsendet)
Grundläggande utbildning
Gymnasieutbildning
Yrkesutbildning
Yrkeshögskoleverksamhet
Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut
Annat fritt bildningsarbete
Grundläggande konstundervisning
Övrig undervisningsverksamhet
Biblioteksväsendet
Idrott och friluftsliv

301
304
305
310
315
320
325
327
335
345
350
355
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Ungdomsväsendet
360
Musei- och utställningsverksamhet
370
Teater-, dans- och cirkusverksamhet
375
Musikverksamhet
385
Övrig kulturverksamhet		
390
ÖVRIGA TJÄNSTER
Samhällsplanering
Byggnadstillsyn
Miljövård
Trafikleder
Parker och allmänna områden
Brand- och räddningsväsendet
Rättsväsen och säkerhet
Avbytarservice
Byggnader och lokaler
Intern service
Främjande av näringslivet
Vatten- och avloppsverk
Energiförsörjning
Avfallshantering
Kollektivtrafik
Hamnverksamhet
Jord- och skogsbrukslägenheter
Övrig verksamhet av affärsnatur
Övrig verksamhet

410
420
440
460
470
480
515
520
535
545
555
610
620
625
630
640
660
669
690

DRIFTSEKONOMI SAMMANLAGT

700

Beskrivning av uppgiftsklasserna
Driftsekonomi och investeringar (tabell 01 och 02):
Utgifterna och inkomsterna i driftsekonomi- och investeringsdelen fördelas på uppgiftsklasser. Övriga balansenheter ingår i tabellerna 01 och 02 och de får inte tas med (en
ytterligare gång) i tabellerna 11–16 (som endast innehåller kommunala affärsverk och
fonder som behandlas som balansenheter). Utgifter och inkomster hänförs alltid till en
viss uppgiftsklass enligt verksamhetens natur, oberoende av vilken förvaltning som
tillhandahåller tjänsten.
Till uppgiftsklassen hör också de tjänster som köps av staten, kommuner, samkommuner
eller andra serviceproducenter om de till sitt innehåll motsvarar tjänsterna i uppgiftsklassen. Inom undervisningsväsendet räknas som köp av kundtjänster av andra huvudmän till
exempel köpt förskoleundervisning och/eller morgon- och eftermiddagsverksamhet för
skolelever och kostnader utöver statsfinansieringen som ska betalas enligt utbildningssamkommunens grundavtal samt utgifter för hemkommunsersättningar. [2012]
Understöd hänförs till den klass dit motsvarande verksamhet i egen regi hör, oberoende av
till vilken enhet understöden hänförts i kommunens budget.
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I kommunens bokföring behandlas utgifterna för tjänster som köpts av samkommuner i
huvudsak som köp av kundtjänster eller i vissa fall som köp av övriga tjänster. Understöd
och bidrag som kommunerna betalar till samkommuner, och som inte utgör ersättning
för försäljning av en prestation, behandlas som understöd.
När kommunen står för en del av samkommunens investeringsutgifter upptas detta i allmänhet i kommunen som en ökning av investeringsdelens samkommunsandelar och i
samkommunen som en ökning av grundkapitalet eller övrigt eget kapital. Om kommunen ger understöd för samkommunens investeringsutgifter behandlas detta i kommunen
som annan utgift med lång verkningstid bland immateriella tillgångar och i samkommunen som finansieringsandelar för investeringar, vilka avdras från investeringens anskaffningsutgift.
I samkommunens bokföring behandlas kommunernas betalningsandelar som inkomst av
försäljning av tjänster. Även i samkommuner för undervisning behandlas eventuella hemkommunsersättningar, som baserar sig på grundavtalet och tagits ut för kostnader som
överstiger den statliga finansieringen, som försäljningsinkomster. Understöd och bidrag
som kommunen beviljar samkommunen och som inte utgör ersättning för försäljning av
tjänster, bokförs som inkomst i klassen understöd och bidrag.
Till utgifterna och inkomsterna i en uppgiftsklass räknas även överföringsposter. I statistiken ska interna överföringar och köp och försäljning av tjänster inom en uppgiftsklass elimineras från uppgiftsklassens utgifter och inkomster. Till exempel till uppgiftsklassen 260 Specialiserad sjukvård hör i statistiken både öppenvård, vård på bäddavdelning och stödtjänster inom den specialiserade sjukvården (inkl. fastighetsskötsel). Om till
exempel kostnaderna för fastighetsskötsel har hänförts som interna hyror, syns de interna
hyrorna, om de inte elimineras, i statistiken som såväl utgifter som inkomster inom samma uppgiftsklass, och höjer då omotiverat utgifterna och inkomsterna. Om beställar-utförarmodellen används och serviceproducenten är kommunens eget affärsverk som följer
modellen ”annan balansenhet” eller ett annat affärsverk vars utgifter och inkomster ingår
i driftsekonomidelen i budgeten, tas interna köp av tjänster (inköpsutgift för beställaren
och försäljningsinkomst för producenten) inte med i statistiken.
Om utgifterna för att bygga eller renovera en byggnad som tjänar flera sektorer inte kan
fördelas mellan de olika uppgifterna på något annat sätt, kan fördelningen göras i förhållande till våningsytan eller enligt någon annan lämplig fördelningsgrund. Vad som anses
höra till kostnaderna för projektet bestäms i bokföringslagen och de allmänna anvisningar
som kommunsektionen har gett.
Inom undervisningsväsendet uppges kostnaderna för s.k. små projekt inom förskoleundervisningen (även den som ordnas inom socialväsendet), den grundläggande utbildningen (ej projekt inom morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever), gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, yrkeshögskoleverksamheten, biblioteksväsendet, grundläggande konstundervisning, fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut och annat fritt bildningsarbete, för vilka inte beviljats särskild statsandel för anläggningsprojekt, i samband
med de uppgifter som samlas in för statsandelssystemet.
110 ALLMÄN FÖRVALTNING
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:


utgifter för förvaltningsmyndigheter som utövar den högsta beslutande och verkstäl-
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lande makten i kommunen
uppgifter för rådgivande organ och planeringsorgan
kringtjänster, lokaler m.m. för de ovan nämnda
allmän personal- och ekonomiförvaltning
finansierings- och medelsförvaltning
skatteuppbörd och revision
utgifter för val
landskapsförbundens egen förvaltning, allmänna förvaltning och intressebevakning

utgifter för och inkomster av samservicekontor (som inte kan fördelas på olika
uppgifter.) [2012]

Uppgifter om utgifter för val ges separat i tabell 07 Särskilda uppgifter om kommunens/samkommunens ekonomi.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Aktier och andelar bör hänföras till den uppgiftsklass dit de hör enligt verksamhetens natur. Till exempel ska anskaffning av andelar i en samkommun för hälsovård hänföras till
uppgiftsklass 250 i tabell 02. [2012]
Även understöd ska alltid hänföras till de uppgiftsklasser dit de hör enligt verksamhetens natur. Bland annat understöd för olika projekt hänförs till den uppgiftsklass
dit projektet hör enligt sin natur. [2012]
Byggnader och lokaler och Övrig intern service hör inte till den allmänna förvaltningen.
Sådana investeringsutgifter som inte kan anses höra till någon annan uppgiftsklass (t.ex.
markanskaffningar när användningen inte specificerats samt försäljning av tomter) hör till
uppgiftsklass 690 Övrig verksamhet.
Vinster från försäljning av tomter, byggnader och bostadsaktier bör hänföras till de uppgiftsklasser som beskriver verksamheten. De ska inte hänföras till den allmänna förvaltningen. [2012]
Samkommunernas förvaltning hör i regel till den uppgiftsklass som verksamheten gäller.
Således hör förvaltningen för en samkommun för social- och hälsovård till uppgiftsklass
201 Social- och hälsovårdsförvaltning och förvaltningen för samkommuner för undervisnings- och kulturverksamhet till 301 Undervisnings- och kulturförvaltning. Övriga samkommuners förvaltning hänförs till samma uppgiftsklass som samkommunens övriga
verksamhet.
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (uppgifterna 201–290)
201 Social- och hälsovårdsförvaltning
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Kostnaderna för allmänna förvaltnings-, planerings- m.fl. uppgifter för den nämnd/de
nämnder eller andra organ och verk som sköter social- och hälsovårdens uppgifter, till den
del de inte kan hänföras till andra uppgiftsklasser inom social- och hälsovården.
Till denna uppgiftsklass hör också samkommunsförvaltningen för social- och hälsovård.
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Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Köp av kundtjänster kan inte hänföras till förvaltningen. [2012]
Kostnaderna för socialarbetare hör inte till förvaltningen, utan de ska fördelas på respektive uppgifter. Om en socialarbetare delvis deltar i förvaltningsuppgifter hör endast förvaltningens andel till denna uppgift.
Anstalternas interna förvaltning hänförs till samma klass som den ordinarie verksamheten
vid anstalten. Den interna förvaltningen ska inte hänföras till uppgiftsklass 201. Till exempel är verksamheten vid ett avdelningskansli inom hälso- och sjukvården intern förvaltning som hör till den ordinarie verksamheten. [2012]
I kommunerna hör betalningsandelar för förvaltningen inom samkommuner för socialoch hälsovård inte hit, utan till respektive uppgift.
204 Dagvård för barn i daghem		
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Till denna uppgiftsklass räknas daghemsverksamhet, tillfällig vård av barn på daghem,
verksamhet vid ambulerande daghem och köp av motsvarande tjänster samt stöd för dessa
(inte gruppfamiljedagvård, som hör till klass 205 Familjedagvård för barn). Hit hör också
eftermiddagsvård och annan dagvård för förskolebarn samt sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som ordnas på daghem (t.ex. specialundervisningselever)
och som inte uppfyller de krav som lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändrad 1136/2003) ställer och där de deltagande skoleleverna inte uppgetts i elevstatistiken
som elever som deltar i sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Sådan förskoleundervisning enligt lagen (628/1998, ändrad 1288/1999) och förordningen (852/1998) om grundläggande utbildning som anordnas vid daghem fr.o.m. 1.8.2000
anges i uppgiftsklass 304 Förskoleundervisning (inom undervisnings- och socialväsendet) och
eleverna statistikförs som förskoleelever. Annan förskoleundervisning i anslutning till daghemsvård än sådan som avses i lagen om grundläggande utbildning uppges fortsättningsvis i denna uppgiftsklass. [2012]
Sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som ordnas vid daghem
och som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändring
1136/2003) anges i uppgiftsklass 305 Grundläggande utbildning. [2012]
205 Familjedagvård för barn
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Till denna uppgiftsklass hör dagvård för barn i familjedagvårdarens eller barnets eget hem,
gruppfamiljedagvård, köp av motsvarande tjänster samt stöd för dessa verksamheter. Hit
hör också sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som ordnas i samband med familje- eller gruppfamiljedagvård och som inte uppfyller kraven i lagen om
grundläggande utbildning (628/1998, ändrad 1136/2003) och där de deltagande skoleleverna inte uppgetts i elevstatistiken som elever som deltar i sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen.
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Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som ordnas inom familje- eller gruppfamiljedagvård och som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning
(628/1998, ändring 1136/2003) anges i uppgiftsklass 305 Grundläggande utbildning.
[2012]

207 Övrig barndagvård
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Till denna uppgiftsklass hör lekverksamhet och stöd för sådan verksamhet samt hemvårdsstöd och stöd för privat vård av barn. Hit hör också sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som ordnas i samband med övrig dagvård för barn och som inte
uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändrad 1136/2003)
och där de deltagande skoleleverna inte uppgetts i elevstatistiken som elever som deltar i
sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen.
Uppgifter om hemvårdsstödet och stödet för privat vård av barn inklusive kommuntillägg
ges dessutom separat i tabell 07 Särskilda uppgifter om kommunens/samkommunens ekonomi.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som ordnas inom annan dagvård och som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändring
1136/2003) anges i uppgiftsklass 305 Grundläggande utbildning. [2012]
212 Anstalts- och familjevård inom barnskydd
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Barnskyddsanstalter (barnhem, ungdomshem, skolhem), familjehem (yrkesmässig familjevård), övrig anstaltsvård för barn samt vård i fosterfamilj. Även köp av kundtjänster av
dessa serviceproducenter. Hit hör också sådan eftervård för personer under 18 år som avses i barnskyddslagen. [2012]
217 Annan barn- och familjevård
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
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uppfostrings- och familjerådgivning (även sådan som tillhandahålls av egen hälsocentral)
stödpersonsverksamhet för barn och familjer
skötsel av ärenden som gäller vårdnad av barn och umgängesrätt
utredning av faderskap
tryggande av underhåll för barn
tillsyn över fosterbarn
adoptionsrådgivning
medling vid äktenskapsskillnad
social semesterverksamhet
mödra- och skyddshem
boendeservice för unga
kyrkans familjerådgivningscentral







tal- och ergoterapi för barn [2012]
eftervård för personer över 18 år (beslut om omhändertagande gäller inte längre) [2012]
skolkuratorsverksamhet
återbäringar av regressfordringar som gäller underhållsstöd (till år 2013), om de inte
bokförts i balansräkningen som minskning av fordringar [2012]
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.

Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Utkomststödet hör till uppgiftsklass 290 Övrig social- och hälsovård. [2012]
220 Anstaltstjänster för åldringar
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Ålderdomshem och 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 vårdavgift för anstaltsvård. Även köp av motsvarande tjänster.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Vårdhem med lätt eller effektiverad service, där boendet baserar sig på hyresavtal, hör till
uppgiftsklass 240 Annan service för åldringar och handikappade. Bäddavdelningsvård vid
hälsocentralerna hör till uppgiftsklass 256 Bäddavdelningsvård inom primärvården.
225 Anstaltstjänster för handikappade
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Anstaltsvård för handikappade och köp av motsvarande tjänster (ej sysselsättningsverksamhet för handikappade eller boendeservice).
230 Sysselsättningsverksamhet för handikappade
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Verksamhetsutgifter för arbets- och verksamhetscentraler för handikappade (arbetsverksamhet i såväl arbetsavtalsförhållande som utan arbetsavtal/i vårdförhållande).
235 Hemtjänst
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Hemvårdshjälp samt sådana stödtjänster inom hemtjänsten som hjälper klienterna att
klara sig hemma, såsom färd- och ledsagartjänster, måltids-, bad- och städservice, klädvård, trygghetssystem, snöröjningshjälp samt kvälls- och nattpatrullering. [2012]
		
Utgifter för servicesedlar inom hemtjänsten (tillsammans med utgifterna för servicesedlar
inom hemsjukvården) uppges i tabell 07 Särskilda uppgifter om kommunens och samkommunens ekonomi.
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Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Hemsjukvården måste särskiljas från hemtjänsten (åtminstone genom uppskattning) och
uppges i uppgiftsklass 253 Öppenvård inom primärvården. Ej heller stöd för närståendevård (uppgiftsklass 240) eller tjänster och stödåtgärder enligt lagen om service och stöd på
grund av handikapp.
Som hemtjänst räknas inte familjearbetarverksamhet, som hör till barnskyddet. [2012]
240 Annan service för åldringar och handikappade
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:











dagvård för åldringar och handikappade
dag-/servicecentraler och servicehus för äldre och handikappade
grupphem (boenden) och övrig boendeservice för äldre och handikappade
familjevård för äldre och handikappade
handledning inom öppenvården
tjänster och ekonomiska stödåtgärder enligt lagen om service och stöd på grund av
handikapp
övriga tjänster som tillhandahålls på grund av handikapp
ekonomiska stödåtgärder
stöd för närståendevård
vårdhem och andra boende- eller serviceenheter med lätt eller effektiverad service, där
boendet baserar sig på hyresavtal.

Med service och stödåtgärder enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp
(380/1987) avses färdtjänst, ledsagarservice, serviceboende, ändringsarbeten i bostaden,
anskaffning av redskap och anordningar i bostaden, rehabiliteringshandledning, anpassningsträning, personlig hjälp, anskaffning av redskap, apparater och anordningar som den
handikappade behöver för att klara sina dagliga sysslor samt extra kostnader för kläder och
specialkost [2005]. [2012]
De totala utgifterna för tjänster och ekonomiska stödåtgärder som beviljas på grund av
handikapp (lagen om service och stöd på grund av handikapp 380/1987). Av dessa uppges
utgifter för färdtjänst samt utbetalda vårdarvoden för närståendevård i tabell 07 Särskilda
uppgifter om kommunens/samkommunens ekonomi.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Ej vårdhem för äldre som är att betrakta som anstalter och där klienterna betalar avgift
för anstaltsvård, inte heller verksamhet vid arbets- och verksamhetscentraler för handikappade.
245 Missbrukarvård
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
A-klinik- och ungdomsklinikverksamhet
boendeservice för missbrukare
 skyddshärbärgen och tillnyktringsstationer
 vårdanstalter för missbrukare av berusningsmedel och andra rehabiliteringsinrättningar
inom missbrukarvården
 akutvårdsstationer för missbrukare
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annan missbrukarvård (bl.a. drogkliniker, dagcenter för missbrukare m.m.)
 annat nykterhetsarbete.



Även ovan nämnd missbrukarvård som tillhandahålls inom den egna primärvården.
250 Primärvård
Denna uppgiftsklass används endast i tabell 02 Investeringar och ersätter där uppgiftsklasserna 253, 254 och 256.
253 Öppenvård inom primärvården (exkl. tandvård)
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Öppenvård inom primärvården (ej tandvård), inklusive företagshälsovård, skolhälsovård,
skolpsykologverksamhet och mentalvård inom primärvården.
Stödtjänster inom primärvården, dvs. till exempel fastighetsskötsel, diagnostisk avbildning och laboratorietjänster, hänförs till primärvårdsklasserna öppenvård (exkl. tandvård),
tandvård respektive bäddavdelningsvård enligt upphovsprincipen som direkta utgifts- och
inkomstöverföringar (enligt utgifts- och inkomstslag).
Alternativt kan alla utgifter och inkomster inom stödtjänsterna enligt utgifts- och inkomstslag inkluderas i uppgiftsklass 253 Öppenvård inom primärvården (exkl. tandvård)
och tandvårdens och bäddavdelningsvårdens andelar av nettokostnaderna för stödtjänsterna hänföras till uppgiftsklasserna i fråga såsom intern försäljning eller överföringar. Utgifter och inkomster som motsvarar den externa försäljningen av stödtjänster hör till uppgiftsklass 253 Öppenvård inom primärvården (exkl. tandvård).
FPA-ersättningar för företagshälsovård. [2012]
Investeringar i anknytning till denna verksamhet uppges i den gemensamma uppgiftsklassen 250 Primärvård.
Kostnader för laboratorieverksamhet och diagnostisk avbildning (verksamhetsutgifter +
avskrivningar och nedskrivningar + överföringsposter) inom primärvården, utgifter för
anskaffning av hjälpmedel och antalet överlåtna hjälpmedel under året samt försäljningsinkomster av företagshälsovård (inkl. interna försäljningsinkomster) uppges separat i tabell
07 Särskilda uppgifter om kommunens/samkommunens ekonomi.
Utgifterna för servicesedlar inom hemtjänsten (tillsammans med utgifterna för servicesedlar inom hemsjukvården) uppges i tabell 07 Särskilda uppgifter om kommunens och samkommunens ekonomi.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Om hälsocentralen har enheter för specialiserad sjukvård hör denna verksamhet till uppgiftsklass 260 Specialiserad sjukvård.
Ej- uppfostrings- och familjerådgivning (hör till uppgiftsklass 217 Annan barn- och familjevård, inte heller missbrukarvård som definierats i klass 245 Missbrukarvård, även om de
administrativt skulle höra till primärvården.
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254 Tandvård inom primärvården
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Förebyggande av tandsjukdomar och tandvård, tandreglering och annan specialvård, skoltandvård och tandvård för studerande.
Tandvårdens andel av stödtjänster inom hälso- och sjukvården (t.ex. fastighetsskötsel, diagnostisk avbildning, laboratorietjänster m.m.), hänförs till uppgiftsklassen tandvård inom
primärvården enligt upphovsprincipen som direkta utgifts- och inkomstöverföringar (enligt utgifts- och inkomstslag).
Alternativt kan alla utgifter och inkomster inom stödtjänsterna enligt utgifts- och inkomstslag inkluderas i uppgiftsklass 253 Öppenvård inom primärvården (exkl. tandvård)
och tandvårdens andelar av nettokostnaderna för stödtjänsterna hänföras till uppgiftsklassen för tandvård såsom 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.
Investeringar i anknytning till tandvården hänförs till den gemensamma uppgiftsklassen
250 Primärvård.
256 Bäddavdelningsvård inom primärvården
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Bäddavdelningsvårdens andel av stödtjänster inom hälso- och sjukvården (t.ex. fastighetsskötsel, diagnostisk avbildning, laboratorietjänster m.m.), hänförs till uppgiftsklassen
bäddavdelningsvård inom primärvården enligt upphovsprincipen som direkta utgifts- och
inkomstöverföringar (enligt utgifts- och inkomstslag).
Alternativt kan alla utgifter och inkomster inom stödtjänsterna enligt utgifts- och inkomstslag inkluderas i uppgiftsklass 253 Öppenvård inom primärvården (exkl. tandvård)
och bäddavdelningsvårdens andelar av nettokostnaderna för stödtjänsterna hänföras till
uppgiftsklassen för bäddavdelningsvård såsom intern försäljning eller överföring.
Om hälsocentralen har enheter för specialiserad sjukvård hör denna verksamhet till uppgiftsklass 260 Specialiserad sjukvård.
Investeringar i anknytning till denna verksamhet uppges i den gemensamma uppgiftsklassen 250 Primärvård.
260 Specialiserad sjukvård
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Med specialiserad sjukvård avses sådana hälso- och sjukvårdstjänster inom medicinska och
odontologiska verksamhetsområden som hänför sig till förebyggande, undersökning och
behandling av sjukdomar, prehospital akutsjukvård, jour och medicinsk rehabilitering (1
kap. 3 § i hälso- och sjukvårdslagen, ändring 1326/2010) [2012]
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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 hälsocentral.
Stödtjänster för den specialiserade sjukvården, bland annat service (inkl. fastighetsskötsel)
samt kompletterande sjukvårdstjänster (laboratorietjänster, diagnostisk avbildning m.m.).
Interna överföringar och köp och försäljning av tjänster inom uppgiftsklassen ska dras av
från utgifterna och inkomsterna i uppgiftsklassen. (Om till exempel laboratoriekostnaderna hänförts till öppenvården och bäddavdelningsvården som interna debiteringar syns
dessa som både utgifter och inkomster i denna uppgiftsklass, och höjer då omotiverat slutsummorna för inkomster och utgifter.)
		
Kostnader för laboratorieverksamhet och diagnostisk avbildning (verksamhetsutgifter +
avskrivningar och nedskrivningar + överföringsposter) inom den specialiserade sjukvården
uppges separat i tabell 07 Särskilda uppgifter om kommunens/samkommunens ekonomi.
270 Miljö- och hälsoskydd
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet, såsom hälsoövervakning, livsmedelskontroll och
veterinärvård.
Investeringar i samband med miljö- och hälsoskyddet: Om utgifterna för byggande eller
renovering av en hälsocentral inte på något annat sätt kan fördelas mellan investeringarna
inom primärvården och miljö- och hälsoskyddet kan uppdelningen göras i förhållande till
våningsytan eller enligt någon annan lämplig fördelningsgrund.
De totala driftskostnaderna för veterinärvården (verksamhetsutgifter, avskrivningar och
överförda utgifter) uppges separat i tabell 07 Särskilda uppgifter om kommunens/samkommunens ekonomi.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Miljövårdsförvaltning och övriga miljövårdsuppgifter, såsom luftvård och bullerbekämpning, hör till klass 440 Miljövård, också när de sköts i samband med miljö- och hälsoskyddet.
Betalningsandelar för miljö- och hälsoskydd hör till klass 440 Miljövård
290 Övrig social- och hälsovård
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
utkomststöd och utgifter i anknytning till utkomststödet (bl.a. löner för socialarbetare)
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 socialombudsmannaverksamhet
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rehabilitering för veteraner (kommunens/samkommunens andel)
kommunens finansieringsandel av kostnaderna för det passiva arbetsmarknadsstödet
kommunala studiebidrag
frivilliga bidrag för behandling av sjukdomar
övriga bidrag inom social- och hälsovården som inte kan hänföras till den klass som
verksamheten förutsätter
mottagningsstationer och förläggningar för flyktingar
sådana kostnader för invandrare som inte anknyter direkt till någon tjänst [2012]
sådan boendeservice för personer med psykiska problem som inte kan hänföras till den
specialiserade sjukvården
verksamhetsutgifter för social kreditgivning (ej lånekapital eller kreditförluster)
social- och hälsovård som inte kan hänföras till andra uppgifter. [2012]

Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Återbäringar av regressfordringar som gäller underhållsstöd, vilka hör till klass 217 Annan
barn- och familjevård (om de inte bokförts som minskning av fordringar i balansräkningen) [2012]
Intressebevakning eller ekonomi- och skuldrådgivning, som hör till klass 515 Rättsväsen
och säkerhet
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 getts. [2012]
Återkrav av grundläggande utkomststöd (exkl. flyktingar och återflyttare) samt återkrav av
kompletterande utkomststöd (exkl. flyktingar och återflyttare) uppges separat i tabell 07
Särskilda uppgifter om kommunens/samkommunens ekonomi.
Med återkrav av utkomststöd avses sådant återkrävt utkomststöd som klienten fått i förskott mot emotsedda förmåner eller inkomster.
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET (uppgifterna 301–390)
301 Undervisnings- och kulturförvaltning
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Allmänna förvaltnings- och planeringsuppgifter för den nämnd (de nämnder) eller andra
organ och det verk/kansli som har hand om undervisnings- och kulturverksamheten, i
den mån de inte kan hänföras till de övriga uppgiftsklasserna inom undervisnings- och
kulturverksamheten (t.ex. utgifter för skoldirektörslöner m.m. hör i allmänhet till denna
uppgiftsklass, men motsvarande personalutgifter inom kulturväsendet hör till uppgiftsklass 390 Övrig kulturverksamhet).
Klassen inbegriper även samkommunsförvaltning för samkommuner för undervisning och
kultur.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Ej intern förvaltning för institutioner inom undervisnings- och kulturverksamheten. Den
interna förvaltningen hänförs till samma uppgiftsklass som den övriga verksamheten vid
institutionen.
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304 Förskoleundervisning (social- och undervisningsväsendet)
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Hit räknas sådan förskoleundervisning enligt lagen (628/1998, ändring 1288/1999) och
förordningen (852/1998) om grundläggande utbildning som enligt kommunens beslut
i praktiken anordnas av undervisningsväsendet i en skola, i samband med dagvården eller på någon annan lämplig plats. Till uppgiftsklassen hör också förskoleundervisning för
elever som omfattas av förlängd läroplikt (25 § 2 mom.), annan förskoleundervisning som
ordnas såsom specialundervisning, förskoleundervisning på sjukhus samt förskoleundervisning för elever som fått uppskov med den grundläggande utbildningen (27 §).
Inom förskoleundervisningen kan elev- eller timantalet användas som fördelningsgrund.
[2012]

Anskaffningskostnaderna för förskoleundervisning som anordnats i form av köpta tjänster
räknas med i utgifterna för uppgiften, också när kommunen köper tjänsterna av en annan
sammanslutning (t.ex. ett privat daghem eller en församling).
Om kommunen enligt avtal står för de kostnader som överskrider hemkommunsersättningen för utbildning som anordnas av en annan kommun, en samkommun eller en
privat sammanslutning eller stiftelse som fått tillstånd att anordna utbildning, ska också
dessa avtalsbaserade kostnader räknas med i kostnaderna för uppgiftsklass 304 som köp av
kundtjänster. I tabell 41 uppges de bland hemkommunens betalningsandelar. [2012]
Kostnaderna ska motsvara antalet förskoleelever enligt elevstatistiken (medeltalet av två
höstar 20.9) inom förskoleundervisning som anordnas i egen regi eller i form av köpta
tjänster. Hemkommunsersättningarna ska dock motsvara situationen i slutet av året. [2012]
Kostnaderna för förskoleundervisning som ges någon annanstans än inom undervisningsväsendet bör hänföras som direkta utgiftsöverföringar, inte som intern fakturering eller
överföringsposter, till uppgiftsklass 304.
Uppgifterna om förskoleundervisningen ges också i samband med statistiken över ekonomin i tabell 41 Vissa uppgifter om ekonomin och verksamheten inom förskoleundervisning,
grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, specificerade på det sätt som begärs.
Summan av verksamhetsutgifterna och överföringsposterna i uppgiftsklass 304 ska
motsvara de totala utgifterna för förskoleundervisning i tabell 41 (inkl. små projekt). [2011]
305 Grundläggande utbildning
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Grundläggande utbildning, oberoende av var utbildningen anordnas, inklusive klubbverksamhet enligt årsplanen för den grundläggande utbildningen. Även sjukhusundervisning
och undervisning för handikappade, undervisning för mycket gravt utvecklingsstörda,
förberedande undervisning för invandrare före grundläggande utbildning samt sådan
grundläggande utbildning som ordnas vid vuxengymnasier, folkhögskolor och medborgarinstitut. [2012]
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Här uppges också sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändring 1136/2003) oberoende av var verksamheten ordnas, inklusive köpta tjänster och understöd (ska motsvara
det antal skolelever som i elevstatistiken uppgetts delta i morgon- och eftermiddagsverksamhet och handledda timmar). Med verksamhet som uppfyller kraven i lagen avses 570
timmar (i genomsnitt 3 timmar/dag) eller 760 timmar (i genomsnitt 4 timmar/dag) under
skolans arbetsår eller en mer omfattande verksamhet. [2012]
Om morgon- och eftermiddagsverksamhet som sköts av en annan förvaltning inte uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning hör verksamheten till den uppgiftsklass
dit den ifrågavarande förvaltningens verksamhet eller delfunktion hör i övrigt. De skolelever som deltar i denna verksamhet uppges inte delta i morgon- och eftermiddagsverksamhet i elevstatistiken 20.9.
Sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen som
inte uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning kan i driftsekonomidelen hänföras till uppgift 345 Övrig undervisningsverksamhet i tabell 01. [2012]
Förskoleundervisning enligt lagen (628/1998, ändring 1288/1999) och förordningen
(852/1998) om grundläggande utbildning uppges inte här, utan i uppgiftsklass 304 Förskoleundervisning.
Kostnaderna ska motsvara antalet elever (medeltalet av två höstar 20.9) inom utbildning
som anordnas i egen regi . Hemkommunsersättningarna ska dock motsvara situationen i
slutet av året. [2012]
Uppgifter om den grundläggande utbildningen, inklusive uppgifterna om morgon- och
eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning, uppges också i tabell 41 Vissa uppgifter om ekonomin och verksamheten inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. [2012]
Summan av verksamhetsutgifterna och överföringsposterna i uppgiftsklass 305 ska
motsvara de totala utgifterna för grundläggande utbildning i tabell 41 (inkl. små
projekt). [2012]
310 Gymnasieutbildning
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Gymnasieutbildning, oberoende av var utbildningen ordnas. Inbegriper också ämnesstudier i gymnasiet. Även gymnasieutbildning som ordnas vid folkhögskolor och medborgarinstitut. Grundläggande utbildning vid vuxengymnasier hör inte hit utan till uppgiftsklass
305 Grundläggande utbildning.
Betalningsandelar för yrkesskolekurser för gymnasieelever som avlägger dubbel examen
uppges här. Här uppges också inkomster av yrkesskoleelever som avlägger kurser i gymnasiet. [2012]
De uppgifter om gymnasieutbildning som behövs för statsandelssystemet uppges i tabell
41 Vissa uppgifter om ekonomin och verksamheten inom förskoleundervisning, grundläggande
utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning
och gymnasieutbildning.
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Summan av verksamhetsutgifterna och överföringsposterna i uppgiftsklass 310 ska
motsvara de totala utgifterna för gymnasieutbildning i tabell 41 (inkl. små projekt).
[2012]

315 Yrkesutbildning
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
All yrkesutbildning i kommunen eller samkommunen, oberoende av vid vilken enhet utbildningen anordnas (utöver yrkesläroanstalter även yrkesutbildning vid t.ex. musikläroanstalter, folkhögskolor och medborgarinstitut). Inbegriper grundläggande yrkesutbildning, läroavtalsutbildning, yrkesinriktad tilläggsutbildning och avgiftsbelagd serviceverksamhet som tillhandahålls i samband med yrkesutbildning.
Betalningsandelar för gymnasiekurser för yrkesskoleelever som avlägger dubbel examen
uppges här. Här uppges också inkomster av gymnasieelever som avlägger kurser vid en
yrkesskola. [2012]
Utbildningsstyrelsen begär separat uppgifter för statsandelssystemet av utbildningsanordnarna.
320 Yrkeshögskoleverksamhet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Kommunens och samkommunens yrkeshögskoleverksamhet
Utbildningsstyrelsen begär separat uppgifter för statsandelssystemet av huvudmännen för
yrkeshögskolorna.
325 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Fritt bildningsarbete vid kommunens eller samkommunens medborgarinstitut (ej grundläggande utbildning, gymnasieutbildning eller yrkesutbildning, vilka uppges i respektive
uppgiftsklasser, men nog grundläggande konstundervisning vid medborgarinstitut). [2012]
Utgifterna för grundläggande konstundervisning och avgiftsbelagd serviceverksamhet vid
kommunens eller samkommunens medborgarinstitut uppges separat i tabell 07 Särskilda
uppgifter om kommunens/samkommunens ekonomi och antalet timmar för undervisningen i
tabell 51 Verksamhet (inkl. affärsverk). [2012]
Med avgiftsbelagd serviceverksamhet vid medborgarinstitut avses sådan verksamhet som
medborgarinstitutet ordnar på beställarens villkor, dvs. beställaren fastställer kursens mål
och huvudsakliga innehåll, rekryterar deltagare och betalar utgifterna för verksamheten
enligt avtal. Det kan till exempel vara fråga om personalutbildning som köps av kommunen eller företag.
För beräkningen av statsandelsgrunden uppges i tabell 07 Särskilda uppgifter om kommunens/samkommunens ekonomi dels kapitalkostnadsdelen (avskrivningar, kalkylerade räntor)
av interna hyror för fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut, dels bland investeringar
i fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut s.k. små anläggningsprojekt som understiger
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det belopp (utan moms) som statsrådet fastställt genom förordning och för vilken ingen
särskild statsandel för anläggningsprojekt beviljats (F om fritt bildningsarbete 805/1998).
Från och med statistikåret 2012 behöver små projekt inom fritt bildningsarbete inte längre uppges! (F om fritt bildningsarbete 805/1998, ändring 1073/2011)
327 Annat fritt bildningsarbete
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:		
Fritt bildningsarbete vid folkhögskolor och sommaruniversitet.
335 Grundläggande konstundervisning		
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Den grundläggande konstundervisningen omfattar sådan verksamhet enligt lagen om
grundläggande konstundervisning (633/1998) som anordnas av eller får understöd av
kommunen eller samkommunen. Hit hör bland annat grundläggande konstundervisning
vid musikläroanstalter och grundläggande konstundervisning vid andra konstskolor (bildkonst, ordkonst, scenkonst, hantverk). Hit hör inte yrkesutbildning vid till exempel musikläroanstalter, som uppges i klass 315 Yrkesutbildning, och inte heller konstundervisning
och grundläggande konstundervisning vid kommunens eller samkommunens medborgarinstitut. Dessa hör till klass 325 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut.
Till denna uppgiftsklass hör också grundläggande konstundervisning som genomförts som
en del av sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om
grundläggande utbildning (628/1998, ändring 1136/2003). Denna del av morgon- och
eftermiddagsverksamheten uppges inte i uppgiftsklass 305 Grundläggande utbildning och
inte heller i tabell 41 i statistiken över kommunernas ekonomi.
Utbildningsstyrelsen begär dessutom separat uppgifter som behövs för statsandelssystemet
av de utbildningsanordnare som får timbaserad statsandel för grundläggande konstundervisning.
345 Övrig undervisningsverksamhet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Till uppgiftsklassen hör hushållsrådgivning och eventuell annan undervisning som inte
hör till de andra uppgiftsklasserna för undervisningsverksamhet (t.ex. sommargymnasium,
om det inte är fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut).
350 Biblioteksväsendet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Utgifterna för och inkomsterna av kommunens allmänna biblioteksväsende i fråga om
verksamhet som tillhandahålls av kommunen samt kommunens andel av utgifterna för
allmänt biblioteksväsende som upprätthålls tillsammans med andra kommuner eller på
något annat sätt.
För beräkningen av statsandelsgrunden uppges i tabell 07 Särskilda uppgifter om kommunens/samkommunens ekonomi dels kapitalkostnadsdelen (avskrivningar, kalkylerade räntor)
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av bibliotekets interna hyror, dels bland investeringar s.k. små anläggningsprojekt som
understiger det belopp (utan moms) som statsrådet fastställt och för vilka ingen särskild
statsandel för anläggningsprojekt beviljats (finansieringsförordningen 1766/2009, 26 §).
[2012]

Köp av biblioteksmaterial till biblioteken inklusive utgifter för plastning, inbindning,
packning, transport o.d., och därav köp av böcker utan utgifter för plastning, inbindning,
packning, transport o.d., uppges utan moms i tabell 07 Särskilda uppgifter om kommunens/
samkommunens ekonomi.
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 idrottshallar, lekplatser, motionsplatser, simstränder, båtbryggor (till den del de inte hör till hamnverket) samt frilufts- och
lägerområden. Hit räknas också understöd för ideell verksamhet, såsom idrottsföreningar
och olika åtgärder för hälsofrämjande motion. [2012]
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som ordnas inom idrottsväsendet och som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändring
1136/2003) hör till klass 305 Grundläggande utbildning. [2012]
360 Ungdomsväsendet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Till kommunernas ungdomsarbete och ungdomspolitik hör fostrande handledning av
unga, verksamhetslokaler, möjligheter till fritidssysselsättning, 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. [2012]
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som ordnas inom ungdomsväsendet och som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändring 1136/2003) hör till klass 305 Grundläggande utbildning. [2012]
370 Musei- och utställningsverksamhet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Kommunens musei- och utställningsverksamhet och stöd för motsvarande verksamhet.
Hit hör också av kommunen beviljade understöd för sådan verksamhet till organisationer,
föreningar och enskilda konstnärer. Till utställningsverksamheten räknas konstutställningar samt utställningar som hör till det kulturella området på ett mer allmänt plan.
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Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Teater-, dans- och cirkusverksamhet som ordnas av kommunen och stöd för motsvarande
verksamhet. Hit hör också av kommunen beviljade understöd för sådan verksamhet till
organisationer, föreningar och enskilda konstnärer.
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 av kommunen beviljade understöd för sådan verksamhet till organisationer, föreningar och musiker.
390 Övrig kulturverksamhet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Övrig kulturverksamhet som kommunen tillhandahåller i syfte att erbjuda och stödja kulturella fritidssysselsättningar och tjänster. Hit hör också inkomster och utgifter som föranleds av löner m.m. till personal som räknas till det allmänna kulturväsendet samt utgifter
för och inkomster av verksamhet vid kulturcentrer. Alla understöd som beviljats kulturväsendet eller för kulturevenemang inom andra förvaltningar och för kulturverksamhet,
med undantag av understöd för musei- och utställningsverksamhet, teater-, dans- och
cirkusverksamhet och musikverksamhet, vilka uppges i respektive uppgiftsklass, dvs. 370
Musei- och utställningsverksamhet, 375 Teater-, dans- och cirkusverksamhet och 385 Musikverksamhet.
ÖVRIGA TJÄNSTER
410 Samhällsplanering
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Undersökningar som gäller samhällsutvecklingen, markanvändningsplanering, region-,
general-, detalj-, byggnads- och strandplanering, kommunalteknisk planering, lantmäteri
och funktioner som stödjer dessa, samt betalningsandelar till samkommuner för samhällsplanering. Om markanvändningsplaneringen kan särskiljas från ekonomi- och verksamhetsplaneringen hör den till denna klass.
Utgifter för och inkomster av teknisk planering och byggande fördelas på de objekt som
planeras och byggs. Utgifter för och inkomster av planering eller byggande av kommunalteknik vilka uppstår inom ramen för förvaltning, planering och byggherreverksamhet vid
tekniska verket och som inte kan fördelas på den anskaffningsutgift som aktiverats kan
hänföras till denna uppgiftsklass.
420 Byggnadstillsyn
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Byggnadsnämnden, bygglovsförfarandet och byggnadstillsynen enligt markanvändningsoch bygglagen, reparations- och energirådgivning, tillsyn över sådan täktverksamhet som
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avses i marktäktslagen samt de avgifter som tas ut för granskning av täktplan och tillsyn
över täktverksamhet.
440 Miljövård
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Natur- och miljövård, oljebekämpning, luft- och vattenvård, bullerbekämpning samt flyttning och nedskrotning av fordon. Också uppgifter som gäller förvaltning, undersökning
och planering av verksamheten samt investeringar. Miljövårdsförvaltningen hör också till
denna klass, också om den sköts i samband med miljö- och hälsoskyddet.
Driftskostnaderna (verksamhetsutgifter + avskrivningar + överföringsposter) och investeringsutgifter för bekämpning av oljeskador uppges var för sig i tabell 07 Särskilda uppgifter
om kommunens/samkommunens ekonomi.
460 Trafikleder
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Styrning, undersökning och planering av väg- och spårvägstrafik och luftfart, understöd
för enskilda vägar samt byggande och underhåll av trafikleder (vägnät, broar, tunnlar, parkeringsområden och parkeringshallar, flygfält osv.). Om kostnaderna för helhetsplaneringen av trafiken kan särskiljas från verksamhets- och ekonomiplaneringen uppges de i denna
klass. [2012]
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, till exempel hyresinkomster för torgplatser.
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, sjuktransporter (ej
sjuktransporter som sköts av hälsocentraler), verksamhet vid nödcentraler samt befolkningsskydd och uppgifter i anknytning till befolkningsskyddet. Även köp av tjänster av
ett regionalt räddningsverk som hör till en annan kommun eller samkommun eller
som upprätthålls av en sådan enhet i den egna kommunen som följer modellen för
kommunalt affärsverk. Om serviceproducenten är kommunens eget affärsverk som följer
modellen ”annan balansenhet” eller ett annat affärsverk vars utgifter och inkomster ingår i
driftsekonomidelen i budgeten, räknas interna köp av dessa tjänster (inköpsutgift för beställaren och försäljningsinkomst för producenten) inte med i statistiken.
Till kostnaderna och intäkterna räknas inte:
Bekämpning av oljeskador hör inte till denna uppgiftsklass utan till klassen 440 Miljövård.
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515 Rättsväsen och säkerhet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Intressebevakning (förmyndarverksamhet), parkeringsövervakning, konsument- och
skuldrådgivning, inkvarteringsverksamhet, förvaring av herrelösa djur och eventuell annan
verksamhet som kan hänföras till rättsväsen och säkerhet.
Inkomster av felparkeringsavgifter uppges separat i tabell 07 Särskilda uppgifter om kommunens/samkommunens ekonomi
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 Mela).
535 Byggnader och lokaler
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Planering av fastigheter och byggnader, eget byggande, byggherreverksamhet, förvaltning
och underhåll (inkl. städning) till den del kostnaderna inte hänförs som direkta kostnader
till den klass som den ordinarie verksamheten hör till.
Utgifterna för skötsel och underhåll av lokaler i kommunens eget bruk överförs i regel
som interna hyror på de enheter som har använt lokalerna.
Utgifter för och inkomster av husplanering eller byggande vilka uppstår inom ramen för
förvaltning, planering och byggherreverksamhet vid tekniska verket och som inte kan fördelas enligt byggobjekt, kan hänföras till denna uppgiftsklass.
Till denna uppgiftsklass hör också uthyrda bostäder och andra byggnader och lägenheter.
Byggnader och lägenheter som är i eget bruk kan också hänföras till andra uppgiftsklasser enligt den huvudsakliga användningen, om skötseln av byggnader och lokaler inte har
centraliserats.
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 uppgiftsklass 470 Parker och allmänna områden, medan arrendeinkomster för åkrar eller jakträtt på jord- och skogsbrukslägenheter hänförs till uppgiftsklass 660 Jord- och skogsbrukslägenheter och tomtarrende
och vinst på försäljning av tomter till uppgiftsklass 690 Övrig verksamhet. Industrihallar
som hyrts ut företag kan dock hänföras till denna uppgiftsklass. [2012]
545 Intern service
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Så kallad intern service som stöder verksamheten, till exempel upphandling, centralkök,
maskindepåer, centrallager, tryckning och kopiering, läromedelscentraler och liknande
36

centraliserade funktioner för vilka utgifterna i regel överförs som intern försäljning på de
förvaltningar som använder tjänsterna. [2012]
Hit hör centralkök som verkar i kommunen, också om köket administrativt hör till något annat verksamhetsområde. Till exempel utgifterna för ett centralkök som hör till den
grundläggande utbildningen hänförs hit och inte till den grundläggande utbildningen.
Utgifterna för centralköket överförs då som interna köp och intern försäljning till rätt
uppgiftsklasser i förhållande till måltiderna, också till den grundläggande utbildningen.
Då hänförs rätt mängd kostnader enligt upphovsprincipen till varje verksamhet som använder tjänsten. [2012]
555 Främjande av näringslivet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Förvaltning (inkl. lantbruksnämnden), utredning, planering och ledning av verksamhet
som främjar näringslivet samt stöd för olika näringar, främjande av turism och verksamhet
i anknytning till detta, till exempel mässor.
610 Vatten- och avloppsverk
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Förvaltning, utredning och planering av vattentjänster, verksamheten vid vatten- och avloppsverk, byggande, utrustning och underhåll av anläggningar och system, understöd till
vattenbolag och andelar i samkommuner för vatten- och avloppsverk. Hit hör också vattentjänster som behandlats som balansenhet.
620 Energiförsörjning
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Energiförsörjning och fjärrvärmeanläggningarnas produktions-, överförings- och distributionsverksamhet. Byggande och underhåll i anslutning till dessa verksamheter samt understöd för elektrifiering.
625 Avfallshantering
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Skötsel och sanering av avstjälpningsplatser och andra avfallsbehandlings- och mottagningsområden och annan behandling av avfall, behandling av spillolja, kommunens avfallshantering för fastigheter.
Avfallsskatten uppges separat i tabell 07 Särskilda uppgifter om kommunens/samkommunens ekonomi.
630 Kollektivtrafik
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Anordnande av lokaltrafik (även köp av kollektivtrafiktjänster av trafikföretag) och stöd
för kollektivtrafik.
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640 Hamnverksamhet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Hamnverksamhet och vattentrafik inklusive förvaltning, ledning, utredningar och planering, byggande av insjö- och kustfarleder, underhåll och muddring, lotsning m.m., båtbryggor stöd för vattentrafik samt gästhamnar. [2012]
660 Jord- och skogsbrukslägenheter
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Jord- och skogsbrukslägenheter som används i kommunens egen näringsverksamhet, ej
köp av byggnadstomter. Utgifter för och inkomster av till exempel tomter som köpts och
sålts för bostadsproduktion hör till uppgiftsklass 690 Övrig verksamhet.
669 Övrig verksamhet av affärsnatur
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Arbeten som utförs för privata och andra utomstående och som inte kan anses höra till
andra klasser. Även förvaltning, ledning, undersökning, planering och underhåll i anknytning till sådan verksamhet. Till exempel telefonverk eller uthyrning av fjärrvärmerör.
[2012]

690 Övrig verksamhet
Till kostnaderna och intäkterna räknas följande:
Bland annat förvaltning av bostadsproduktionen och undersökning, planering och ledning i anknytning till boendet. Även uppgifter i anknytning till främjande av bostadsproduktionen och förbättring av bostadsförhållanden (ej byggherreverksamhet eller uthyrning
av bostäder, som hör till uppgiftsklass 535), uthyrning och försäljning av tomter (inkl.
försäljningsvinst) och bostadsmässor. [2012]
Byggande, planering och underhåll av datakommunikationskanaler. [2012]
Därutöver övriga uppgifter eller tjänster som inte kan hänföras till ovanstående uppgiftsklasser, till exempel skärgårdsnämnder, mattvättställen, tvättställen för tung utrustning
(om inte annan verksamhet av affärsnatur), återanvändningscentraler (verksamhet som
inte hör till avfallshanteringen) och sådan markanskaffning som inte entydigt kan hänföras till någon annan uppgiftsklass.
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5 Klassificering enligt utgifts- och inkomstslag (tabellerna 01, 02 och 05)

Utgifts- och inkomstslagen inom driftsekonomin definieras närmare i Finlands Kommunförbunds publikation Mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (reviderad upplaga
2012). [2012]
Kommunens interna utgifter och inkomster inom driftsekonomin bör stämma överens,
om det inte förekommer interna köp och intern försäljning mellan kommunen och dess
affärsverk. [2012]
I fråga om överföringsposter bör inkomsterna och utgifterna stämma överens på hela
kommunens nivå. [2012]
Interna utgifter kan ingå endast i följande utgiftsslag: köp av övriga tjänster, understöd,
interna hyror och övriga utgifter. [2012]
Interna inkomster kan ingå endast i följande inkomstslag: interna försäljningsinkomster,
interna hyresinkomster och övriga inkomster. [2012]
Löner kan uppstå endast för kommunens egen personal. Inhyrning av arbetskraft utgör
köp av övriga tjänster. [2012]

Inkomst- och utgiftsslag (tabell 01 Driftsekonomi)
			
UTGIFTER
Löner och arvoden
Betalda pensioner
Pensionsförsäkringsavgifter
Övriga socialförsäkringsavgifter
Köp av kundtjänster
– av staten
– av kommuner
– av samkommuner
– av övriga
Köp av övriga tjänster
Material, förnödenheter och varor6
Understöd
Hyror, externa
Hyror, interna
Övriga utgifter
6

Statistikkod
0100
0300
0370
0380
0500
0510
0520
0530
0540
0600
1400
1800
1920
1970
2700

Inkl. ökning/minskning av lager
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7
8
9
10
11
40

VERKSAMHETSUTGIFTER TOTALT
Därav: Interna utgifter7 totalt

2900
2910

Avskrivningar och nedskrivningar

2940

KALKYLERADE UTGIFTER
Överföringsposter
Mervärdesskatten i återbäringssystemet8
Övriga kalkylerade utgifter9

2960
2965
2970

INKOMSTER
Försäljningsinkomster
– av staten
– av kommuner
– av samkommuner
– av övriga
– interna försäljningsinkomster10
Avgifter
Understöd och bidrag
– sysselsättningsunderstöd
– övriga understöd och bidrag av staten
– av Europeiska unionen
– av övriga
Hyresinkomster, externa
Hyresinkomster, interna
Övriga inkomster
Förändring av produktlager
Tillverkning för eget bruk

5200
5210
5220
5230
5240
5250
5500
5800
5805
5810
5880
5890
6320
6370
6700
6840
6850

VERKSAMHETSINKOMSTER TOTALT
Därav: Interna inkomster totalt11

6900
6910

KALKYLERADE INKOMSTER:
Överföringsposter
Övriga kalkylerade inkomster

6960
6970

Inkl. utgifter till egna affärsverk
Inkl. kalkylerad återbäring 5 %
Inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar
Inkl. inkomster av egna affärsverk
Inkl. inkomster av egna affärsverk

Investeringsutgifter och investeringsinkomster
(tabell 02 Investeringar)
Investeringsutgifternas och investeringsinkomsternas innehåll definieras efter tabellen
nedan och i Kommunförbundets publikation Mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (reviderad upplaga 2012). [2012]
UTGIFTER (Anskaffning av investeringstillgångar)
Datorprogram
Övriga immateriella tillgångar
Mark- och vattenområden
Bostadsbyggnader
Övriga byggnader
Fasta konstruktioner och anordningar
Datautrustning
Kommunikationsutrustning
Transportmedel
Övriga maskiner och inventarier
Övriga materiella tillgångar
Aktier och andelar

3110
3190
3310
3320
3330
3340
3345
3347
3350
3370
3390
3400

INVESTERINGSUTGIFTER TOTALT

4900

Mervärdesskatten i återbäringssystemet

4965

INKOMSTER
Finansieringsandelar för investeringsutgifter:		
– av staten
7110
– av kommuner och samkommuner
7120
– av Europeiska unionen
7150
– av övriga
7190
Försäljning av investeringstillgångar:		
Datorprogram
8110
Övriga immateriella tillgångar
8190
Mark- och vattenområden
8310
Bostadsbyggnader
8320
Övriga byggnader
8330
Fasta konstruktioner och anordningar
8340
Datautrustning
8345
Kommunikationsutrustning
8347
Transportmedel
8350
Övriga maskiner och inventarier
8370
Övriga materiella tillgångar
8390
Aktier och andelar
8400
INVESTERINGSINKOMSTER TOTALT
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Definitioner av investeringarna (tabell 02 Investeringar):
Investeringar (tabell 02)
Investeringarna indelas i tabell 02 enligt uppgiftsklasser och varuslag. Varuslagen definieras nedan i samband med investeringsutgifterna.
Utgifter
Anskaffning av investeringstillgångar (3100–3400):
Anskaffning och ombyggnad av sådana investeringstillgångar bland bestående aktiva som
ska aktiveras indelas i varuslag i enlighet med utfallet av budgetens investeringsdel. Även
förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar hänförs till det ifrågavarande varuslaget, likaså samkommunsandelar.
3110 Datorprogram
Till programvaror räknas adb-program som köpts färdiga eller som beställningsarbete
samt licensavgifter för dessa. Programvaror som ingår i anskaffningspriset för datorer och
utrustning hör inte till denna punkt utan till 3345 Datautrustning.
Sådana anskaffningsutgifter för datorprogram som ska aktiveras är anskaffningsutgiften
för användarrättigheter 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.
3190 Övriga immateriella tillgångar
Anskaffningsutgifter för andra immateriella tillgångar än datorprogram i enlighet med
kommunsektionens allmänna anvisningar. Andra immateriella tillgångar är immateriella
rättigheter och övriga utgifter med lång verkningstid.
Aktivering av en immateriell rättighet kommer i fråga, om den tid den genererar inkomster
eller dess verkningstid som produktionsfaktor är längre än en räkenskapsperiod och om
kostnadsföring av hela anskaffningsutgiften på en gång väsentligt påverkar räkenskapsperiodens resultat i kommunen. 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.
3310 Mark- och vattenområden
Anskaffningsutgifter för mark- och vattenområden och grundläggande förbättringar av
dem (t.ex. muddring av sjö).
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3320 Bostadsbyggnader
Utgifter för anskaffning och ombyggnad av bostadsbyggnader. Bostadsbyggnader är byggnader där mer än hälften av våningsytan används som bostad. Barnhem, ålderdomshem
och liknande institutioner räknas inte som bostadsbyggnader. Boendeenheter eller motsvarande med gemensamt kök, vardagsrum eller gemensamma sanitetsutrymmen räknas
inte heller som bostadsbyggnader.
3330 Övriga byggnader
Utgifter för anskaffning och ombyggnad av andra byggnader än bostadsbyggnader. Som
övriga byggnader räknas byggnader där mer än hälften av våningsytan används för andra
ändamål än som bostad. Hit hör till exempel barnhem, ålderdomshem och sådana boendeenheter där de boende har gemensamt kök, vardagsrum eller gemensamma sanitetsutrymmen.
3340 Fasta konstruktioner och anordningar
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 utgör anskaffningsutgift för byggnaden. Även utgifter för ombyggnad av motsvarande konstruktioner
och anordningar. Hit hör inte utrustning och nät m.m. som ingår i kommunikationsutrustningen.
3345 Datautrustning
Datorer, servrar, datanätsutrustning och kringutrustning för datorer. Datorer oberoende
av storlek och servrar. Skärmar, tangentbord, skrivare, skannrar, kablar och annan kringutrustning för datorer. Datanätsutrustning, inklusive routrar. Program som skaffats i samband med datorerna hör också till denna punkt.
3347 Kommunikationsutrustning
Telekommunikations-, audio-, video- och övriga ICT-enheter. Telekommunikationsnät
inklusive kabeldragning samt övriga investeringar i datakommunikationskanaler. Telefonväxlar, telefoner, telefonsvarare, faxapparater och antenner. Inbrotts- och brandalarmsystem. Televisioner, videor, dvd-apparater, monitorer och projektorer. Videokameror och
digitalkameror. Radiomottagare, förstärkare och högtalare. Instrument och utrustning för
medicinska ändamål samt mätinstrument. [2012]
3350 Transportmedel
Anskaffningsutgifter för transportmedel som ska aktiveras. Transportmedel är trafikmedel
som är avsedda för person- och varutransporter, till exempel bilar, släpvagnar, båtar, spårvagnar och invalidvagnar.
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3390 Övriga materiella tillgångar
Anskaffningsutgifter för övriga materiella tillgångar. Övriga materiella tillgångar är naturtillgångar, värdeföremål och konstverk som kommunen äger samt s.k. produktiva tillgångar. Naturtillgångar är bland annat grustag, malmförekomster, stenbrott och torvmossar.
Värdeföremål som kommunen äger, till exempel konstverk och museiföremål, aktiveras på
samma grunder som andra tillgångar bland bestående aktiva. Med andra ord: om värdeföremålen och konstverken används till exempel för produktion av kulturtjänster under flera
än en räkenskapsperiod eller om de kan överlåtas mot ersättning till exempel i samband
med byteshandel utgör de tillgångar som ska aktiveras. Om ingetdera av de ovan nämnda
villkoren uppfylls räknas utgiften för anskaffning av föremålen som kostnad. En utredning
över utgifterna för anskaffning av kommunens värde- och konstföremål behövs för uppgifterna om kommunens balansräkning i statistiken över ekonomin (tabell 26). Därför
kan en aktivering av föremålen i balansräkningen vara ändamålsenlig, trots att en realisering i praktiken inte kommer i fråga.
Till övriga materiella tillgångar hör också s.k. produktiva tillgångar som avelsdjur, mjölkboskap, arbetsdjur samt fruktträdgårdar och andra planteringar som ger en återkommande
skörd.
3400 Aktier och andelar
Anskaffningsutgifterna för sådana aktier och andelar i utfallet av budgetens investeringsdel som hör till placeringar bland bestående aktiva och som ska aktiveras. Till placeringar
bland bestående aktiva hör aktier och andelar i placeringar som stöder kommunens verksamhet, vilka anskaffats för bestående bruk, till exempel aktier och andelar i sammanslutningar som producerar kommunala tjänster, aktier och andelar i kommunens kund-, upphandlings- och finansieringssammanslutningar, bostadsaktier och höjningar av samkommunernas grundkapital.
4900 Investeringsutgifter totalt
Investeringsutgifter per uppgiftsklass enligt utfallet av budgetens investeringsdel totalt.
4965 Mervärdesskatten i återbäringssystemet
Mervärdesskatter som hör till återbäringssystemet.
INKOMSTER
Finansieringsandelar för investeringsutgifter (7110–7190)
Finansieringsandelar för investeringar i enlighet med utfallet av budgetens investeringsdel.
Finansieringsandelen kan vara statsandel eller annan finansieringsandel (hos en samkommun till exempel en medlemskommuns finansieringsandel av anskaffningsutgiften för en
investering). Finansieringsandelarna för investeringsutgifter specificeras i finansieringsandelar av staten, av kommuner och samkommuner, av Europeiska Unionen och av övriga.
Försäljning av investeringstillgångar (8100–8400)
Med försäljning av investeringstillgångar avses försäljning av aktiverade immateriella och
materiella tillgångar samt aktier och andelar.
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Inkomster från försäljning av investeringstillgångar anges enligt uppgiftsklass och varuslag.
I statistiken anges som inkomster från försäljning av investeringstillgångar den totala inkomsten av en överlåtelse (försäljningsinkomsten) enligt uppgiftsklass, dvs. den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften och den försäljningsvinst som bokförts i resultaträkningen (förlust avdras inte). Efter kolumnen Investeringar sammanlagt anges i kolumn
710 separat enligt varuslag de vinster på försäljning av investeringstillgångar som
ingår i försäljningsinkomsterna.
I bokföringen behandlas som inkomst i investeringsdelen den del av försäljningsinkomsten som motsvarar den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften (avskrivningarna
gjorda enligt plan fram till överlåtelsetidpunkten), eller högst försäljningsinkomsten, om
den är lägre än den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften. En försäljningsvinst eller
försäljningsförlust behandlas i resultaträkningen enligt kommunsektionens anvisningar.
9900 Investeringsinkomster totalt
Investeringsinkomster i uppgiftsklassen enligt utfallet av budgetens investeringsdel.

Utgifts- och inkomstspecifikationer (tabell 05)
Vissa poster i driftsekonomin (tabell 01) specificeras i tabell 05 enligt följande: Annan än
affärsverksamhet (uppgifterna 110–555, 690) anges i kolumn 001 och affärsverksamhet
(uppgifterna 610–699) anges i kolumn 002.
DRIFTSUTGIFTER
Pensionsförsäkringsavgifter
KomPL-avgifter
Övriga pensionsförsäkringsavgifter

0370
0371
0379

Övriga socialförsäkringsavgifter
Folkpensions- och sjukförsäkringsavgifter
Arbetslöshetsförsäkringsavgifter
Övriga socialförsäkringsavgifter

0380
0381
0385
0389

Köp av övriga tjänster
Kontors-, bank- och experttjänster
Tryckning och annonsering
Post- och teletjänster
Försäkringar
Renhållnings- och tvätteritjänster
Byggande och underhåll av byggnader och områden
Byggande och underhåll av maskiner och anläggningar
Inkvarterings- och måltidstjänster
Rese- och transporttjänster
Social- och hälsovårdstjänster
Utbildnings- och kulturtjänster
Andel av beskattningskostnaderna
Övriga samarbetsandelar
Övriga tjänster

0600
0605
0610
0615
0620
0625
0630
0635
0640
0645
0650
0655
0660
0670
0690
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Material, förnödenheter och varor12
Kontors- och skolmaterial

1400
1405

Litteratur
Livsmedel
Beklädnad
Mediciner och vårdmaterial
Rengöringsmedel och -redskap
Bränsle och smörjmedel
Värme, el och vatten
Inventarier
Byggmaterial
Övrigt material

1410
1415
1420
1425
1430
1440
1445
1450
1455
1490

Understöd
Understöd till hushåll
Understöd till sammanslutningar

1800
1810
1820

Hyror, externa
Hyror för byggnader och lokaler
Hyror för maskiner och anläggningar
Hyror för mark- och vattenområden
Övriga hyror

1920
1922
1925
1927
1929

Försäkringsbolagens fullvärdesersättningar

5205

Driftsinkomster

Försäljningsinkomster av staten till de samkommuner som
5210
bedriver undervisningsverksamhet13
Finansiering enligt pris per enhet (inkl. statlig finansiering för
läroavtalsutbildningen)
5211
Övriga försäljningsinkomster av staten
5219
			
Avgifter
5500
Därav:				
Avgifter för läkarvård inom primärvårdens öppenvård (exkl. tandvård) 5529
Klientavgifter för anstaltsvård inom specialiserad sjukvård
5531
Klientavgifter för dagkirurgi inom specialiserad sjukvård
5537
Avgifter för byggnadstillsyn/byggnadsinspektion
5541
Parkeringsavgifter
5548
Avgifter för avbytarservice
5551
Hyresinkomster, externa
Hyror för bostäder
Hyror för övriga byggnader
Hyror för mark- och vattenområden
Övriga hyror

12
13
46

Inkl. ökning/minskning av lager
Fylls i bara av de samkommuner som bedriver undervisningsverksamhet (också affärsverkssamkommuner).

6320
6321
6323
6327
6329

Överföringsinkomster
Överföringshyror
Övriga överföringsinkomster

6960
6961
6969

Investeringar
Investeringsutgifterna i tabell 02 specificeras i tabell 05 enligt investeringar i affärsverksamhet (kolumn 002) och investeringar i annan än affärsverksamhet (kolumn 001).
Till affärsverksamhet räknas i detta sammanhang uppgifterna 610–669 i tabell 02 och till
annan än affärsverksamhet uppgifterna 110–555 och 690. Hit hör inte kommunala affärsverk för vilka bokföringen görs enligt kommunsektionens allmänna anvisning för affärsverk och för vilka man samlar in uppgifter separat i tabell 11–16. De olika posterna
definieras längre fram i texten.
Inköp av investeringstillgångar totalt
Därav:
Aktier och andelar
Bostadsaktier
Höjningar av samkommunernas grundkapital
Övriga aktier och andelar
Byggande i egen regi totalt
A. Byggnader totalt
Personalutgifter
Tjänster
Material, förnödenheter och varor
Övriga utgifter
B. Fasta konstruktioner och anordningar totalt
Personalutgifter
Tjänster
Material, förnödenheter och varor
Övriga utgifter
C. Övriga investeringstillgångar totalt
Personalutgifter
Tjänster
Material, förnödenheter och varor
Övriga utgifter
Byggherreverksamhet totalt
Byggnader
Fasta konstruktioner och anordningar
Övriga investeringstillgångar

4240
4245
4247
4249
4300
4310
4311
4313
4315
4319
4350
4351
4353
4355
4359
4390
4391
4393
4395
4399
4400
4410
4420
4490

INVESTERINGSUTGIFTER TOTALT

4900

INVESTERINGSINKOMSTER TOTALT
Därav:
Försäljning av aktier och andelar
Försäljning av bostadsaktier
Försäljning av andra aktier och andelar

9900
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9940
9945
9949
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4200 Inköp av investeringstillgångar totalt
Inköp av investeringstillgångar eller värdepapper bland bestående aktiva innebär att man
köper ”befintliga” tillgångar. Ur samhällsekonomisk synpunkt innebär det inte någon
ökning av tillgångar utan endast ett ägarbyte (t.ex. aktier, andelar, inventarier, mark- och
vattenområden, färdiga byggnader och konstruktioner, s.k. färdiga produkter). Utgifterna
för inköp bland bestående aktiva totalt.
Därav:
4240 Aktier och andelar
Anskaffning av aktier och andelar som hör till placeringar bland bestående aktiva. Till
placeringar bland bestående aktiva hör aktier och andelar i placeringar som stöder kommunens verksamhet, vilka anskaffats för bestående bruk, till exempel aktier och andelar i
sammanslutningar som producerar kommunala tjänster, aktier och andelar i kommunens
kund-, upphandlings- och finansieringssammanslutningar, bostadsaktier och höjningar av
samkommunernas grundkapital.
Därav:
4245 Bostadsaktier
Aktier i bostadsaktiebolag.
4247 Höjningar av samkommunernas grundkapital

4249 Övriga aktier och andelar
Utgifter för anskaffning av övriga aktier och andelar som hör till placeringar bland bestående aktiva.
4300 Byggande i egen regi totalt (A + B + C)
Byggande i egen regi innebär vid anskaffning av bestående aktiva som ska aktiveras sådan
byggverksamhet där kommunen/samkommunen bär helhetsansvaret för byggandet. Kommunen/samkommunen betalar då bland annat arbetstagarnas löner inklusive sociala kostnader, dvs. är vanligen arbetsgivare för majoriteten av arbetstagarna. Underentreprenader
(t.ex. VVS och målning) kan utföras av olika företag, men dessa ansvarar enbart för sin
delentreprenad.
Byggande i egen regi specificeras enligt typ: A. Byggnader, B. Fasta konstruktioner och anordningar, C. Övriga investeringstillgångar grupperade enligt utgiftsslag, dvs. personalutgifter, tjänster, material, förnödenheter och varor, övriga utgifter. I gruppen övriga investeringstillgångar anges också till exempel kostnaderna för adb-projekt som ska aktiveras, när
arbetet utförs i egen regi. Delackord hör till utgiftsslaget tjänster.
4400 Byggherreverksamhet totalt
Sådan byggverksamhet där kommunen/samkommunen låter utomstående entreprenörer
utföra byggprojektet, antingen på hel- eller på delentreprenad. Kommunen/samkommunen övertar byggnaden då den är färdig, men fungerar inte som arbetsgivare under byggtiden.
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Byggherreverksamhet specificeras enligt typ: byggnader, fasta konstruktioner och anordningar, övriga investeringstillgångar.
9900 Investeringsinkomster totalt
Därav:
9940 Försäljning av aktier och andelar
Överlåtelsepriset på aktier och andelar som anskaffats för bestående bruk och som hört till
placeringar bland bestående aktiva.
Därav:
9945 Försäljning av bostadsaktier
Överlåtelsepriset på aktier i bostadsaktiebolag.
9949 Försäljning av andra aktier och andelar
Överlåtelsepriset på andra aktier och andelar som hört till placeringar bland bestående
aktiva.
I tabell 05 ges också en separat specifikation av övriga byggnader i uppgiftsklass 535 i tabell 02 enligt följande:
Specifikation av byggnadsinvesteringar i uppgiftsklass 535 Byggnader och lokaler
(tabell 02 rad 3330 Övriga byggnader) efter byggnadernas användningsändamål:
Övriga byggnader totalt					
Offentliga förvaltningens byggnader				
Barndaghem							
Anstalter för åldringsvård					
Socialväsendets övriga byggnader				
Primärvårdens byggnader					
Den specialiserade sjukvårdens byggnader			
Grundskolor							
Gymnasier							
Yrkesläroanstalter						
Yrkeshögskolor						
Undervisningsväsendets övriga byggnader			
Bibliotek							
Idrottsväsendets byggnader					
Ungdomslokaler 						
Kulturväsendets övriga byggnader				
Brand- och räddningsväsendets byggnader			
Affärsverksamhetens byggnader				
Övriga byggnader 						
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3330
4610
4620
4630
4640
4650
4660
4670
4680
4690
4695
4710
4720
4730
4735
4740
4750
4760
4890
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6 Uppgifter om verksamheten
(tabellerna 51, 54 och 55)

I uppgifterna om verksamhet och kapacitet inkluderas också uppgifter om kommunens affärsverk (ej i aktiebolagsform). Noggrannare definitioner av verksamhetsuppgifterna finns längre fram i detta kapitel. [2012]
Uppgiftsklass:
110 ALLMÄN FÖRVALTNING			

Uppgifter om verksamhet/kapacitet:
–

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
201 Social- och hälsovårdsförvaltning		

–

204 Dagvård för barn i daghem			
Barn i heldagsvård 31.12 per åldersgrupp:
			 – under 1-åringar
			 – 1-åringar
			 – 2-åringar
			 – 3-åringar
			 – 4-åringar
			 – 5-åringar
			 – 6-åringar
			 – 7-åringar och äldre
		
Vårddagar i heldagsvård på daghem per år
		
Barn i halvdagsvård 31.12 (efter åldersgrupp som ovan)
		
Vårddagar i halvdagsvård på daghem per år
205 Familjedagvård för barn
Barn i heldagsvård 31.12 (efter åldersgrupp som ovan)
		
Vårddagar i heldagsvård i familjedagvård per år
		
Barn i halvdagsvård 31.12 (efter åldersgrupp som ovan)
		
Vårddagar i halvdagsvård i familjedagvård per år
207 Övrig barndagvård
Antalet barn i medeltal under en verksamhetsdag, därav:
			 – I lekparker
			 – I klubbverksamhet
			 – I öppna daghem
212 Anstalts- och familjevård inom barnskydd Klienter i vård 31.12, därav:
			 – Familjehem (s.k. yrkesmässig familjevård)
			 – Barnskyddsanstalter
			 – Annan anstaltsvård
		
Vårddagar per år, därav:
			 – Familjehem (s.k. yrkesmässig familjevård)
			 – Barnskyddsanstalter
			 – Annan anstaltsvård
		
Fosterfamiljevård inom barnskydd:
50

			
			
			

– Klienter inom vården 31.12
– Antal vårddagar per år
– Antal familjevårdhem 31.12

217 Annan barn- och familjevård
Uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer
		
Klienter under året:
		
Barn och unga:
			 – 0–6-åringar
			 – 7–15-åringar
			 – 16–21-åringar
		
Vuxna
		
Mödrahem
		
Klienter under året:
			 – Barn
			 – Vuxna
		
Boendedagar per år
		
Skyddshem
		
Klienter under året:
			 – Barn
			 – Vuxna
		
Boendedagar per år
		
		

Service- och stödbostäder för unga (16–-21-åringar),
boende 31.12

220 Anstaltstjänster för åldringar
		

Antal klienter i vård på åldringshem 31.12 [2012]
Antal vårddagar per år

225 Anstaltstjänster för handikappade
		

Klienter i vård 31.12
Antal vårddagar per år

230 Sysselsättningsverksamhet för handikappade Klienter inom verksamheten 31.12:
			 – Verksamhet i sysselsättningssyfte för
				 handikappade
			 – Arbetsverksamhet för handikappade [2012]
			 – Dagverksamhet för handikappade [2012]
235 Hemtjänst
Antal hushåll som fått hemvårdshjälp under året,
		
sammanlagt, därav:
		
Barnfamiljer
		
Åldringshushåll totalt, varav:
			 – 65–74-åringar
			 – 75–79-åringar [2012]
			 – 80–84-åringar [2012]
			 – 85-åringar och äldre
			 – Handikappshushåll
			 – Andra
		
Hemservicebesök under året, därav:
			 – Barnfamiljer
			 – Åldringshushåll
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			 – Handikapphushåll
			 – Andra
		
Antal klienter som fått stödtjänster under året,
		
Därav:
			 – 65–74-åringar
			 – 75–79-åringar [2012]
			 – 80–84-åringar [2012]
			 – 85-åringar och äldre
		
Mottagare av transporttjänster av dem som fått stöd		
tjänster
		
Av hemtjänstklienterna det totala antalet klienter som
		
fått servicesedel
240 Annan service för åldringar och
handikappade
		

Åldringar som klienter i serviceboende 31.12 totalt
(omfattar också klienter i intensifierat serviceboende)

		
		
		

Klienter i intensifierat serviceboende av klienterna i
serviceboende för åldringar 31.12 totalt (ingår också i
föregående punkt) [2012]

[2012]

		
Klienter inom deldygnsvård för åldringar 31.12
		
		
Familjevård för åldringar:
		
Klienter inom vården 31.12
		
Antal vårddagar per år
		
Antal familjevårdhem 31.12
		
		
Boendeservice för handikappade:
		
Klienter inom boendeservice i grupp för handikappade
		
31.12:
			 – Personal närvarande också på natten
			 – INGEN personal närvarande på natten
		
Service- och stödbostäder för handikappade,
		
boende 31.12
		
		
		
		

Familjevård för handikappade:
Klienter inom vården 31.12
Antal vårddagar per år
Antal familjevårdhem 31.12

		
Klienter som fått service och stöd enligt lagen om service
		
och stöd på grund av handikapp (380/1987) under
		
året [2012]
		
Serviceboende för gravt handikappade
			 – 0–17-åringar
			 – 18–64-åringar
			 – 65-åringar och äldre
		
Färdtjänst för gravt handikappade
			 – 0–17-åringar
			 – 18–64-åringar
			 – 65-åringar och äldre
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Personlig assistans [2012]
			 – 0–17-åringar
			 – 18–64-åringar
			 – 65-åringar och äldre
		
Ändringsarbeten i bostad samt anskaffning av redskap
		
och anordningar till bostaden
		 – 0–17-åringar
			 – 18–64-åringar
			 – 65-åringar och äldre
		
Antal klienter som skötts med stöd för närståendevård
		
under året
			 – 0–17-åringar
			 – 18–64-åringar
			 – 65–74-åringar
			 – 75–79-åringar [2012]
			 – 80–84-åringar [2012]
			 – 85-åringar och äldre
		
Antal närståendevårdare under året
		
Därav:
			 – 65-åringar och äldre vårdare
245 Missbrukarvård
Klienter under året:
			 – A-kliniker
			 – Ungdomsstationer
			 – Boendeserviceenheter
			 – Härbärgen
			 – Akutvårdsstationer
			 – Rehabiliteringsanstalter
		
Boende-/vårddagar under året:
			 – Boendeserviceenheter
			 – Härbärgen
			 – Akutvårdsstationer
			 – Rehabiliteringsanstalter
		
Service- och stödbostäder för missbrukare, boende 31.12
THL samlar in verksamhetsuppgifter för klasserna 253, 254, 256 och 260:
253 Öppenvård inom primärvården
(exkl. tandvård)

Antal öppenvårdsbesök under året

254 Tandvård inom primärvården

Antal tandvårdbesök under året

256 Bäddavdelningsvård inom primärvården

Antal vårddagar under året

260 Specialiserad sjukvård
		

Antal öppenvårdsbesök under året
Antal vårddagar (nettovårddagar) under året

290 Övrig social- och hälsovård
Service- och stödbostäder för personer med psykiska
		
problem 31.12
				
Antalet verksamhetsenheter för
Barndaghem
sociala tjänster 31.12 (tabell 55)
Gruppfamiljedaghem för barn
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Barnhem
Ungdomshem
Mödrahem
Skyddshem
Åldringshem
Anstalter för handikappade
Arbets- och verksamhetscentraler för handikappade
Boendeserviceenheter för handikappade
(grupphem, internat)
A-kliniker
Ungdomsstationer
Boendeserviceenheter för missbrukare
Härbärgen
Akutvårdsstationer för missbrukare
Rehabiliteringsanstalter för missbrukare

UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET (Tabell 51)
			
304 Förskoleundervisning (social- och
Antal undervisningstimmar/år [2012]
undervisningsväsendet)
305 Grundläggande utbildning
		

Antal undervisningstimmar/år
Därav: antalet stödundervisningstimmar/år [2012]

310 Gymnasieutbildning

Antal undervisningstimmar/år

315 Yrkesutbildning

Antal undervisningstimmar/år

325 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut
		
		
		
		
		

Antal undervisningstimmar totalt, antal/år
Därav: 		
Antal undervisningstimmar inom avgiftsbelagd serviceverksamhet, timmar/år
Antal undervisningstimmar inom grundläggande konstundervisning, timmar/år

335 Grundläggande konstundervisning

Antal undervisningstimmar/år

350 Biblioteksväsendet
		
		

Samlas inte längre in i samband med statistiken över
ekonomi och verksamhet fr.o.m. statistikåret 2010.

355 Idrott och friluftsliv

Antal samfund som fått bidrag av kommunen

360 Ungdomsväsendet
		

Antal samfund som fått bidrag av kommunen
Antal ungdomslokaler i kommunen i början av året

[2012]

ÖVRIGA TJÄNSTER
410 Samhällsplanering
		

Arealen av under året godkända nya och ändrade stads-,
byggnads- och strandplaner, ha

460 Trafikleder

Gator och vägar som kommunen underhåller 31.12, km
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Leder för lätt trafik som kommunen underhåller 31.12,
km
Enskilda vägar som kommunen underhåller 31.12, km
Andra enskilda vägar 31.12, km

470 Parker och allmänna områden

Areal av anlagda och underhållna parker 31.12, ha

480 Brand- och räddningsväsendet

Antal utryckningar under året

520 Avbytarservice

Antal semesterdagar/år

535 Byggnader och lokaler

(se punkten Bostäder och verksamhetslokaler nedan)

610 Vatten- och avloppsverk
		

Vattenmängd som pumpats i nätet, m3/år
Mottaget avloppsvatten, m3/år

620 Energiförsörjning
		

Elförsäljning, MWh/år
Värmeförsäljning, MWh/år

630 Kollektivtrafik

Antal passagerare i kommunens trafikverk under året

640 Hamnverksamhet
		

Antal passagerare under året
Varumängd, ton/år

660 Jord- och skogsbrukslägenheter
		

Åkerareal 31.12, ha
Skogsareal 31.12, ha

Annat:
		
		
		
		

(Fylls i endast av kommunerna, inte samkommunerna)
Antal förtroendeorgan (fullmäktige, styrelse, nämnder
och direktioner, permanenta kommittéer tillsatta av fullmäktige) 31.12.
Utarrenderade områden 31.12, ha

Bostäder och verksamhetslokaler:
		
		
		
		
		
		
		
		

(Fylls i endast av kommunerna, inte samkommunerna)
Antal bostäder som kommunen äger 31.12
Lägenhetsyta i bostäder som kommunen äger 31.12, m2
Antal bostadsaktielägenheter som kommunen äger
31.12
Antal bostäder som ägs av sådana bostads- och fastighetsaktiebolag där kommunen har beslutanderätt 31.12
Lägenhetsyta i andra lokaler som kommunen äger
31.12, m2

Definitioner av verksamhetsuppgifterna
VERKSAMHET, ALLMÄNNA ANVISNINGAR
I statistiken över kommunernas och samkommunernas verksamhet (tabell 51, 54 och 55)
samlas uppgifter om producerade, sålda och köpta tjänster samt vissa andra uppgifter om
verksamhet och kapacitet.
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I tabell 54 (verksamhetsuppgifter om sociala tjänster) specificeras de flesta tjänster enligt
följande:







tjänster som kommunen/samkommunen själv producerat
sålda tjänster
tjänster köpta av staten
tjänster köpta av kommuner
tjänster köpta av samkommuner
tjänster köpta av övriga

Med tjänster som kommunen/samkommunen själv producerat avses den totala mängden
tjänster som producerats i kommunens/samkommunens egna vårdinrättningar eller andra
egna verksamhetsenheter, till exempel antalet klienter 31.12 som vårdats i kommunens/
samkommunens egna ålderdomshem eller antalet vårddagar vid egna ålderdomshem under året.
Med sålda tjänster avses mängden tjänster som producerats vid kommunens egna vårdinrättningar eller andra verksamhetsenheter och som sålts till andra kommuner eller andra
köpare, till exempel de vårddagar på kommunens egna ålderdomshem som fakturerats
andra kommuner eller antalet sådana vårdtagare vid ålderdomshem 31.12 som har hemvist i en annan kommun.
Samkommunerna uppger som sålda tjänster endast tjänster de sålt till andra än kommuner (t.ex. till staten eller privata köpare).
Köpta tjänster, dvs. tjänster som kommunen eller samkommunen inte producerar vid sina
egna enheter utan köper av andra serviceproducenter, specificeras enligt producentsektor. Till exempel vårddagar som köpts av ett privat ålderdomshem antecknas i punkten
”Tjänster köpta av övriga”, medan antalet kommuninvånare som vårdats vid ålderdomshem som drivs av samkommuner 31.12 antecknas i punkten ”Tjänster köpta av samkommuner”.
När man från de tjänster som kommunen själv producerat drar av sålda tjänster och lägger till tjänster köpta av staten, andra kommuner, samkommuner och övriga, får man den
totala mängden tjänster som kommunen bekostat för sina invånare.
De uppgifter som gäller samarbetsområden behandlas i kapitel 10.
Om antalet klienter 31.12 avviker från det normala, uppges i punkterna nedan antalet
klienter på årets sista normala verksamhetsdag.

Verksamhetsuppgifter om sociala tjänster (tabell 54)
I statistiken över verksamheten inom sociala tjänster indelas klienterna i grupper utgående
från det primära behovet eller den primära orsaken till att tjänsten beviljats. Som klienter
uppges endast de klienter som motsvarar definitionerna. [2012]
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SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
204 Dagvård för barn i daghem
Barn i heldagsvård 31.12
Antalet barn i heldagsvård på daghem i slutet av året. Till antalet räknas också sådana barn
i eftermiddagsvård eller annan dagvård som under en del av dagen deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändring 1288/1999) och
förordningen om grundläggande utbildning (852/1998), om längden på den egentliga
daghemsvården är över fem timmar.
Till antalet räknas inte barn som vårdas med stöd för privat vård och inte heller barn som
endast deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Alla barn
som har en heldagsplats reserverad 31.12 räknas med, dvs. också barn som tillfälligt är
frånvarande.
Förskoleundervisning och morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning är inte dagvård.
Antalet barn specificeras efter åldersgrupp: yngre än 1 år, 1-, 2-, 3-, 4-, 5- respektive
6-åringar samt 7-åringar och äldre, dvs. 8 ålderskategorier. Barnen indelas i åldersgrupper
enligt sin ålder vid årets slut (31.12).
Vårddagar i heldagsvård på daghem per år
Vårddagar i heldagsvård på daghem under året räknas med. Hit räknas inte vårddagar i
heldagsvård för barn som vårdas med stöd för privat vård och inte heller förskoledagar för
barn som endast deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning.
Som heldagsvård räknas dagvård i mer än 5 timmar per dag.
Som vårddagar räknas de heldagsvårdsdagar då barnet varit närvarande.
Till vårddagarna på daghem räknas heldagsvård inklusive vård i skift, eftermiddagsvård för
skolelever och specialdagvård.
Förskoleundervisning och morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning är inte dagvård.
Barn i halvdagsvård 31.12
Antalet barn i halvdagsvård (daglig vårdtid 5 timmar eller mindre) på daghem vid årets
slut. Till antalet räknas också sådana barn i eftermiddagsvård eller annan halvdagsvård
som under en del av dagen deltar i förskoleundervisning på daghem enligt lagen om
grundläggande utbildning (628/1998, ändring 1288/1999) och förordningen om grundläggande utbildning (852/1998), om längden på den egentliga dagvården är fem timmar
eller mindre.
Till antalet räknas inte barn som vårdas med stöd för privat vård och inte heller barn som
endast deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Alla barn
som har en halvdagsplats reserverad 31.12 räknas med, dvs. också barn som tillfälligt är
frånvarande.
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Barn i dagvård på ambulerande daghem statistikförs i daghemmens halvdagsverksamhet.
Förskoleundervisning och morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning är inte dagvård.
Antalet barn specificeras enligt åldersgrupp som ovan. Barnen indelas i åldersgrupper enligt sin ålder vid årets slut (31.12).
Vårddagar i halvdagsvård på daghem per år
Vårddagar i halvdagsvård på daghem under året räknas med. Hit räknas inte vårddagar
i halvdagsvård för barn som vårdas med stöd för privat vård och inte heller förskoledagar
för barn som endast deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Som halvdagsvård räknas daglig vård på 5 timmar eller mindre.
Som vårddagar räknas de vårddagar i halvdagsvård då barnet varit närvarande.
Till vårddagarna på daghem räknas halvdagsvård inklusive vård i skift, eftermiddagsvård
för skolelever, specialdagvård och vård i ambulerande daghem.
Förskoleundervisning och morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning är inte dagvård.
205 Familjedagvård för barn
Barn i heldagsvård 31.12
Antal barn i heldagsvård inom familjedagvården vid slutet av året. Till antalet räknas
också sådana barn i eftermiddagsvård eller annan dagvård som under en del av dagen deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändring
1288/1999) och förordningen om grundläggande utbildning (852/1998), om längden på
den egentliga daghemsvården är över fem timmar per dag.
Till antalet räknas inte barn som vårdas med stöd för privat vård och inte heller barn som
endast deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Alla barn
som har en heldagsplats reserverad 31.12 räknas med, dvs. också barn som tillfälligt är
frånvarande.
Barn i gruppfamiljedagvård statistikförs inom familjedagvården.
Som barn i heldagsvård i familjedagvård uppges endast de barn som anvisats en heldagsplats genom beslut av en nämnd, sektion eller tjänsteinnehavare.
Förskoleundervisning och morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning är inte dagvård.
Antalet barn specificeras efter åldersgrupp som i punkten för daghemsvård. Barnen indelas
i åldersgrupper enligt sin ålder vid årets slut (31.12).
Vårddagar i heldagsvård i familjedagvård per år
Till antalet räknas vårddagar i heldagsvård inom familjedagvård under året. Hit räknas
inte vårddagar för barn som vårdas med stöd för privat vård och förskoledagar för barn
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som endast deltar i förskoleundervisning. Som heldagsvård räknas dagvård i mer än 5 timmar per dag.
Som vårddagar räknas de heldagsvårdsdagar då barnet varit närvarande.
		
Till vårddagarna räknas både vård i familjedagvårdarens eller barnets hem och gruppfamiljevård och trefamiljsdagvård.
Förskoleundervisning och morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning är inte dagvård.
Barn i halvdagsvård 31.12
Antalet barn i halvdagsvård (daglig vårdtid 5 timmar eller mindre) i familjedagvård vid
årets slut. Till antalet räknas också sådana barn i eftermiddagsvård eller annan halvdagsvård som under en del av dagen deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändring 1288/1999) och förordningen om grundläggande
utbildning (852/1998), om längden på den egentliga dagvården är 5 timmar eller mindre
per dag.
Till antalet räknas inte barn som vårdas med stöd för privat vård och inte heller barn som
endast deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Alla barn
som har en halvdagsplats reserverad 31.12 räknas med, dvs. också barn som tillfälligt är
frånvarande.
Barn i gruppfamiljedagvård statistikförs inom familjedagvården.
För familjedagvården uppges som halvdagsbarn endast de barn som anvisats en halvdagsplats genom beslut av en nämnd, en sektion eller en tjänsteinnehavare.
Förskoleundervisning och morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om
grundläggande utbildning är inte dagvård.
Antalet barn specificeras efter åldersgrupp som i punkten för daghemsvård. Barnen indelas
i åldersgrupper enligt sin ålder vid årets slut (31.12).
Vårddagar i halvdagsvård i familjedagvård per år
Till antalet räknas vårddagar i halvdagsvård inom familjedagvård under året. Vårddagar i
halvdagsvård för barn som vårdas med stöd för privat vård och förskoledagar för barn som
endast deltar i förskoleundervisning räknas inte med. Som halvdagsvård räknas daglig vård
på 5 timmar eller mindre.
Som vårddagar i halvdagsvård räknas de vårddagar i halvdagsvård då barnet varit närvarande.
Till vårddagarna räknas både vård i familjedagvårdarens eller barnets hem och gruppfamiljevård och trefamiljsdagvård.
Förskoleundervisning och morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om
grundläggande utbildning är inte dagvård.

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012

59

207 Övrig barndagvård
Antalet barn i medeltal under en verksamhetsdag
Till övrig barndagvård hör lekplans- och lekparksverksamhet som pågår året runt eller en
del av året samt lekskolor och öppna daghem, men inte morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning. Lekverksamhet är
verksamhet för vilken ingen dagvårdsavgift tas ut. Klubbavgift e.d. kan däremot tas ut för
verksamheten.
Som verksamhetsdagar räknas de dagar under kalenderåret då verksamhetsenhet haft öppet, dvs. de platser som reserverats för barnen har varit i användning.
Av det genomsnittliga antalet barn under en verksamhetsdag uppges separat det genomsnittliga antalet barn i lekparker (lekplaner och lekparker med verksamhet året runt eller
under en del av året), i klubbverksamhet och i öppna daghem.
212 Anstalts- och familjevård inom barnskydd
Klienter i vård 31.12,
I punkten specificeras antalet barn och unga i familjehem (s.k. yrkesmässig familjevård),
på barnskyddsanstalter (barnhem, skolhem, ungdomshem e.d.) och i annan anstaltsvård.
Klienter är de barn och unga som är inskrivna på en anstalt. Alla de för vilka en klientplats reserverats räknas med, också de som har permission eller annars är tillfälligt frånvarande.
Antal vårddagar per år
I punkten specificeras vårddagarna i familjehem (s.k. yrkesmässig familjevård), på barnskyddsanstalter (barnhem, skolhem, ungdomshem e.d.) och i annan anstaltsvård under
året.
Som vårddagar räknas klienternas ankomst- och vistelsedagar. Utskrivningsdagar räknas
inte som vårddagar.
Fosterfamiljevård inom barnskydd: Klienter inom vården 31.12
Med fosterfamiljevård avses att vården för barnet eller den unga genom skriftligt avtal ordnas hos en familj som socialnämnden godkänt för uppgiften.
Antal klienter i slutet av året som fått vård, fostran eller annan omsorg dygnet runt i ett
privat hem som inte är deras eget (familjevård som uppdragsförhållande).
Som barn och unga räknas personer under 21 år.
Fosterfamiljevård inom barnskydd: Antal vårddagar per år
Antal vårddagar för barn och unga i familjevård hos fosterfamiljer under året. Vårddagar i
familjevård är alla de dagar som klienten vistats hos familjen.
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Fosterfamiljevård inom barnskydd: Antal familjevårdhem 31.12
Antal familjevårdhem, inklusive tillfälliga hem 31.12. Det vill säga hem med gällande
avtal i slutet av året.
217 Annan barn- och familjevård
Uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer: Klienter under året
Klient är den som besöker en anställd på en uppfostrings- och familjerådgivningsbyrå i en
situation som kan betraktas som ett klientförhållande, eller den hos vilken ett hembesök
görs, även motsvarande verksamhet vid en egen hälsocentral. Klienter inom medling i familjefrågor räknas inte till uppfostrings- och familjerådgivningsbyråernas klienter.
Klienterna specificeras i 0–6-åringar, 7–15-åringar, 16–21-åringar samt vuxna. En förälder
som är under 18 år räknas som vuxen.
Varje person räknas som klient endast en gång, oberoende av antalet besök. Som klienter
räknas även familjemedlemmar som anlitat servicen.
Mödrahem: Klienter under året
Antal klienter som har bott på mödrahem under året, barn och vuxna anges separat.
Med barn avses personer under 18 år. En förälder som är under 18 år räknas som vuxen.
Varje person räknas som klient endast en gång, oberoende av antalet besök.
Mödrahem: Boendedagar per år
Som boendedagar på mödrahem räknas ankomst- och vistelsedagarna endast för klienter
som statistikförts som vuxna. Utskrivningsdagar räknas inte som vistelsedagar.
Skyddshem: Klienter under året
Antalet klienter som har bott på skyddshem under året. Antalet barn och vuxna anges separat. Med skyddshem avses här endast enheter med yrkesutbildad personal.
Med barn avses personer under 18 år. En förälder som är under 18 år räknas som vuxen.
Varje person räknas som klient endast en gång, oberoende av antalet besök.
Skyddshem: Boendedagar per år
Som boendedagar räknas klienternas ankomst- och vistelsedagar. Utskrivningsdagar räknas inte som vistelsedagar.
Service- och stödbostäder för unga (16–21-åringar): Boende 31.12
Endast de klienter i servicebostäder som får regelbunden daglig hemtjänst eller daglig omsorg samt klienter i stödbostäder som behöver omsorg av en stödperson.
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Serviceboendet utgår från behoven: klienten bor a) i en specialutrustad bostad (specialbehov som beror på till exempel sjukdom) eller b) i en normal bostad med regelbunden
hemtjänst.
Stödboende är ett normalt boende, men klienten är i behov av omsorg av en stödperson.
Vid stödboende behövs ingen särskild utrustning i bostaden (åtminstone inte i någon högre grad).
Både stöd- och serviceboende kan ordnas i anslutning till en anstalt, i form av ett boende
eller servicehus eller som normalt hyresboende, även stödboende i klientens eget hem.
220 Anstaltstjänster för åldringar
Antal klienter i vård på åldringshem 31.12
Antal klienter i heldygnsvård på ålderdomshem och vårdhem som fungerar som anstalt
(tar ut avgift för anstaltsvård) vid slutet av året. Antalet bör inbegripa alla åldersgrupper.
Klienter som har fått vård endast en del av dygnet (t.ex. dag- eller nattvård) statistikförs i
uppgiftsklass 240 Annan service för åldringar och handikappade.
Klienter är alla som är inskrivna vid ett ålderdomshem för heldygnsvård. Alla de som haft
en klientplats reserverad räknas med, också de som har permission eller annars är tillfälligt
frånvarande. Med räknas också klienter i korttidsvård på statistikföringsdagen.
Familjemedlemmar som bor tillsammans med en klient på en anstalt räknas också som
klienter.
Klienter som fått stödservice som tillhandahålls av ålderdomshem räknas inte som klienter
i anstaltsvård.
Klientens ålder avser personens ålder vid årets slut (31.12).
Hit räknas inte patienter som fått vård på bäddavdelning vid en hälsocentral, vilka statistikförs i hälso- och sjukvårdens verksamhet.
Antal vårddagar per år
Vårddagar på ålderdomshem och vårdhem under året. Endast vårddagar för klienter i heldygnsvård räknas med, inklusive korttidsvård och intervallvård.
Som vårddagar räknas klienternas ankomst- och vistelsedagar. Utskrivningsdagar räknas
inte som vårddagar. Som vårddagar räknas också avgiftsbelagda frånvarodagar.
225 Anstaltstjänster för handikappade
Med räknas enheter som tillhandahåller anstaltsvård. Grupphem och annan boendeservice
hör inte hit, även om de har personal på plats dygnet runt.
Klienter i vård 31.12
Antalet klienter som vårdats vid anstalter för handikappade vid årets slut, sammanlagt.
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Till antalet klienter räknas de som är inskrivna vid anstalten. Alla de för vilka en klientplats reserverats räknas med, också de klienter som har permission eller annars är tillfälligt
frånvarande.
Antal vårddagar per år
Antalet vårddagar vid anstalter för handikappade under året.
Som vårddagar räknas klienternas ankomst- och vistelsedagar. Utskrivningsdagar räknas
inte som vårddagar. Som vårddagar räknas också avgiftsbelagda frånvarodagar.
230 Sysselsättningsverksamhet för handikappade
Klienter inom verksamheten 31.12:
Verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade
Handikappade som utför arbete som ordnas av arbets- och verksamhetscentraler samt
personer för vilka arbets- och verksamhetscentralen ordnat rehabiliterings- och andra stödtjänster som främjar möjligheterna att få en arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden
(klienter inom verksamhet enligt 27 d § i socialvårdslagen).
Arbetsverksamhet för handikappade [2012]
Arbetsverksamhet för handikappade är verksamhet i syfte att bevara och främja en persons
funktionsförmåga. Arbetsverksamhet ordnas för arbetsoförmögna personer som på grund
av handikapp inte har förutsättningar att delta i eller söka sig till vanligt arbete på den
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. Typisk arbetsverksamhet är textil- och träarbete samt montering
och packning som underleverans för företag.
Det uppstår inget arbetsavtalsförhållande enligt arbetsavtalslagen mellan den som deltar
i arbetsverksamheten och den som ordnar den. Utkomsten för dem som deltar i arbetsverksamhet baserar sig huvudsakligen på förmåner som beviljas på grund av sjukdom eller
arbetsoförmåga. Därutöver kan flitpenning eller motsvarande ersättning betalas. Arbetsverksamheten ordnas med stöd av 27 e § i socialvårdslagen och 2 § 4 punkten i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.
Om en klient erbjudits både arbets- och dagverksamhet kan han eller hon uppges som
klient inom båda. [2012]
Klientuppgifterna för arbets- respektive dagverksamhet för handikappade samlas in separat fr.o.m. statistikåret 2012. [2012]
Dagverksamhet för handikappade[2012]
Dagverksamhet för handikappade är verksamhet som ordnas utanför hemmet för att stödja den handikappade i att klara sig självständigt och för att främja sociala kontakter. I dagverksamheten kan ingå till exempel matlagning, motion, diskussioner, kreativ verksamhet
och träning av sociala färdigheter. Dagverksamhet för handikappade ordnas för gravt
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handikappade personer som på grund av sitt handikapp inte har förutsättningar att arbeta
eller delta i arbetsverksamhet enligt 27 e § i socialvårdslagen.
Utkomsten för dem som deltar i dagverksamhet baserar sig huvudsakligen på förmåner
som beviljas på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga. Flitpenning eller motsvarande
ersättning betalas inte till dem som deltar i dagverksamhet. 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.
Om en klient erbjudits både arbets- och dagverksamhet kan han eller hon uppges som
klient inom båda. [2012]
Klientuppgifterna för arbets- respektive dagverksamhet för handikappade samlas in separat fr.o.m. statistikåret 2012. [2012]
235 Hemtjänst
Antal hushåll som fått hemvårdshjälp under året
Här uppges antalet hushåll som fått hemvårdshjälp under året. Hemsjukvården måste särskiljas från hemtjänsten, åtminstone genom uppskattning.
Ett hushåll består antingen av en ensam person eller familjemedlemmar som bor tillsammans, även sambor med barn.
Varje hushåll uppges endast en gång, oberoende hur många gånger hushållet anlitat servicen.
Hemvårdshjälp och stödtjänster statistikförs separat. Om en person får både hemvårdshjälp och stödtjänster räknas han eller hon både till hushåll som fått hemvårdshjälp och
till klienter som fått stödtjänster.
Barnfamiljer
En barnfamilj består av vårdnadshavare och ett eller flera barn under 18 år.
Om det i ett hushåll finns både barn och åldringar, räknas hushållet som en barnfamilj.
Varje familj uppges bara en gång, oberoende hur många gånger familjen anlitat servicen.
Åldringshushåll totalt (efter åldersgrupp)
Med åldringshushåll avses ett hushåll med en eller flera personer över 65 år men inga
barn.
Klienter som fått hemvårdshjälp indelas i åldersgrupperna 65–74-åringar, 75–79-åringar,
80–84-åringar samt 85-åringar och äldre.
Klientens ålder avser personens ålder vid årets slut (31.12).
Varje hushåll uppges endast en gång, oberoende hur många gånger hushållet anlitat servicen.
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Handikapphushåll
Med handikapphushåll avses hushåll där någon behöver hjälp framför allt på grund av
handikapp.
Varje hushåll uppges endast en gång, oberoende hur många gånger hushållet anlitat servicen.
Övriga hushåll som fått hemvårdshjälp under året
Andra hushåll än barnfamiljer, åldringshushåll och handikapphushåll som fått hemvårdshjälp under året, till exempel personer under 65 år som inte hör till någon av grupperna
ovan.
Varje hushåll uppges endast en gång, oberoende hur många gånger hushållet anlitat servicen.
Hemservicebesök under året (sektorvis)
Barnfamiljer
Antalet hemservicebesök hos barnfamiljer under året.
En barnfamilj består av vårdnadshavare och ett eller flera barn under 18 år.
Om det i ett hushåll finns både barn och åldringar, räknas hushållet som en barnfamilj.
Åldringshushåll
Antalet hemservicebesök i åldringshushåll under året.
Med åldringshushåll avses ett hushåll med en eller flera personer över 65 år men inga
barn.
Handikapphushåll
Antalet hemservicebesök i handikapphushåll under året.
Med handikapphushåll avses hushåll där någon behöver hjälp framför allt på grund av
handikapp.
Andra
Antal hemservicebesök hos andra än barnfamiljer, åldringshushåll och handikapphushåll
under året, till exempel hushåll med personer under 65 år som inte hör till någon av grupperna ovan.
Antal klienter som fått stödtjänster under året (enligt åldersgrupp)
Klienter anses ha fått stödtjänster när de för större trygghet och för att bättre reda sig i det
dagliga livet har fått service såsom måltids-, skjuts-, klädvårds-, bad-, ledsagar- och trygghetstjänster och eventuellt andra tjänster på dessa grunder. Klienter som fått stödtjänster
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under året är alla de som anlitat dessa serviceformer, oberoende av om servicen ges vid
service- eller dagcenter, anstalter, andra enheter eller i klientens hem.
Bland de klienter som fått stödtjänster anges separat åldersgrupperna 65–74-åringar, 75–
79-åringar 80–84-åringar samt 85-åringar och äldre. [2012]
Klientens ålder avser personens ålder vid årets slut (31.12).
Varje person som under året fått någon typ av stödtjänster räknas som klient bara en gång,
oberoende av hur många gånger han eller hon anlitat servicen. Som klienter räknas även
familjemedlemmar som anlitat servicen.
Mottagare av transporttjänster av dem som fått stödtjänster
Av de klienter som fått ovan nämnda stödtjänster uppges separat de som fått färdtjänst.
Av hemtjänstklienterna det totala antalet klienter som fått servicesedel
Klienter inom hemtjänsten för vilka kommunen ordnat hemtjänst genom servicesedlar,
det totala antalet klienter.
240 Annan service för åldringar och handikappade
Åldringar som klienter i serviceboende 31.12, totalt
I det totala antalet klienter bör ingå också klienter som är yngre än 65 år och klienter i
intensifierat serviceboende för åldringar. [2012]
Som klienter räknas alla de klienter som är inskrivna i ett servicehus. Alla de för vilka en
klientplats reserverats räknas med, också de som har permission eller annars är tillfälligt
frånvarande.
Serviceboende innebär att klienten har tillgång till både stadigvarande bostad och sådana
tjänster i direkt anknytning till bostaden vilka främjar klientens förmåga att klara de dagliga rutinerna (t.ex. skötsel av hemmet och den personliga hygienen). Boendet baserar sig
på hyresavtal, ägande eller motsvarande besittning. Hit hör såväl servicehus som grupphem och små boendeenheter.
Hyresbostäder och servicebostäder utan daglig eller regelbunden hemtjänst räknas inte
med.
Från och med statistikåret 2012 behövs ingen specifikation enligt åldersgrupp.
Klienter i intensifierat serviceboende av klienterna i serviceboende för
åldringar 31.12 totalt (ingår också i föregående punkt)
I intensifierat (effektiverat) serviceboende finns personal på plats dygnet runt.
I det totala antalet klienter ingår klienter i alla åldrar. [2012]		
Från och med statistikåret 2012 behövs ingen specifikation enligt åldersgrupp.
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Klienter inom deldygnsvård för åldringar 31.12
Antal klienter i deldygnsvård (t.ex. dag- eller nattvård) på ålderdomshem och andra enheter som fungerar som anstalter 31.12. Av klienterna tas ut deldygnsavgift för anstaltsvård.
Klienter är de personer som är inskrivna som dag- eller nattvårdsklienter på ett ålderdomshem. Alla de för vilka en klientplats reserverats räknas med, också de som har permission
eller annars är tillfälligt frånvarande.
Familjevård för åldringar
Klienter inom vården 31.12
Antal klienter i slutet av året som fått vård eller annan omsorg dygnet runt i ett privat
hem som inte är deras eget (familjevård som uppdragsförhållande).
Som åldringar räknas 65-åringar och äldre.
Antal vårddagar per år
Vårddagar i familjevård är alla de dagar som klienten vistats hos familjen.
Antal familjevårdhem 31.12
Antalet familjevårdhem, inklusive tillfälliga hem, 31.12. Det vill säga hem med gällande
avtal i slutet av året.
Boendeservice för handikappade
Hit räknas inte klienter som fått serviceboende för gravt handikappade med stöd av handikappservicelagen.
Klienter inom boendeservice i grupp för handikappade 31.12:
Personal närvarande också på natten
Klienter inom boendeservice i grupp för handikappade, där det finns personal på plats
dygnet runt, 31.12.
INGEN personal närvarande på natten
Klienter inom boendeservice i grupp för handikappade, där det INTE finns personal på
plats dygnet runt, 31.12.
Service- och stödbostäder för handikappade, boende 31.12
Endast de klienter i servicebostäder som får regelbunden daglig hemtjänst eller daglig omsorg samt klienter i stödbostäder som behöver omsorg av en stödperson. Inte familjemedlemmar eller personer som statistikförs i serviceboende för gravt handikappade enligt handikappservicelagen (punkt 240 406–408 Serviceboende för gravt handikappade).
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Både stöd- och serviceboende kan ordnas i anslutning till en anstalt, i form av ett boende
eller servicehus eller som normalt hyresboende, även stödboende i klientens eget hem.
Serviceboende innebär att klienten har tillgång till både stadigvarande bostad och sådana
tjänster i direkt anknytning till bostaden vilka främjar klientens förmåga att klara de dagliga rutinerna (t.ex. skötsel av hemmet och den personliga hygienen). Boendet baserar sig
på hyresavtal, ägande eller motsvarande besittning.
Stödboende är ett normalt boende, men klienten är i behov av omsorg av en stödperson.
Vid stödboende behövs ingen särskild utrustning i bostaden (åtminstone inte i någon högre grad).
Hit räknas inte klienter i gruppboenden för handikappade.
Familjevård för handikappade
Klienter inom vården 31.12
Antalet handikappade klienter i slutet av året som fått vård, fostran eller någon annan
omsorg dygnet runt i familjevård i ett privat hem som inte är deras eget (familjevård som
uppdragsförhållande).
Antal vårddagar per år
Vårddagar i familjevård är alla de dagar som klienten vistats hos familjen.
Antal familjevårdhem 31.12
Antal familjevårdhem, inklusive tillfälliga hem, 31.12. Det vill säga hem med gällande
avtal i slutet av året.
Klienter som fått service och stöd enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) under året
Serviceboende för gravt handikappade
Antalet klienter inom serviceboende för gravt handikappade enligt handikappservicelagen
(380/1987) i åldersgrupperna 0–17-åringar, 18–64-åringar samt 65-åringar och äldre (3
åldersgrupper).
Varje klient som under året har anlitat boendeservice för gravt handikappade räknas endast en gång, oberoende av hur många gånger klienten anlitat servicen.
Färdtjänst för gravt handikappade
Antalet klienter som fått färdtjänst för gravt handikappade enligt lagen om service och
stöd på grund av handikapp (380/1987) i åldersgrupperna 0–17-åringar, 18–64-åringar
samt 65-åringar och äldre (3 åldersgrupper).
Färdtjänster för andra än gravt handikappade räknas som stödtjänster inom hemtjänsten.
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Varje klient som under året har anlitat färdtjänster för gravt handikappade räknas endast
en gång, oberoende av hur många gånger klienten anlitat servicen.
Personlig assistans[2012]
Handikappade klienter som fått personlig assistans med stöd av handikappservicelagen
(380/1987) i åldersgrupperna 0–17-åringar, 18–64-åringar samt 65-åringar och äldre (3
åldersgrupper).
Varje klient som under året fått personlig assistans räknas endast en gång, oberoende av
hur många gånger klienten anlitat servicen. [2012]
Ändringsarbeten i bostad samt anskaffning av redskap och anordningar till bostaden
Antalet klienter som fått sin bostad anpassad samt redskap och anordningar till bostaden
med stöd av handikappservicelagen (380/1987) i åldersgrupperna 0–17-åringar, 18–64åringar samt 65-åringar och äldre (3 åldersgrupper).
Varje klient som under året har fått sin bostad anpassad samt redskap och anordningar till
bostaden räknas endast en gång, oberoende av hur många gånger klienten anlitat servicen.
Antal klienter som skötts med stöd för närståendevård under året
Med stöd för närståendevård avses det vårdarvode som betalas för vård av eller annan
omsorg om en åldring, en handikappad eller en sjukling i hemmet och/eller de specifika
tjänster som har antecknats i vård- eller serviceplanen för den vårdbehövande.
Klienter som sköts med stöd för närståendevård indelas i åldersgrupperna 0–17-åringar,
18–64-åringar, 65–74 åringar, 75–79-åringar, 80–84-åringar samt 85-åringar och äldre.
[2012]

Åldersindelningen gäller fr.o.m. statistikåret 2012. [2012]
Antal närståendevårdare under året
Alla de närståendevårdare som har ingått avtal om närståendevård för hela året eller endast
en del av året.
Antalet närståendevårdare som är 65 år eller äldre anges separat.
245 Missbrukarvård
Klienter under året
Antalet klienter i missbrukarvård under året, inklusive motsvarande verksamhet vid egen
hälsocentral. Klienterna specificeras enligt typ av verksamhetsenhet: A-kliniker, ungdomsstationer, boendeserviceenheter, härbärgen, akutvårdsstationer och rehabiliteringsanstalter.
A-kliniker (inkl. drogkliniker) är serviceenheter inom öppenvården som är avsedda för
missbrukare och deras anhöriga. Målet är att råda bot på missbruket och därmed anknutKlassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012
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na fysiska, psykiska och sociala problem, att förebygga missbruksproblem och att förbättra
missbrukarnas ställning och levnadsbetingelser.
Boendeservice för missbrukare ordnas i enheter med varierande benämningar, t.ex. vårdhem, brödrahem och skyddshem, och de har avlönad personal. Vissa verksamhetsenheter
har mer karaktär av anstaltsvård dygnet runt än av serviceboende. Andra har mer karaktär
av förstahjälpsenheter, stödbostäder eller inkvarteringsrörelser.
Härbärgen är temporära inkvarteringsplatser för missbrukare där man går in för att tillfredsställa klientens grundläggande behov, utreda vårdbehovet och ta initiativ till en mer
varaktig vård vid andra social- och hälsovårdsenheter.
Målet för akutvårdsstationer är att man i en övervakad miljö och under en kort anstaltsvistelse ska få till stånd ett avbrott i klientens missbruk, skapa förutsättningar för fysisk
rehabilitering och inleda en utredning av klienternas sociala problem. Vissa akutvårdsstationer kan dessutom erbjuda mer långvariga rehabiliteringsperioder.
Vid rehabiliteringsanstalter (ibland även kallade socialsjukhus, rehabiliteringsklinik, rehabiliteringscenter e.d.) är målet en längre anstaltsvård än inom den korta avgiftningsvården.
Här tillämpas i första hand metoder som används inom socialt arbete och hälsovård.
Boende-/vårddagar under året
Boende- och vårddagar inom missbrukarvården under året. Boende- och vårddagarna specificeras enligt typ av verksamhetsenhet: boendeserviceenheter, härbärgen, akutvårdsstationer och rehabiliteringsanstalter.
Som boende-/vårddagar inom missbrukarvården räknas klienternas ankomst- och vistelsedagar. Utskrivningsdagar räknas inte som vårddagar.
Service- och stödbostäder för missbrukare, boende 31.12
Endast de missbrukarklienter i servicebostäder som får regelbunden daglig hemtjänst eller
daglig omsorg samt klienter i stödbostäder som behöver omsorg av en stödperson.
Serviceboende innebär att klienten har tillgång till både stadigvarande bostad och sådana
tjänster i direkt anknytning till bostaden vilka främjar klientens förmåga att klara de dagliga rutinerna (t.ex. skötsel av hemmet och den personliga hygienen). Boendet baserar sig
på hyresavtal, ägande eller motsvarande besittning. Hit hör såväl servicehus som grupphem och små boendeenheter.
Stödboende är ett normalt boende, men klienten är i behov av omsorg av en stödperson.
Vid stödboende behövs ingen särskild utrustning i bostaden (åtminstone inte i någon högre grad).
Både stöd- och serviceboende kan ordnas i anslutning till en anstalt, i form av ett boende
eller servicehus eller som normalt hyresboende, även stödboende i klientens eget hem.
Hit räknas inte de som 31.12 statistikförts som boende i boendeserviceenheter för missbrukare.
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253 Öppenvård inom primärvården (exkl. tandvård)
THL samlar in uppgifter om verksamheten för öppenvården inom primärvården.
Antal öppenvårdsbesök under året
Öppenvårdsbesök är dels hälso- och sjukvårdsbesök som avläggs av klienter/patienter vid
någon mottagning (hos läkare, vårdpersonal, specialarbetare) och dels hembesök av yrkesutbildad personal hos klienten/patienten. Öppenvårdsbesök inbegriper hälsoundersökningar, vaccineringar och screening, olika sjukvårdsbesök och även besök för utredning av
hälsotillståndet (t.ex. läkarintyg e.d.).
För att man ska kunna räkna ett besök som öppenvårdsbesök förutsätts att patienten/klienten personligen träffar en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och att besöket antecknas i patientens/klientens journal. Om patienten besöker flera representanter
för personalen under samma besök, statistikförs det hos den som huvudsakligen ansvarar
för besöket.
Besöken räknas med i statistiken oberoende av om de är avgiftsbelagda eller inte.
Enbart avhämtning av en läkarordination på en poliklinik statistikförs däremot inte som
besök.
Dag- och nattsjukvård: dagsjukvård på hälsocentraler och verksamhet vid separata dagsjukhusenheter samt vård på natten statistikförs som besök.
Till antalet besök räknas inte besök vid uppfostrings- och familjerådgivningar eller A-kliniker och inte heller stödtjänster (laboratorietjänster, diagnostisk avbildning m.m.). Stödtjänsterna inom vården statistikförs enligt antalet undersökningar.
I antalet besök ingår inte deltagande i allmänna upplysningsmöten eller gruppbesök.
254 Tandvård inom primärvården
THL samlar in uppgifter om tandvården.
Antal tandvårdbesök under året
Som tandvårdsbesök räknas alla besök hos yrkesutbildad tandvårdspersonal.
256 Bäddavdelningsvård inom primärvården
THL samlar in uppgifter om verksamheten för bäddavdelningsvården inom primärvården.
Antal vårddagar under året
En vårddag är en kalenderdag då patienten vårdats på bäddplats/vårdplats. Ankomstregistreringen utgör grund för vårddagen. Inskrivnings- och utskrivningsdagen räknas som en
enda vårddag, varvid inskrivningsdagen är den dag som statistikförs. Permissionsdagar och
andra frånvarodagar räknas inte som vårddagar om de är avgiftsfria.
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260 Specialiserad sjukvård
THL samlar in uppgifter om den specialiserade sjukvården.
Antal öppenvårdsbesök under året
Som öppenvårdsbesök räknas en patients besök på en sjukhuspoliklinik eller en poliklinisk
mottagning på bäddavdelning eller någon annan öppenvårdsenhet. Besök är även sådana
besök som en hälso- och sjukvårdsanställd i ett sjukvårdsdistrikt avlägger hos en patient
utanför sjukhuset.
Som öppenvårdsbesök räknas jourbesök, första besök, återbesök och konsultationer.
Jourbesök utgör en helhet som kan innefatta konsultationer eller undersökningar av flera
specialistläkare eller andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Vårdhelheten statistikförs som ett enda besök inom den huvudansvariga läkarens specialitet.
Om patienten under samma dag och för samma sjukdom har reserverats en mottagningstid hos flera yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (vårdbesök, konsultationsbesök), räknas varje sådant vårdplansenligt besök som uppfyller kriterierna för poliklinikbesök som enskilda besök.
Besöken räknas med i statistiken oberoende av om de är avgiftsbelagda eller inte.
Antalet besök baserar sig på antalet patienter, inte på antalet anställda.
Om en patient under samma besök konsulterar flera specialistmottagningar för olika
sjukdomar, statistikförs varje besök på mottagningen som ett separat öppenvårdsbesök
enligt respektive specialitet.
Seriebehandlingsbesök (en serie behandlingar enligt engångsremiss av läkare) och telefonmottagningsbesök som ersätter poliklinikbesök räknas som öppenvårdsbesök. Dialysbehandling jämställs med seriebehandling.
Dagsjukvårdsverksamhet på allmänna sjukhus anordnas som poliklinikverksamhet. Detta
statistikförs som besök inom respektive specialitet.
Som besök räknas inte stödtjänster inom vården (laboratorieprov, diagnostisk avbildning
m.m.) och inte heller halvöppna vårdformer.
Antal vårddagar (nettovårddagar) under året
En vårddag är en kalenderdag då patienten vårdats på bäddplats/vårdplats. Ankomstregistreringen utgör grund för vårddagen. Inskrivnings- och utskrivningsdagen räknas som
en enda vårddag, varvid inskrivningsdagen är den dag som statistikförs. Permissionsdagar
och andra frånvarodagar räknas inte som vårddagar om de är avgiftsfria. Skötsel av friska,
nyfödda barn statistikförs inte som vårddagar. Om en nyfödd behöver sjukvård inom en
annan specialitet än på förlossningsavdelning, görs en ankomstregistrering för barnet.
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290 Övrig social- och hälsovård
Service- och stödbostäder för personer med psykiska problem, boende 31.12
Endast de klienter i servicebostäder som får regelbunden daglig hemtjänst eller daglig omsorg samt klienter i stödbostäder som behöver omsorg av en stödperson.
Serviceboende innebär att klienten har tillgång till både stadigvarande bostad och sådana
tjänster i direkt anknytning till bostaden vilka främjar klientens förmåga att klara de dagliga rutinerna (t.ex. skötsel av hemmet och den personliga hygienen). Boendet baserar sig
på hyresavtal, ägande eller motsvarande besittning. Hit hör såväl servicehus som grupphem och små boendeenheter.
Stödboende är ett normalt boende, men klienten är i behov av omsorg av en stödperson.
Vid stödboende behövs ingen särskild utrustning i bostaden (åtminstone inte i någon högre grad).
Både stöd- och serviceboende kan ordnas i anslutning till en anstalt, i form av ett boende
eller servicehus eller som normalt hyresboende, även stödboende i klientens eget hem.

Antalet verksamhetsenheter för sociala tjänster (tabell 55)
Antalet verksamhetsenheter uppges enligt situationen 31.12.
Till antalet verksamhetsenheter räknas endast kommunens eller samkommunens egna
verksamhetsenheter (som kommunen eller samkommunen är huvudman för).
Om samma byggnad inrymmer lokaler för många olika verksamheter räknas alla verksamheter som egna verksamhetsenheter. Om till exempel ett daghem verkar i samma lokaler
som ett ålderdomshem, räknas de som daghem och ålderdomshem. [2012]
De uppgifter som gäller samarbetsområden behandlas i kapitel 10.
Barndaghem
En lokal (vårdplats) som är avsedd för barndagvård och där minst tre anställda med lämplig yrkesexamen arbetar med vård och fostran.
Antalet barndaghem (ej gruppfamiljedaghem) i slutet av året.
Gruppfamiljedaghem för barn
Ett gruppfamiljedaghem är ett daghem med vanligtvis två familjedagvårdare och en barnskötare och högst tolv barn. Daghemmet kan vara inrymt till exempel i en tillräckligt stor
bostadslägenhet. Gruppfamiljedaghemmen fungerar också ofta i anslutning till daghem.
Vissa gruppfamiljedaghem erbjuder också skiftvård för barn som behöver det.
Antalet gruppfamiljedaghem för barn i slutet av året.
Barnhem
Ett barnhem är en plats där man placerat barn och unga som en stödåtgärd inom öppenvården eller omhändertagna barn och unga. Det är i allmänhet fråga om barn under 18 år.
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Ungdomshem
Ett ungdomshem är en plats där man placerat ungdomar som en stödåtgärd inom öppenvården eller omhändertagna ungdomar.
Mödrahem
Ett mödrahem är en plats där familjer får stöd i föräldraskap och livshantering. Mödrar
kan komma till mödrahemmet redan under graviditeten.
Skyddshem
Skyddshem med yrkesutbildad personal.
Åldringshem
Åldringshem är en verksamhetsenhet som är avsedd för äldre och som tillhandahåller
anstaltsvård enligt socialvårdslagen. [2012]
Anstalter för handikappade
En anstalt för handikappade är en centralanstalt eller någon annan enhet som fungerar
som anstalt.
Arbets- och verksamhetscentraler för handikappade
Enhet som ordnar arbets- och/eller dagverksamhet för handikappade. Om en handikappad person sysselsätts till exempel i ett centralkök, räknas detta inte som en verksamhetsenhet. [2012]
Boendeserviceenheter för handikappade (grupphem, internat)
Enheter som tillhandahåller boendeservice för handikappade (grupphem, boenden).
[2012]

A-kliniker
A-kliniker (inkl. drogkliniker) är serviceenheter inom öppenvården som är avsedda för
missbrukare och deras anhöriga. [2012]
Ungdomsstationer
Ungdomsstationer är serviceenheter inom öppenvården som är avsedda för missbrukande
ungdomar och deras anhöriga. Ungdomsstationerna erbjuder i allmänhet tjänster i första
hand för personer under 25. [2012]
Boendeserviceenheter för missbrukare
Boendeservice för missbrukare ordnas i enheter med avlönad personal. Vissa enheter har
mer karaktär av anstaltsvård dygnet runt än av serviceboende. Andra har mer karaktär av
förstahjälpsenheter, stödbostäder eller inkvarteringsrörelser. [2012]
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Härbärgen
Härbärgen är temporära inkvarteringsställen för missbrukare där man går in för att tillfredsställa klientens grundläggande behov, utreda vårdbehovet och ta initiativ till en mer
varaktig vård. [2012]
Akutvårdsstationer för missbrukare
Akutvårdsstationerna erbjuder kortvarig anstaltsvård där målet är att i en övervakad miljö
få till stånd ett avbrott i klientens missbruk. Vissa akutvårdsstationer kan dessutom erbjuda mer långvariga rehabiliteringsperioder. [2012]
Rehabiliteringsanstalter för missbrukare
Vid rehabiliteringsanstalter för missbrukare går man in för en längre anstaltsvård än vid
akutvårdsstationerna. [2012]

Verksamhet (tabell 51)
I verksamhetsuppgifterna i tabell 51 ska också ingå uppgifterna för affärsverk!
UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
304 Förskoleundervisning (social- och undervisningsväsendet)
Antal undervisningstimmar/år
Antalet undervisningstimmar inom förskoleundervisningen under statistikåret (= kalenderåret). Som undervisningstimme räknas en 45–60 minuter lång verksamhet enligt läroplanen för förskoleundervisning (undervisningspass som underskrider 45 minuter räknas
ihop till undervisningstimmar på 45 minuter).
Undervisningstimmarna ska motsvara de förskoleelever som uppgetts i statistiken 20.9.
Som undervisningstimmar uppges föreskoletimmar inom både socialväsendet och undervisningsväsendet. [2012]
305 Grundläggande utbildning
Antal undervisningstimmar/år
Antalet undervisningstimmar inom den grundläggande utbildningen under statistikåret (=
kalenderåret). Som undervisningstimme räknas en 45–60 minuter lång kontaktundervisning (undervisningspass som underskrider 45 minuter räknas ihop till undervisningstimmar på 45 minuter).
Till undervisningstimmarna räknas också:
stödundervisning
 specialundervisning (på deltid och i klassform)
 klasstimmar som elevhandledare hållit enligt arbetsordningen
 förberedande undervisning för invandrare före grundläggande utbildning
 påbyggnadsundervisning.
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Till undervisningstimmarna räknas inte:
 sådana särskilda uppgifter för lärare där läraren inte har direkt kontakt med eleverna
(skötsel av AV-apparatur, bibliotekstimmar, demonstrationstimmar, övervakning)
 klubbtimmar
 ledda timmar i morgon- och eftermiddagsverksamhet.
Statistikcentralen samlar in uppgifter om ledda timmar i morgon- och eftermiddagsverksamhet i samband med elevstatistiken (20.9).
Därav: Antal undervisningstimmar/år [2012]
Stödundervisningstimmar som ingår i antalet undervisningstimmar inom den grundläggande utbildningen. Enligt 16 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändring 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 i enlighet med elevens arbetsordning under sådana lektioner som stödbehovet gäller eller utanför lektionstid. Stödundervisningen kan ges som parallellundervisning i
elevens vanliga undervisningsgrupp, i smågrupper eller helt individuellt.
310 Gymnasieutbildning
Antal undervisningstimmar/år
Antalet undervisningstimmar inom gymnasieutbildningen under året. Med undervisningstimme avses en 45–60 minuter lång kontaktundervisning. Även kontaktundervisning i form av nätundervisning enligt det antal timmar som bestämts för läraren. [2012]
Till antalet undervisningstimmar räknas inte sådana särskilda uppgifter för lärare där läraren inte har direkt kontakt med eleverna (skötsel av AV-apparatur, bibliotekstimmar,
demonstrationstimmar, övervakning, rättelse av studentskrivningar), inte heller klubbtimmar.
Undervisningstimmar som sålts till andra får inte räknas med i undervisningstimmarna
inom gymnasieutbildningen (undervisning enbart för andra än gymnasieelever). [2012]
315 Yrkesutbildning
Antal undervisningstimmar/år
Antalet kontaktundervisningstimmar inom yrkesutbildningen under statistikåret (= kalenderåret). Till timantalet räknas när-, distans- och flerformsundervisning i skolform av lärare och studiehandledare inom yrkesutbildningen och läroavtalsutbildningen samt handledningstimmar inom inlärning i arbete och elevhandledning inklusive undervisningstimmar inom avgiftsbelagd serviceverksamhet och sysselsättningsutbildning.
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325 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut
Antal undervisningstimmar/år
Totala antalet undervisningstimmar vid medborgarinstitut under statistikåret. Hit räknas
också allmänna föreläsningar och grundläggande konstundervisning vid medborgarinstitut, avgiftsbelagd serviceverksamhet och arbetskraftpolitisk utbildning.
Därav: Antal undervisningstimmar inom avgiftsbelagd serviceverksamhet, timmar/år
Totala antalet undervisningstimmar inom avgiftsbelagd serviceverksamhet vid medborgarinstitut under statistikåret.
Med avgiftsbelagd serviceverksamhet vid medborgarinstitut avses sådan verksamhet som
medborgarinstitutet ordnar på beställarens villkor, dvs. beställaren fastställer kursens mål
och huvudsakliga innehåll, rekryterar deltagare och betalar utgifterna för verksamheten
enligt avtal. Det kan till exempel vara fråga om personalutbildning som köps av kommunen eller företag och arbetskraftspolitisk utbildning som köps av arbetskraftsförvaltningen.
Antal undervisningstimmar inom grundläggande konstundervisning,
timmar/år
Antalet timmar grundläggande konstundervisning enligt lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) vid medborgarinstitut under kalenderåret.
335 Grundläggande konstundervisning
Antal undervisningstimmar/år
Antalet timmar grundläggande konstundervisning som anordnas av kommunen eller samkommunen under kalenderåret. Hit hör inte grundläggande konstundervisning vid kommunens eller samkommunens medborgarinstitut. Grundläggande konstundervisning vid
medborgarinstitut uppges i uppgiftsklass 325 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut.
355 Idrott och friluftsliv
Antal samfund som fått bidrag av kommunen
Antalet föreningar och organisationer som under året fått understöd för idrottsverksamhet
av kommunen. Varje förening och organisation räknas endast en gång, oberoende av hur
många gånger de fått särskilda understöd under året.
360 Ungdomsväsendet
Antal samfund som fått bidrag av kommunen
Antal ungdomsföreningar och ungdomsorganisationer som under året fått understöd för
ungdomsverksamhet av kommunen (exkl. kultur- och idrottsorganisationer). Varje förening och organisation räknas endast en gång, oberoende av hur många gånger de fått särskilda understöd under året.
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Antal ungdomslokaler i kommunen i början av året
Ungdomslokaler som främst används av ungdomar och som ägs eller hyrs av kommunen,
antal i början av kalenderåret.
ÖVRIGA TJÄNSTER
410 Samhällsplanering
Arealen av under året godkända nya och ändrade detalj-, byggnads- och strandplaner, ha
Här anges detaljplaner och planeändringar som fastställts vid länsstyrelsen och miljöministeriet samt planer som godkänts av kommunerna utan underställning, inte generalplaner.
460 Trafikleder
En trafikled ska hänföras till endast en av följande grupper så att dess längd inte uppges
flera gånger.
Gator och vägar som kommunen underhåller 31.12, km
Gator, byggnadsplanevägar och liknande som kommunen underhåller, totalt antal kilometer vid slutet av året.
Leder för lätt trafik som kommunen underhåller 31.12, km
Gång- och cykelvägar som kommunen underhåller (ej trottoarer), totalt antal kilometer
vid slutet av året. Även gång- och cykelvägar i anslutning till de allmänna vägar som kommunen underhåller permanent.
Enskilda vägar som kommunen underhåller 31.12, km
Enskilda vägar som kommunen underhåller, totalt antal kilometer vid slutet av året. De
enskilda vägar som får kommunalt understöd hör till punkten Andra enskilda vägar 31.12,
km.
Andra enskilda vägar 31.12, km
Enskilda vägar som underhålls av väglag/vägdelägare och som betjänar fast bosättning, totalt antal kilometer vid slutet av året. Fast bosättning kan utgöras av en enda byggnad som
används för stadigvarande boende, dock inte fritidsbostäder. Ägovägar och skogsbilvägar
uppges ej.
470 Parker och allmänna områden
Areal av anlagda och underhållna parker 31.12, ha
Den sammanlagda ytan av planterade och skötta parkområden, hektar (klass AI, AII och
AIII)
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480 Brand- och räddningsväsendet
Antal utryckningar under året
Det sammanlagda antalet utryckningar under året inom verksamhet som kommunen eller samkommunen tillhandahåller i egen regi. Som utryckningar räknas brand- och räddningsutryckningar samt brådskande sjuktransportutryckningar (klass A, B och C).
520 Avbytarservice
Antal semesterdagar/år
Det sammanlagda antalet semesterdagar, vikariehjälpsdagar och avgiftsbelagda avbytardagar som lantbruksföretagarna haft under året och för vilka de har beviljats rätt till avbytare.
535 Byggnader och lokaler
– (se punkten Bostäder och verksamhetslokaler nedan)
610 Vatten- och avloppsverk
Endast kommunens eller samkommunens egen verksamhet. Också affärsverk som följer
den kommunala affärsverksmodellen.
Vattenmängd som pumpats i nätet, m3/år
Vattenmängd som pumpats för distribution (sålts) under året (m3).
Mottaget avloppsvatten, m3/år
Mängden avloppsvatten som har mottagits för rening under året (m3).
620 Energiförsörjning
Endast kommunens eller samkommunens egen verksamhet. Också affärsverk som följer
den kommunala affärsverksmodellen.
Elförsäljning, MWh/år
Mängden elenergi som sålts under året.
Värmeförsäljning, MWh/år
Mängden värmeenergi som sålts under året.
630 Kollektivtrafik
Antal passagerare i kommunens trafikverk under året
Antal passagerare som anlitat tjänster producerade av kommunens eget trafikverk under
året.
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640 Hamnverksamhet
Antal passagerare under året
Det sammanlagda antalet passagerare som under året har avrest från eller anlänt till hamnen.
Varumängd, ton/år
Den totala mängden gods som under året sänts från eller ankommit till hamnen (ton).
660 Jord- och skogsbrukslägenheter
Åkerareal 31.12, ha
Den sammanlagda åkerarealen på de jordbrukslägenheter som kommunen eller samkommunen äger, hektar vid årets slut.
Skogsareal 31.12, ha
Den sammanlagda arealen av de skogar som kommunen eller samkommuen äger, hektar
vid årets slut.
Andra verksamhetsuppgifter:
Följande uppgifter ges endast av kommuner, inte samkommuner.
Antal förtroendeorgan (fullmäktige, styrelse, nämnder och direktioner,
permanenta kommittéer tillsatta av fullmäktige) 31.12.
Utarrenderade områden 31.12, ha
Den sammanlagda arealen av de områden som kommunen arrenderat ut (tomter, åkrar,
torgplatser), vid årets slut. Jakt- och fiskerätter räknas inte med.
Bostäder och verksamhetslokaler:
Följande uppgifter ges endast av kommuner, inte samkommuner.
Bostäder som kommunen äger 31.12:
– antal, st.
Antal bostäder i kommunens direkta ägo vid slutet av året.
Bostäder i direkt ägo avser bostäder i byggnader som ägs direkt av kommunen. Här ingår
inte bostads- eller fastighetsaktiebolagshus och bostadsrättshus och inte heller bostadsaktielägenheter eller boenden.
Det sammanlagda antalet bostäder inbegriper både bostäder i kommunens eget bruk och
bostäder som hyrs ut till utomstående samt tjänstebostäder för personalen.
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– lägenhetsyta, m2, totalt
Lägenhetsytan i kvadratmeter vid årets slut i de direktägda bostäderna, m2. Lägenhetsytan
räknas ut och uppges i enlighet med RT-kortet 120.22.
Antal bostadsaktielägenheter som kommunen äger 31.12
Enskilda bostadslägenheter i fritt finansierade bostadsaktiebolag då kommunen äger de
aktier som ger besittningsrätt till lägenheten. Antalet bostäder vid slutet av året.
Antal bostäder som ägs av sådana bostads- och fastighetsaktiebolag
där kommunen har beslutanderätt 31.12
Antalet bostäder som ägs av bostads- och fastighetsaktiebolag vid slutet av året (bostadsoch fastighetshyreshus inkl. bostadsrättshus och hyreshus som fått statligt räntestöd). Endast samfund där kommunen har bestämmanderätt och som i enlighet med bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om upprättande av koncernbokslut sammanställs med kommunens koncernbokslut som dotterbolag.
Lägenhetsyta i andra lokaler som kommunen äger 31.12, m2
Den sammanlagda lägenhetsytan av övriga byggnader och lokaler som kommunen äger
direkt, förutom bostäder. Till övriga byggnader och lokaler hör av kommunen direkt
ägda butiks-, inkvarterings- och bespisningsbyggnader, vårdbyggnader, kontors- och förvaltningsbyggnader, byggnader för samlingslokaler, undervisnings-, industri- och lagerbyggnader, byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske samt trafikbyggnader och övriga
byggnader. (Statistikcentralens byggnadsklassificering, handböcker 16/1994). Hit hör inte
kommunens bostads- eller andra aktielägenheter och inte heller de övriga lokaliteter som
bostads- och fastighetsaktiebolagen äger. Lägenhetsytan räknas ut och uppges i enlighet
med RT-kortet 120.22.
Det sammanlagda antalet inbegriper byggnader och lokaler i kommunens eget bruk och
byggnader och lokaler som hyrs ut till utomstående, inklusive boenden.

Statistikföring av personer som bytt hemkommun enligt lagen om
hemkommun och socialvårdslagen
I statistiken över ekonomi och verksamhet ges följande uppgifter om dem som bytt hemkommun enligt 3 a § i lagen om hemkommun eller 16 a § i socialvårdslagen:
Den nya hemkommunen uppger i verksamhetsstatistiken (tabell 54) de klienter som bytt
hemkommun som egna kommuninvånare inom respektive sektor enligt hur tjänsterna
tillhandahållits (i egen regi eller som köpta tjänster). [2012]
Den ursprungliga kostnadsansvariga hemkommunen ger inga uppgifter om dessa klienter
i verksamhetsstatistiken för socialvården (tabell 54) Kostnadsandelar som betalats till den
nya hemkommunen hänförs i driftsekonomin till utgiftsslaget Köp av kundtjänster av kommuner, också om den nya hemkommunen köper tjänsterna av en privat producent eller en
samkommun. Den nya hemkommunen uppger inkomsterna från den tidigare hemkommunen som försäljningsinkomster av kommuner. [2012]
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För den ursprungliga hemkommunen stämmer den ekonomiska statistiken och verksamhetsstatistiken inte överens i fråga om klienter som bytt hemkommun, eftersom köpen av
kundtjänster uppges i driftsekonomin, men klienterna inte uppges i verksamhetsstatistiken. Det samma gäller den nya hemkommunens försäljningsinkomster och försäljningar
som uppgetts i verksamhetsstatistiken. [2012]
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Tabell 54			

Tabell 01

Den gamla 		
–				
hemkommunen					

Köp av kundtjänster av
kommuner

Den nya
hemkommunen
			

Försäljningsinkomster av
kommuner

Klienter (egen produktion
eller köpta tjänster)		

7 Särskilda uppgifter om kommunens/
samkommunens ekonomi (tabell 07)

I samband med statistiken över ekonomi och verksamhet samlar Statistikcentralen in särskilda uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi som olika myndigheter behöver bland annat för bestämning av statsandelarna. Uppgifterna anges med 1000
euros noggrannhet (utan moms) enligt följande:
Driftsekonomi
100 0180
		
		

Penningvärden av naturaförmåner
Det sammanlagda penningvärdet av naturaförmåner, vilket anges i noterna
till bokslutets resultaträkning.

Allmän förvaltning
110 1490
		

Val, utgifter totalt (verksamhetsutgifter, överföringsposter, avskrivningar och
nedskrivningar)

Social- och hälsovård
207 2488
207 2490
207 2492
207 2494

Stöd för hemvård av barn (lagstadgat)
Stöd för hemvård av barn, kommuntillägg
Stöd för privat vård av barn (lagstadgat)
Stöd för privat vård av barn, kommuntillägg

Servicesedlar inom social- och hälsovården:
Med servicesedel avses en förbindelse som kommunen beviljat en person som är berättigad till en social- och hälsovårdstjänst och genom vilken kommunen förbinder sig att,
upp till ett belopp som kommunen bestämt på förhand, ersätta serviceproducenten för
kostnaderna för tjänsten. När tjänster tillhandahålls med servicesedel betalar klienten ingen klientavgift till kommunen. [2012]
222 1492
		
		

Utgifter för servicesedlar inom hemvård[2012]
Till utgifterna för servicesedlar inom hemvård räknas utgifterna för servicesedlar inom hemtjänst och hemsjukvård.

		
		
		
		

Hemtjänst omfattar hemvårdshjälp samt sådana stödtjänster inom hemtjänsten som hjälper klienterna att klara sig hemma, såsom färd- och ledsagartjänster, måltids-, bad- och städservice, klädvård, trygghetsservice,
snöröjningshjälp samt kvälls- och nattpatrullering.

		

Hemsjukvård omfattar hälso- och sjukvårdstjänster som ges hemma.
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222 1494
		
		
		

Utgifter för servicesedlar inom serviceboende [2012]
Utgifter för servicesedlar som beviljats för serviceboende (både deldygnsoch heldygnsboende). I serviceboende kan servicesedlar beviljas för vård- och omsorgstjänster och för städ-, trygghets- och andra stödtjänster.

222 1496
		
		
		
		

Utgifter för servicesedlar inom hälso- och sjukvården[2012]
Tjänster inom den öppna hälso- och sjukvården, bäddavdelningsvården
samt mun- och tandvården, vilka tillhandahålls med servicesedlar. Utgifterna för servicesedlar inom hemsjukvården ingår i utgifterna för servicesedlar
inom hemvården.

222 1498
		
		
		

Övriga utgifter för servicesedlar[2012]
Övriga social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls med servicesedlar
och som inte ingår i servicesedelutgifterna för hemvård, serviceboende och
hälso- och sjukvård.

Uppgifterna för raderna 222 1492–222 1498 samlas in från och med statistikåret
2012!
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240 1490
240 1770

Service och stöd enligt handikappservicelagen (380/1987), utgifter totalt
Därav: Färdtjänster

240 2490
250 1490
		
250 2490
		

Stöd för närståendevård, vårdarvoden (utan lönebikostnader)
Kostnader för laboratorieverksamhet inom primärvården (verksamhetsutgifter, överföringsposter, avskrivningar och nedskrivningar) [2012]
Kostnader för diagnostisk avbildning inom primärvården (verksamhetsutgifter, överföringsposter, avskrivningar och nedskrivningar) [2012]

253 1490
		
		
		
		

Utgifter för anskaffning av hjälpmedel
Utgifter för anskaffning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering vilka
kommunen/samkommunen anskaffat under året. Hit räknas utgifter både
för hjälpmedel som anskaffats till lager och hjälpmedel som anskaffats för
enskilda användare.

253 2490
		
		
		
		
		

Antalet överlåtna hjälpmedel under året
Antalet hjälpmedel som kommunen/samkommunen under året överlåtit
till patienter som en del av medicinsk rehabilitering. Antalet omfattar både
utlåning för kortare eller längre tid och hjälpmedel som patienten får behålla. Eftersom hjälpmedlen cirkulerar kan samma hjälpmedel överlåtas flera
gånger under samma år. Varje gång räknas som en ny överlåtelse.

253 2520
		

Försäljningsinkomster av företagshälsovård (inkl. interna försäljningsinkomster)

260 1490
		
		
260 2490
		
		

Kostnader för laboratorieverksamhet inom den specialiserade sjukvården
(verksamhetsutgifter, överföringsposter, avskrivningar och nedskrivningar)

270 1290
		

Veterinärvård, driftskostnader totalt (verksamhetsutgifter, överföringsposter,
avskrivningar och nedskrivningar) [2012]

[2012]

Kostnader för diagnostisk avbildning inom den specialiserade sjukvården
(verksamhetsutgifter, överföringsposter, avskrivningar och nedskrivningar)
[2012]

290 3052
		
290 3054
		

Återkrav av grundläggande utkomststöd (exkl. flyktingar och återflyttare),
inkomster totalt
Återkrav av kompletterande utkomststöd (exkl. flyktingar och återflyttare),
inkomster totalt

Undervisnings- och kulturverksamhet
325 1490
		
		
		
		
		
		
		

Verksamhetsutgifterna och överföringsposterna för avgiftsbelagd serviceverksamhet inom det fria bildningsarbetet vid medborgarinstitut, totalt
Med avgiftsbelagd serviceverksamhet inom det fria bildningsarbetet vid
medborgarinstitut avses sådan verksamhet som medborgarinstitutet ordnar
på beställarens villkor, dvs. beställaren definierar kursens mål och huvudsakliga innehåll, rekryterar deltagarna och betalar utgifterna för verksamheten.
Det kan till exempel vara fråga om personalutbildning som köps av kommunen eller företag.

325 2490
		
		
		

Verksamhetsutgifter för grundläggande konstundervisning vid medborgarinstitut, totalt
Utgifterna ingår i de totala kostnaderna i uppgiftsklass 325 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut.

325 3250
		
		
		
		
		

Kapitalkostnadsdelen av interna hyror för det fria bildningsarbetet vid medborgarinstitut
Avskrivningar (både avskrivningar enligt plan och eventuella kalkylerade
avskrivningar) och kalkylerade räntor som ingår i de hyror som betalas till
en annan verksamhetsenhet inom kommunen eller samkommunen för lokaler som används av medborgarinstitut.

350 1030
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Köp av biblioteksmaterial totalt
Biblioteksmaterial är allt det material som har köpts in för samlingarna i ett
allmänt kommunalt bibliotek och som är avsett för kunderna och/eller personalen såsom böcker, dagstidningar och tidskrifter, video- och ljudinspelningar, noter och partiturer, kartor, mikrofilmer och mikrokort. Upphovsrättsavgifter, anskaffnings- och licensavgifter för digitalt material och nätverksmaterial och/eller avgifter eller engångsersättningar för användarrätt
till databaser och innehållsprodukter räknas med i kostnaderna för biblioteksmaterial. Till köp av biblioteksmaterial räknas också utgifter för plastning, inbindning, packning, transport o.d.

350 1040
		
		
		
		

Därav: Köp av böcker
Till anskaffningskostnaderna för böcker räknas endast inköpspriset. Till köp
av böcker räknas inte utgifter för plastning, inbindning, packning, transport o.d. Utgående från denna punkt bestäms den totala summan av biblioteksstipendier till författare och översättare (L 236/1961).

350 3250
		
		
		
		

Kapitalkostnader som ingår i biblioteksväsendets interna hyror
Avskrivningar (både avskrivningar enligt plan och eventuella kalkylerade
avskrivningar) och kalkylerade räntor som ingår i de hyror som betalas till
en annan kommunal verksamhetsenhet för lokaler som används för biblioteksverksamhet.
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Övriga tjänster
440 1290
		

Bekämpning av oljeskador, driftskostnader totalt (verksamhetsutgifter, överföringsposter, avskrivningar) [2012]

440 2390
515 2510
		
625 1770

Bekämpning av oljeskador, investeringsutgifter totalt
Felparkeringsavgifter (inkomster av felparkeringsavgifter)
Avfallsskatt (även avfallsskatter som betalas av kommunens affärsverk)

Investeringar:
I investeringarna ingår så kallade små anläggningsprojekt som understiger det belopp som
fastställts i statsrådets förordning (för bibliotek är gränsen för enskilda projekt 400 000
euro utan moms enligt finansieringsförordningen 1766/2009 och för medborgarinstitut
är gränsen 320 000 euro enligt F om fritt bildningsarbete 805/1998) och för vilka ingen
särskild statsandel för anläggningsprojekt har betalats. [2012]
830 9390
		
840 9390

Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut, utgifter för små projekt totalt
(gränsen 320 000 euro)
Biblioteksväsendet, utgifter för små projekt totalt (gränsen 400 000 euro)

Från och med statistikåret 2012 behöver små projekt inom fritt bildningsarbete inte längre uppges! (F om fritt bildningsarbete 805/1998, ändring 1073/2011)
Till utgifterna för små projekt räknas inte mervärdesskatt som har ingått i anskaffningarna
och som omfattas av återbäringssystemet. (Uppgifterna ges utan moms, eftersom kostnaderna utan moms behövs för fastställande av priset per enhet.)
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8 Uppgifter om kommunens/samkommunens affärsverk (tabell 11, 12, 15
och 16)

Dessa tabeller gäller endast kommunens/samkommunens affärsverk och fonder som
utgör balansenheter – inte affärsverk som utgör annan balansenhet, vilka ingår i tabell
01, 02 och 05. Uppgifterna ges i tusen euro.
Med kommunens/samkommunens affärsverk avses ett affärsverk som följer den kommunala affärsverksmodellen och som definieras i 10 a kap. 87 a § i kommunallagen. Affärsverken indelas i tre olika typer. [2012]
För varje affärsverk insamlas resultaträkning (tabell 11), finansieringsanalys (tabell 12)
och balansräkning 31.12 (tabell 16) enligt bokslutet.
Därutöver insamlas för varje affärsverk uppgifter om ändringar i affärsverkets investeringstillgångar bland bestående aktiva under räkenskapsperioden (tabell 15). Uppgifterna
om investeringstillgångarna bland bestående aktiva tas från balansräkningens grupper immateriella tillgångar, mark- och vattenområden, byggnader, fasta konstruktioner och anordningar, maskiner och inventarier, övriga materiella tillgångar, förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar, aktier och andelar enligt följande:
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början
+ Ökningar (anskaffningsutgift)
– Täckta med investeringsbidrag, anslutningsavgifter o.d.
– Minskningar (överlåtelsepris, övrigt vederlag)
+ Försäljningsvinst (+)/försäljningsförlust (–) eller motsvarande
– Avskrivningar och nedskrivningar
+ Uppskrivningar under räkenskapsperioden (+)/annulleringar (–)
+ Överföring av förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
= Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut
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9 Kostnaderna för förskoleundervisning,
grundläggande utbildning, morgonoch eftermiddagsverksamhet enligt
lagen om grundläggande utbildning
och gymnasieutbildning (tabell 41)
När det gäller förskoleundervisning och grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
samlas det för kostnadsuppföljningen och statsandelarna separat in uppgifter som inte kan
inkluderas i den egentliga statistiken över ekonomi och verksamhet. Enligt överenskommelse med undervisnings- och kulturministeriet samlas dessa uppgifter in på en särskild
blankett i samband med den ekonomiska statistiken. [2012]
							
Uppgifterna om kostnaderna inom förskoleundervisningen och den grundläggande
utbildningen per verksamhet (tabell 41) uppges av den kommun eller samkommun
som är ansvarig utbildningsanordnare. Till exempel i en samarbetsmodell där en kommun anordnar grundläggande utbildning för andra kommuner, ger den kommun som
anordnar utbildningen uppgifter om kostnaderna per verksamhet inom den grundläggande utbildningen på blankett 41. Avtalskommunerna uppger på blanketten endast de
hemkommunsersättningar och andra delkostnader med anknytning till avtalet (t.ex. för
skjutsning eller lokaler) som de betalat till anordnarkommunen. Statistikföringen av samarbetsområdena behandlas närmare i kapitel 10.
I tabell 01 och 41 uppges som kostnader för förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning endast kostnader som föranleds av anordnandet av
undervisningen och utbildningen. Till exempel kostnaderna för personalbostäder, måltidskostnader för personal och utomstående, kostnader för annan användning av lokaler
och kostnader för avgiftsbelagd serviceverksamhet för utomstående bör överföras till andra
uppgiftsklasser redan i driftsekonomidelen (tabell 01), så att de inte heller i tabell 41 kommer med bland förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen eller gymnasieutbildningen. Till exempel kan inkomsterna av och utgifterna för hyror för lokaler överföras till uppgiftsklass 535 Byggnader och lokaler och övriga interna tjänster till uppgiftsklass
545. [2012]

FÖRSKOLEUNDERVISNING
Förskoleundervisningen inbegriper förskoleundervisning inom socialväsendet och undervisningsväsendet, både sådan som anordnas i egen regi och sådan som köpts av utomstående (t.ex. av församlingen). I tabellen anges också förskoleundervisning på sjukhus och
för handikappade samt förskoleundervisning för mycket gravt utvecklingsstörda. [2012]
Allmän avgränsning av kostnaderna
Till kostnaderna för förskoleundervisning hänförs verksamhetsutgifterna och överföringsposterna enligt bokföringen från uppgiftsklass 304 Förskoleundervisning i drifts88

ekonomidelen och sådana investeringsutgifter (tabell 02) för vilka de beräknade totalkostnaderna understiger det lagstadgade beloppet för anläggningsprojekt (finansieringsförordningen 1766/2009, 400 000 euro utan moms). [2012]
Kostnadsuppgifterna enligt verksamhet bör motsvara de genomsnittliga uppgifterna om
elevantalet på statstikföringsdagen (20.9) under två höstar, med undantag av utgifterna för
hemkommunsersättningar som bygger på uppgifter från årsskiftet. Verksamhetsspecifika
kostnader uppges alltså när förskoleundervisningen anordnas i egen regi eller i form av
köpta tjänster. Samarbetsområden behandlas närmare i kapitel 10. [2012]
Specifikation enligt utgiftsslag
Kostnaderna indelas på blankett 41 i följande utgiftsslag:
– Avlöningar
– Övriga utgifter
I Avlöningar ingår löner och arvoden, pensionskostnader och övriga lönebikostnader.
Dessa ska motsvara utbildningsanordnarens lönekostnader för förskoleundervisningen.
Övriga utgifter uppges utan mervärdesskatt som hör till återbäringssystemet. Köp av material och tjänster (bl.a. inhyrning av personal) samt övriga utgifter. [2012]
30496 Små projekt
På blanketten uppges s.k. små projekt som ingår i investeringarna (tabell 02, uppgiftsklass
304) och som understiger det belopp som statsrådet fastställt genom förordning (finansieringsförordningen 1766/2009, 400 000 euro utan moms). Gränsen är projektspecifik.
[2012]

Fördelning av kostnaderna på olika verksamheter
Alla verksamheter (exkl. Undervisning av andra handikappade och Undervisning av mycket
gravt utvecklingsstörda) innehåller verksamhetens andel av kostnaderna för elever med 9 års
läroplikt. Undervisning av andra handikappade och Undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda innehåller i avvikelse från andra verksamheter de totala kostnaderna för undervisning för elever med 11 års läroplikt (exkl. sjukhusundervisning). Kostnaderna för
dessa elever får inte hänföras till andra verksamheter! [2012]
Förskoleundervisning som köpts av utomstående uppges per verksamhet. Producenten
måste ombes ge en specifikation per verksamhet. Om ansvaret för anordnandet har överförts till en annan utbildningsanordnare, hänförs utgifterna för hemkommunsersättningen
och övriga utgifter som överstiger ersättningen till hemkommunens betalningsandelar.
[2012]

30451 Undervisning
Till kostnaderna räknas följande:
undervisning och kostnader för verksamhet i direkt anslutning till den
även läromedelscentralernas tjänster
 lärarnas löner inklusive lagstadgade avgifter
 personalutbildning för lärarna (även resekostnader)
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köp av material och tjänster med anknytning till undervisningen, hyror för maskiner
och inventarier, rese- och skjutsningstjänster
 annan skjutsning än mellan hemmet och skolan
 projekt med anknytning till undervisningen eller dess kvalitet
 köpta undervisningstjänster (eller andel av sådana) [2012]


Till undervisningen hänförs alla projekt som har direkt anknytning till undervisningen
eller som förbättrar undervisningens kvalitet (bl.a. personalutveckling). Detta gäller också
projekt som fått särskild finansiering, vilka uppges till bruttobelopp. [2012]
Även kostnader för köpt förskoleundervisning, till exempel tjänster som köpts av ett privat
daghem eller en församling. Vid faktureringen av den köpta tjänsten eller i något annat
sammanhang ska de olika verksamheternas (undervisning, bespisning, övrig elevvård osv.)
andel av kostnaderna utredas och uppges enligt frågeformuläret.
Till kostnaderna räknas inte:
Lönekostnader för skolgångsbiträden uppges inte här, utan i punkt 30460, Övrig elevvård.
Projekt som till sin karaktär inte har att göra med undervisningen eller förbättring av undervisningens kvalitet. Dessa projekt ska hänföras till andra verksamheter som beskriver
projektets karaktär. [2012]
De totala kostnaderna för förskoleundervisning på sjukhus, för handikappade och för
mycket gravt utvecklingsstörda. De uppges separat i punkt 30463 Sjukhusundervisning,
30466 Undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda och 30469 Undervisning av andra
handikappade.
Förskoleundervisningens andel av fastighetskostnaderna, som anges i punkt 30475 Underhåll av fastigheter.
30454 Skjutsning		
Till kostnaderna räknas följande:
Utbildningsanordnarens driftskostnader för anordnande av avgiftsfri skjutsning för förskoleelever eller för beviljande av skjutsbidrag. Med skjutsning avses avgiftsfri skjuts från
hemmet direkt till förskolan eller från dagvård till förskolan och från förskolan hem eller
till dagvård (lagen om grundläggande utbildning 628/1998, ändring 1139/2003).
Till kostnaderna räknas inte:
Skjutsningskostnader för förskoleundervisning på sjukhus, för handikappade och för
mycket gravt utvecklingsstörda, vilka uppges i punkt 30463 Sjukhusundervisning, 30466
Undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda och 30469 Undervisning av andra handikappade.
30457 Måltider
Till kostnaderna räknas följande:
De totala kostnaderna för måltider för elever som deltagit i undervisningen.
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löner inklusive lagstadgade lönebikostnader
livsmedel
inventarier och apparater
transporter och andra kostnader med anknytning till måltiderna
måltider som köpts av utomstående (för eleverna). [2012]

Om också elever från en annan form av utbildning (t.ex. grundläggande utbildning) äter
i matsalen, fördelas kostnaderna för skolmåltiderna mellan de olika utbildningsformerna i
proportion till respektive antal elever som deltar i måltiderna. I punkt 30457 uppges endast förskoleundervisningens andel av måltidskostnaderna.
Till kostnaderna räknas inte:
Från priset på en måltid som köpts av en utomstående producent bör avskiljas fastighetskostnadernas andel, som hänförs till punkt 30465 Underhåll av fastigheter. Om ingen specifikation kan fås av producenten, kan måltidskostnaden i sin helhet hänföras till måltider.
[2012]

Till måltider hänförs inte kostnader för fastigheten (kök), vilka uppges i punkt 30475
Underhåll av fastigheter. Kostnaderna för måltider på sjukhus, för handikappade och för
mycket gravt utvecklingsstörda hänförs till respektive verksamhet.
Kostnaderna för måltider som sålts till dagvården eller andra utbildningsformer ska inte
hänföras till måltider inom förskoleundervisningen, utan överföras till respektive uppgifter som direkta utgiftsöverföringar.
30460 Övrig elevvård
Till kostnaderna räknas följande:
Övrig elevvård med undantag av måltider och skjutsning. Till kostnaderna för övrig
elevvård hör till exempel elevvårdsgruppernas verksamhet, utgifter för vård av elever vid
olycksfall, premier för olycksfallsförsäkringar för elever och testning av elever. Löner inklusive lagstadgade lönebikostnader till övrig elevvårdspersonal (t.ex. barnskötare och skolgångsbiträden i de fall då det inte är fråga om handikappundervisning).
Till kostnaderna räknas inte:
Till punkten övrig elevvård hör inte verksamhet som omfattas av folkhälsolagen och barnskyddslagen (t.ex. kostnader för skolhälsovård, skolpsykologer och skolkuratorer). Kostnaderna för skolpsykologer uppges i driftsekonomidelen (tabell 01) i primärvårdens uppgiftsklass 253 och kostnaderna för skolkuratorer på motsvarande sätt i uppgiftsklass 217,
varvid de inte registreras inom förskoleundervisningen och därmed inte heller i tabell 41.
[2012]

30463 Sjukhusundervisning
Till kostnaderna räknas följande:
De totala kostnader som orsakas utbildningsanordnaren för sjukhusundervisning enligt
4 § i lagen om grundläggande utbildning. Endast den kommun där sjukhuset är beläget
anger kostnaderna för sjukhusundervisning i denna punkt. Här uppges sjukhusundervisning för elever med 9 eller 11 års läroplikt.
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Till kostnaderna räknas inte:
Elevens hemkommun uppger inte kostnader för sjukhusundervisning i denna punkt om
kommunen saknar sjukhusskola. Kostnaderna uppges då i stället i punkt 30484 Hemkommunens betalningsandelar.
30466 Undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda
Till kostnaderna räknas följande:
De totala kostnader som orsakas utbildningsanordnaren för anordnande av undervisning för mycket gravt utvecklingsstörda (25 § i lagen om grundläggande utbildning
628/1998, ändring 1139/2003 och 14 § i finansieringsförordningen 1705/2009):







undervisning
skjutsning
måltider
övrig elevvård (bl.a. kostnader för assistent)
andel av fastighetskostnaderna
andel av den interna förvaltningen. [2012]

Uppge endast de andelar av kostnaderna som gäller elever med 11 års läroplikt. Dessa får
inte ingå i någon annan verksamhet! [2012]
Hit hör kostnaderna för förskoleundervisning för mycket gravt utvecklingsstörda såväl
inom dagvården som undervisningsväsendet. [2012]
Om förskoleundervisningen för mycket gravt utvecklingsstörda är integrerad i annan undervisning eller verksamhet uppges av de gemensamma kostnaderna en andel som motsvarar elevantalet och dessutom de särkostnader som dessa elever ger upphov till (t.ex. lön för
skolgångsbiträde, skjutsar osv.). [2012]
Till kostnaderna räknas inte:
Rehabiliteringskostnader för elever, vilka uppges i driftsekonomidelen i primärvårdens
uppgiftsklass 253. [2012]
Här uppges inte hemkommunens betalningsandelar som baserar sig på lagstiftning eller
särskilda avtal och inte heller andra motsvarande ersättningar som hemkommunen betalar
för elever som får förskoleundervisning hos en annan utbildningsanordnare. Dessa uppges
i punkt 30484 Hemkommunens betalningsandelar. [2012]
30469 Undervisning av andra handikappade
Till kostnaderna räknas följande:
De totala kostnader som orsakas utbildningsanordnaren för anordnande av undervisning för andra handikappade elever än mycket gravt utvecklingsstörda (25 § i lagen om
grundläggande utbildning 628/1998, ändring 1139/2003 och 14 § i finansieringsförordningen 1705/2009):
undervisning
 skjutsning
 måltider
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övrig elevvård (bl.a. kostnader för assistent)
 andel av fastighetskostnaderna
 andel av den interna förvaltningen. [2012]


Uppge endast de andelar av kostnaderna som gäller elever med 11 års läroplikt. Dessa får
inte ingå i någon annan verksamhet! [2012]
Hit hör kostnaderna för förskoleundervisning för handikappade såväl inom dagvården
som undervisningsväsendet. [2012]
Om undervisningen för handikappade elever är integrerad i annan undervisning eller
verksamhet uppges av de gemensamma kostnaderna en andel som motsvarar elevantalet
och dessutom de särkostnader som dessa elever ger upphov till (t.ex. lön för skolgångsbiträde, skjutsar osv.). [2012]
Till kostnaderna räknas inte:
Rehabiliteringskostnader för elever, vilka uppges i primärvårdens uppgiftsklass 253. [2012]
Här uppges inte hemkommunens betalningsandelar som baserar sig på lagstiftning eller
särskilda avtal och inte heller andra motsvarande ersättningar som hemkommunen betalar
för elever som får förskoleundervisning hos en annan utbildningsanordnare. Dessa uppges
i punkt 30484 Hemkommunens betalningsandelar. [2012]
30472 Intern förvaltning
Till kostnaderna räknas följande:
Direkta administrativa kostnader som anordnandet av förskoleundervisning orsakar utbildningsanordnaren, till exempel löner inklusive lagstadgade lönebikostnader, pensioner,
köp av material och tjänster, hyra för maskiner och inventarier, mötesarvoden för skolornas och daghemmens direktioner och övriga kostnader i anknytning skolornas och daghemmens interna verksamhet, vilka inte kan hänföras till andra verksamheter.
Till förskoleundervisningen överförda utgifter för centraliserad ekonomi- och personalförvaltning, upphandling, informationsförsörjning, arkivering eller juridiska tjänster hänförs
i tabell 41 till intern förvaltning. [2012]
Till kostnaderna räknas inte:
Till kostnaderna för den interna förvaltningen räknas inte kostnader för kommunstyrelsen, fullmäktige eller något annat motsvarande organ inom centralförvaltningen, om de
inte direkt hänför sig till anordnandet av förskoleundervisning.
30475 Underhåll av fastigheter
Till kostnaderna räknas följande:
Fastighetspersonalens löner inklusive lönebikostnader, pensioner, köp av material och
tjänster, hyror och övriga kostnader i anknytning till skötsel och underhåll av fastigheter.
Även underhållskostnader för tomt och gator med direkt anknytning till fastigheterna.
[2012]
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Om fastighetsunderhållet har skötts centraliserat av någon annan förvaltning eller enhet
och intern fakturering eller s.k. överföring av kostnader tillämpas, beaktas den interna
faktureringen eller överföringsposten, i den omfattning som anges ovan, i denna punkt
utan avskrivningar enligt plan. I detta fall specificeras lönekostnaderna inte i kolumnen
Avlöningar.
Till kostnaderna räknas inte:
Den andel av fastighetskostnaderna som hänför sig till sjukhusundervisning och till förskoleundervisning för handikappade och mycket gravt utvecklingsstörda.
Om det i interna hyror ingår avskrivningar enligt plan, kalkylerade avskrivningar, kalkylerade räntor eller andra motsvararande kalkylerade poster, hänförs dessa inte till underhåll
av fastigheter, utan till punkt 30481 Kapitalkostnadsdelen av interna hyror. [2012]
30481 Kapitalkostnadsdelen av interna hyror
Till kostnaderna räknas följande:
Avskrivningar enligt plan, kalkylerade avskrivningar och räntor och andra motsvarande
kalkylerade poster som ingår i interna hyror eller överföringar för centralt skötta lokaler
och som inte får hänföras till Underhåll av fastigheter. [2012]
30484 Hemkommunens betalningsandelar
Till kostnaderna räknas följande:
Hemkommunens betalningsandelar som grundar sig på lagstiftningen och särskilda avtal
(t.ex. betalningar för kostnader som överstiger hemkommunsersättningen) samt utgifter
för hemkommunsersättningar till andra utbildningsanordnare. Utgifterna för hemkommunsersättningar uppges till bruttobelopp, dvs. inkomster av hemkommunsersättningar
avdras INTE. [2012]
Här uppges också hemkommunens betalningsandelar för förskoleundervisning på sjukhus, alla delkostnader som avtalskommunen betalat (t.ex. skjutsning, kostnader för lokaler) i anknytning till samarbetsavtalet samt kostnader för placerade elever. [2012]
30498 Antal vårddagar inom sjukhusundervisningen under året
Utbildningsanordnare som anordnar förskoleundervisning på sjukhus uppger som antal
vårddagar inom sjukhusundervisningen endast de dagar då en elev har fått förskoleundervisning på sjukhuset. [2012]
Om kommunen uppger vårddagar inom sjukhusundervisning ska kommunen ha kostnader för sjukhusundervisning inom verksamheten sjukhusundervisning och vara anordnare
av sjukhusundervisningen. I fråga om betalningsandelar till någon annan utbildningsanordnare uppges inga vårddagar. [2012]

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING
Grundläggande utbildning omfattar all grundläggande utbildning oberoende av var den
anordnas. I tabellen anges även sjukhusundervisning och undervisning för handikappade,
undervisning för mycket gravt utvecklingsstörda, förberedande undervisning för invand94

rare före grundläggande utbildning samt sådan grundläggande utbildning som ordnas vid
vuxengymnasier, folkhögskolor och medborgarinstitut. [2012]
Allmän avgränsning av kostnaderna
Bland kostnaderna för grundläggande utbildning (rad 30551–30584) uppges inte morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning (1136/2003 8 a kap.). De anges separat i punkten Morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning.
Till kostnaderna för grundläggande utbildning räknas verksamhetsutgifterna och överföringsposterna för den grundläggande utbildningen enligt bokföringen och sådana investeringsutgifter (tabell 02) för vilka de beräknade totalkostnaderna understiger det lagstadgade beloppet för anläggningsprojekt (finansieringsförordningen 1766/2009, 400 000
euro utan moms). [2012]
Kostnadsuppgifterna enligt verksamhet bör motsvara de genomsnittliga uppgifterna om
elevantalet på statstikföringsdagen (20.9) under två höstar, med undantag av utgifterna
för hemkommunsersättningar som bygger på uppgifter från årsskiftet. Kostnader enligt
verksamhet uppges alltså när den grundläggande utbildningen anordnas i egen regi. Samarbetsområden behandlas närmare i kapitel 10. [2012]
Specifikation enligt utgiftsslag
Kostnaderna för grundläggande utbildning indelas på blankett 41 i följande utgiftsslag:
– Avlöningar
– Övriga utgifter [2012]
I Avlöningar ingår löner och arvoden, pensionskostnader samt övriga lönebikostnader.
Dessa ska motsvara utbildningsanordnarens lönekostnader för den grundläggande utbildningen.
Övriga utgifter uppges utan mervärdesskatt som hör till återbäringssystemet. Köp av
material och tjänster (bl.a. inhyrning av personal) samt övriga utgifter. [2012]
Fördelning av kostnader på olika verksamheter
Alla verksamheter (exkl. Undervisning av andra handikappade och Undervisning av mycket
gravt utvecklingsstörda innehåller verksamhetens andel av kostnaderna för elever med 9 års
läroplikt. Undervisning av andra handikappade och Undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda innehåller i avvikelse från andra verksamheter de totala kostnaderna för undervisning för elever med 11 års läroplikt (exkl. sjukhusundervisning). Kostnaderna för
dessa elever får inte hänföras till andra verksamheter! [2012]
30551 Undervisning
Till kostnaderna räknas följande:
undervisning och kostnader för verksamhet i direkt anslutning till den
stöd- och specialundervisning
 klubbverksamhet enligt årsplanen
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lärar- och elevhandledning
lägerskola eller klassresa enligt årsplanen (utgör inte fritidsverksamhet)
personalutbildning för lärarna
köp av material och tjänster med anknytning till undervisningen, hyror för och underhåll av maskiner och inventarier
annan skjutsning än mellan hemmet och skolan
undervisningsverksamhetens andel av rektorslönerna
förberedande undervisning för invandrare före grundläggande utbildning
projekt med anknytning till undervisningen eller dess kvalitet [2012]

Av lönerna för rektorer, biträdande rektorer, prorektorer och områdesrektorer hänförs
den andel som motsvarar undervisningsskyldigheten till undervisningen och resten till
den interna förvaltningen. Den del av rektorslönen som ska hänföras till undervisningen
räknas ut genom att rektorns undervisningsskyldighet divideras med den genomsnittliga
undervisningsskyldigheten för lärare (enligt UKTA) varefter resultatet multipliceras med
rektorns årslön. Som divisor kan vid behov användas undervisningsskyldigheten per vecka
för en viss ämneslärare (t.ex. modersmålslärare under 20 timmar i veckan), om rektorn har
undervisat i bara ett visst ämne. [2012]
Till undervisningen hänförs också alla projekt som har direkt anknytning till undervisningen eller undervisningens kvalitet (bl.a. personalutveckling). Detta gäller också projekt
som fått särskild finansiering, vilka uppges till bruttobelopp. [2012]
Till kostnaderna räknas inte:
Lönekostnader för skolgångsbiträden uppges inte här, utan i punkt 30560, Övrig elevvård.
De totala kostnaderna för undervisning på sjukhus, för handikappade och för mycket
gravt utvecklingsstörda uppges separat i punkt 30563 Sjukhusundervisning, 30566 Undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda och 30569 Undervisning av andra handikappade.
Undervisningens andel av fastighetskostnaderna, som anges i punkt 30575 Underhåll av
fastigheter.
30554 Inkvartering och skjutsning
Till kostnaderna räknas följande:
Alla driftskostnader för elevhem, till den del kostnaderna förorsakas av inkvartering av
elever inom den grundläggande utbildningen (t.ex. lönekostnader för personalen, materialinköp, hyror, övriga underhållskostnader för elevhem och utgifter i anknytning till
inkvarteringen). De totala avgifterna för privat inkvartering av elever inom den grundläggande utbildningen.
Utbildningsanordnarens driftskostnader för skolskjutsar mellan hemmet och skolan samt
för understöd för skjutsning och ledsagande.
Till kostnaderna räknas inte:
Kostnader för inkvartering inom gymnasieutbildningen, vilka uppges på blanketten för
gymnasieutbildning.
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Transporter i anknytning till undervisningen, såsom klassutfärder, simhallsbesök och liknande besök, för vilka kostnaderna hänförs till undervisningen (annan skjutsning än mellan hemmet och skolan). [2012]

30557 Måltider
Till kostnaderna räknas följande:
De totala måltidskostnaderna för elever som deltagit i undervisningen:






löner inklusive lagstadgade lönebikostnader
livsmedel
inventarier och apparater
transporter och andra kostnader med anknytning till måltiderna
måltider köpta av utomstående. [2012]

Till måltidskostnaderna får räknas endast måltidskostnader inom den grundläggande utbildningen (inte t.ex. måltidskostnader inom morgon- och eftermiddagsverksamhet).
Om också elever från en annan form av utbildning (t.ex. gymnasieelever) äter i matsalen,
fördelas kostnaderna för skolmåltiderna mellan de olika utbildningsformerna i proportion till respektive antal elever som deltar i måltiderna. I punkt 30557 uppges endast den
grundläggande utbildningens andel av måltidskostnaderna.
Till kostnaderna räknas inte:
Kostnaderna för måltider på sjukhus, för handikappade och för mycket gravt utvecklingsstörda hänförs till respektive verksamhet.
Hit hör inte kostnader för fastigheten (kök), vilka uppges i punkt 30575 Underhåll av
fastigheter.
Från priset på en måltid som köpts av en utomstående producent bör avskiljas fastighetskostnadernas andel, som hänförs till punkt 30465 Underhåll av fastigheter. Om ingen specifikation kan fås av producenten, kan måltidskostnaden i sin helhet hänföras till måltider.
[2012]

Kostnaderna för måltider som producerats för andra skolformer bör i driftsekonomidelen
(tabell 01) hänföras till de rätta uppgifterna genom direkta utgiftsöverföringar, varvid endast den grundläggande utbildningens andel kvarstår bland kostnaderna för den grundläggande utbildningen. Alternativt kan ett centralkök som administrativt sett hör till den
grundläggande utbildningen hänföras till uppgiftsklass 545 Interna tjänster i driftsekonomidelen, varifrån kostnaderna fördelas på rätt uppgifter genom överföringar eller köp av
interna tjänster. [2012]
30560 Övrig elevvård
Till kostnaderna räknas följande:
Övrig elevvård med undantag av måltider, inkvartering och skjutsning. Till kostnaderna
för övrig elevvård hör till exempel löner för skolgångsbiträden (förutom inom undervisning för handikappade), elevvårdsgruppernas verksamhet, utgifter för vård av elever vid
olycksfall, premier för olycksfallsförsäkringar för elever och testning av elever (t.ex. dyslexitest).
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Till kostnaderna räknas inte:
Till punkten övrig elevvård ska inte hänföras verksamhet som omfattas av folkhälsolagen
och barnskyddslagen (t.ex. kostnader för skolhälsovård, skolpsykologer och skolkuratorer).
Kostnaderna för skolpsykologer uppges i driftsekonomidelen (tabell 01) i primärvårdens
uppgiftsklass 253 och kostnaderna för skolkuratorer på motsvarande sätt i uppgiftsklass
217, varvid de inte registreras inom den grundläggande utbildningen och därmed inte
heller i tabell 41. [2012]
30563 Sjukhusundervisning
Till kostnaderna räknas följande:
De totala kostnader som orsakas utbildningsanordnaren för sjukhusundervisning enligt
4 § i lagen om grundläggande utbildning. Endast den kommun där sjukhuset är beläget
uppger kostnaderna för sjukhusundervisning i denna punkt. Här uppges sjukhusundervisning för elever med 9 eller 11 års läroplikt.
Till kostnaderna räknas inte:
Elevens hemkommun uppger inte kostnader för sjukhusundervisning i denna punkt om
kommunen saknar sjukhusskola. Kostnaderna uppges då i stället i punkt 30584 Hemkommunens betalningsandelar.
30566 Undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda
De totala kostnader som orsakas utbildningsanordnaren för anordnande av undervisning för mycket gravt utvecklingsstörda (25 § i lagen om grundläggande utbildning
628/1998, ändring 1139/2003 och 14 § i finansieringsförordningen 1705/2009):







undervisning
skjutsning
måltider
övrig elevvård (bl.a. kostnader för assistent)
andel av fastighetskostnaderna
andel av den interna förvaltningen. [2012]

Uppge endast ovan nämnda kostnader för elever med 11 års läroplikt. Dessa kostnader får
inte ingå i någon annan verksamhet!
Om undervisningen för mycket gravt utvecklingsstörda är integrerad i annan undervisning eller verksamhet uppges av de gemensamma kostnaderna en andel som motsvarar
elevantalet och dessutom de särkostnader som dessa elever ger upphov till (t.ex. lön för
skolgångsbiträde, skjutsar osv.). [2012]
Till kostnaderna räknas inte:
Rehabiliteringskostnader för elever, vilka uppges i driftsekonomidelen i primärvårdens
uppgiftsklass 253. [2012]
Här uppges inte hemkommunens betalningsandelar som baserar sig på lagstiftning eller
särskilda avtal och inte heller andra motsvarande ersättningar som hemkommunen betalar
för elever som får undervisning hos en annan utbildningsanordnare. Dessa uppges i punkt
30484 Hemkommunens betalningsandelar.
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30569 Undervisning av andra handikappade
De totala kostnader som orsakas utbildningsanordnaren för anordnande av undervisning för andra handikappade (25 § i lagen om grundläggande utbildning 628/1998, ändring 1139/2003 och 14 § i finansieringsförordningen 1705/2009):







undervisning
skjutsning
måltider
övrig elevvård (bl.a. kostnader för assistent)
andel av fastighetskostnaderna
andel av den interna förvaltningen. [2012]

Uppge endast ovan nämnda kostnader för elever med 11 års läroplikt. Dessa kostnader får
inte ingå i någon annan verksamhet! [2012]
Om undervisningen för andra handikappade är integrerad i annan undervisning eller
verksamhet uppges av de gemensamma kostnaderna en andel som motsvarar elevantalet
och dessutom de särkostnader som dessa elever ger upphov till (t.ex. lön för skolgångsbiträde, skjutsar osv.). [2012]
Till kostnaderna räknas inte:
Rehabiliteringskostnader för elever, vilka uppges i driftsekonomidelen i primärvårdens
uppgiftsklass 253. [2012]
Här uppges inte hemkommunens betalningsandelar som baserar sig på lagstiftning eller
särskilda avtal och inte heller andra motsvarande ersättningar som hemkommunen betalar
för elever som får undervisning hos en annan utbildningsanordnare. Dessa uppges i punkt
30484 Hemkommunens betalningsandelar.
30572 Intern förvaltning
Till kostnaderna räknas följande:
Direkta förvaltningskostnader som anordnandet av grundläggande utbildning orsakar utbildningsanordnaren, till exempel löner för den interna förvaltningen inklusive lagstadgade lönebikostnader, pensioner, köp av material och tjänster, hyra för maskiner och inventarier, mötesarvoden för skolornas direktioner och övriga kostnader i anknytning till skolornas interna verksamhet, vilka inte kan hänföras till ovan nämnda verksamheter. [2012]
Av rektorslönerna uppges den andel som inte är undervisning. Den andel som inte är undervisning kan särskiljas från rektorernas löner utgående från beskrivningen av undervisningsverksamheten ovan. [2012]
Till den grundläggande utbildningen överförda utgifter för centraliserad ekonomi- och
personalförvaltning, upphandling, informationsförsörjning, arkivering eller juridiska
tjänster hänförs i tabell 41 till intern förvaltning. [2012]
Till kostnaderna räknas inte:
Till kostnaderna för den interna förvaltningen räknas inte kostnader för kommunstyrelsen, fullmäktige eller något annat motsvarande organ inom centralförvaltningen, om de
inte direkt hänför sig till anordnandet av grundläggande utbildning. [2012]
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30575 Underhåll av fastigheter
Till kostnaderna räknas följande:
Kostnader i anknytning till skötseln av skolornas fysiska omgivning och tryggande av deras säkerhet. Även underhållskostnader för tomt och gator med direkt anknytning till fastigheterna. [2012]
Till kostnaderna räknas fastighetspersonalens löner inklusive lönebikostnader, pensioner,
köp av material och tjänster, hyror och övriga kostnader i anknytning till skötsel och underhåll av fastigheter. Till fastighetspersonalen räknas bland annat gårdskarlar, vaktmästare, expeditionsvakter, skolvärdar, redskapsreparatörer och inventarieskötare. Om en vaktmästare, skolvärd eller expeditionsvakt arbetar med både fastighetsunderhåll och förvaltningsuppgifter kan kostnaderna helt och hållet hänföras till den uppgift som arbetstagaren
utför mest, dvs. antingen till Underhåll av fastigheter eller till Intern förvaltning. [2012]
Om fastighetsunderhållet har skötts centraliserat av någon annan förvaltning eller enhet
och intern fakturering eller överföring av kostnader tillämpas, beaktas den interna faktureringen eller överföringsposten, i den omfattning som anges ovan, i denna punkt utan
avskrivningar enligt plan. I detta fall specificeras lönekostnaderna inte i kolumnen Avlöningar.
Till kostnaderna räknas inte:
Om det i interna hyror ingår avskrivningar enligt plan, kalkylerade avskrivningar, kalkylerade räntor eller andra motsvararande kalkylerade poster, hänförs dessa inte till underhåll
av fastigheter, utan till punkt 30581 Kapitalkostnadsdelen av interna hyror. [2012]
Till fastighetskostnaderna räknas inte fastighetskostnadsandelen för elevhem, sjukhus- och
handikappundervisning och undervisning för mycket gravt utvecklingsstörda. Dessa andelar fördelas på respektive verksamheter. [2012]
Andelen kostnader för lärarnas och den övriga personalens bostäder i fastigheterna samt
bostäder och övriga lokaler som hyrs ut till utomstående får inte inkluderas i fastighetskostnaderna på denna blankett. Dessa kostnader ska i driftsekonomidelen (tabell 01) hänföras till uppgift 535 Byggnader och lokaler.
30581 Kapitalkostnadsdelen av interna hyror
Till kostnaderna räknas följande:
Avskrivningar enligt plan, kalkylerade avskrivningar och räntor och andra motsvarande
kalkylerade poster som ingår i interna hyror eller överföringar för lokaler som sköts centralt och som inte får hänföras till Underhåll av fastigheter. [2012].
30584 Hemkommunens betalningsandelar
Till kostnaderna räknas följande:
Hemkommunens betalningsandelar som grundar sig på lagstiftningen och särskilda avtal
samt utgifter för hemkommunsersättningar till andra utbildningsanordnare. Utgifterna
för hemkommunsersättningar uppges till bruttobelopp, dvs. inkomster av hemkommunsersättningar avdras INTE. [2012]
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Även hemkommunsersättningar som utgående från de verkliga kostnaderna betalas för
sjukhus- eller skolhemsundervisning eller för elever som placerats inom barnskyddet. Här
uppges också alla sådana delkostnader i anknytning till samarbetsavtalet som avtalskommunen betalat (t.ex. skjutsning, lokaler). [2012]
Morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning
Driftsutgifter för och inkomster av sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som ordnas av kommunen och som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning (1136/2003 8 a kap.) Med verksamhet som uppfyller kraven i lagen avses 570
eller alternativt 760 timmar (i genomsnitt 3 eller 4 timmar/dag) under skolans arbetsår
eller verksamhet av större omfattning. Kommunen kan ordna verksamheten för elever
i årskurs 1 och 2 i kommunens skolor och för elever i årskurs 3–9 som får särskilt stöd.
[2012]

Uppgifterna specificeras i egen verksamhet, köpta tjänster och verksamhet som får understöd av kommunen. Driftsutgifterna indelas i Avlöningar, Övriga utgifter och Mervärdesskatt. I kolumnen Mervärdesskatt uppges sådan moms enligt bokföringen som omfattas
av återbäringssystemet och som ingått i köp. Inkomsterna indelas i Avgifter och Övriga
inkomster. Statsandelar för verksamheten uppges inte på denna blankett. Med avgifter avses avgifter som tas ut av elever som deltar i verksamheten. Dessa ska ingå i avgifterna för
grundläggande utbildning i driftsekonomidelen (tabell 01, uppgiftsklass 305) [2012]
Bland kostnader och intäkter uppges inte den del av morgon- och eftermiddagsverksamheten som bestått av grundläggande konstundervisning (tabell 01 uppgift 335 Grundläggande konstundervisning) och inte heller den del som bestått av klubbverksamhet enligt
årsplanen för den grundläggande utbildningen.
Skjutsningskostnader inom morgon- och eftermiddagsverksamheten uppges här. [2012]
Bland kostnaderna för morgon- och eftermiddagsverksamhet uppges inte s.k. små projekt.
[2012]

De uppgifter som gäller samarbetsområden behandlas i kapitel 10!
30778 Egen verksamhet
Lönekostnader för verksamhet som kommunen anordnar själv (ledare, koordinatörer,
övrig personal), övriga utgifter (t.ex. material, utrustning, mellanmål, andel av administrations- och fastighetskostnaderna) samt moms som omfattas av återbäringssystemet och
som ingått i köp.
I punkten Avgifter uppges avgifter som tagits ut av de elever som deltar i verksamheten,
både när det gäller verksamhet av den omfattning som lagen föreskriver (0–80 euro/mån.)
och verksamhet i större omfattning. I punkten Övriga inkomster uppges övriga inkomster
som kommunen fått in för verksamheten. [2012]
Kostnaderna för egen verksamhet ska motsvara det antal ledda timmar i form av egen
verksamhet som uppgetts i höstens insamling av uppgifter. Antalet ledda timmar samlas
in på följande blankett (finns också på adressen http://www.stat.fi/keruu/jaop/index_
sv.html): Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2011 [2012]
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30784 Köpta tjänster		
Driftsutgifter för köpt morgon- och eftermiddagsverksamhet uppges utan moms i kolumnen Övriga utgifter. Den moms som ingår i köpfakturan uppges separat.
Här uppges också kommunens egna kostnader i samband med köp av tjänster, till exempel lönekostnader för samordnare, kostnader för lokaler, mellanmålskostnader o.d. Lönekostnader för egen samordnare uppges i kolumnen Avlöningar, också om tjänsten i övrigt
köps utifrån. [2012]
I punkten Avgifter uppges avgifter som tagits ut av de elever som deltar i verksamheten
och som beaktats som intäkt i kommunen, både när det gäller verksamhet av den omfattning som lagen föreskriver (0–80 euro/mån.) och verksamhet i större omfattning.
[2012]

Kostnaderna för köpta tjänster ska motsvara det antal ledda timmar i form av köpta tjänster som uppgetts i höstens insamling av uppgifter. [2012]
30789 Understödd verksamhet
Understöd som kommunen beviljat dem som ordnar lagenlig morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt verksamhetsplanen uppges i kolumnen Övriga utgifter.
Här uppges också kommunens egna kostnader i samband med understödd verksamhet,
till exempel lönekostnader för samordnare, kostnader för lokaler, mellanmålskostnader
o.d.
I punkten Avgifter uppges avgifter som tagits ut av de elever som deltar i verksamheten
och som beaktats som intäkt i kommunen, både när det gäller verksamhet av den omfattning som lagen föreskriver (0–80 euro/mån.) och verksamhet i större omfattning.
[2012]

Kostnaderna för understödd verksamhet ska motsvara det antal ledda timmar i form av
understödd verksamhet som uppgetts i höstens insamling av uppgifter. [2012]
30596 Små projekt
På blanketten uppges s.k. små projekt som ingår i investeringarna (tabell 02) och som understiger det belopp som statsrådet fastställt genom förordning (finansieringsförordningen
1766/2009, 400 000 euro utan moms) och för vilka ingen särskild statsandel för anläggningsprojekt har betalats. Uppge som små projekt alla små projekt under räkenskapsåret
sammanlagt för den grundläggande utbildningens del (exkl. morgon- och eftermiddagsverksamhet). Gränsen är projektspecifik. [2012]
Små projekt ingår i investeringar i uppgiftsklass 305 i investeringsdelen (tabell 02). De
kan också ingå i lokalcentralens investeringar i grundskolor. I tabell 05 uppges lokalcentralens specifikation av bland annat investeringar i grundskolor.
30598 Antal vårddagar inom sjukhusundervisningen under året
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Utbildningsanordnare som anordnar grundläggande utbildning vid sjukhus uppger som
antal vårddagar inom sjukhusundervisningen endast de dagar då eleven har fått undervisning vid sjukhuset.
Om kommunen uppger vårddagar inom sjukhusundervisning ska kommunen ha kostnader för sjukhusundervisning inom verksamheten sjukhusundervisning och vara anordnare
av sjukhusundervisningen. I fråga om betalningsandelar till någon annan utbildningsanordnare uppges inga vårddagar. [2012]

GYMNASIEUTBILDNING
Gymnasieutbildning omfattar all gymnasieutbildning oberoende av var den anordnas. I
tabellen anges även gymnasieutbildning som anordnas vid folkhögskolor och medborgarinstitut samt ämnesstudier i gymnasiet. Grundläggande utbildning som anordnas vid vuxengymnasier hör till punkten Grundläggande utbildning. [2012]
Allmän avgränsning av kostnadsgrunden
Till statsandelsgrunden hänförs verksamhetsutgifterna och överföringsposterna för
gymnasieutbildningen enligt bokföringen och sådana investeringsutgifter (tabell 02) för
vilka de beräknade totalkostnaderna understiger det lagstadgade beloppet för anläggningsprojekt (finansieringsförordningen 1766/2009, 400 000 euro utan moms). [2012]
I kostnadsgrunden får inte räknas med de kostnader som enligt 31 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) ska lämnas obeaktade då priset
per enhet räknas ut.
Kostnader som motsvarar behovsprövat extra statsunderstöd som beviljats med stöd av 44
§ i finansieringslagen (1705/2009), liksom även kostnader som motsvarar understöd som
med stöd av 44 § beviljats för inledande och utveckling av verksamhet, försök och specialuppgifter
räknas till kostnadsgrunden. När det genomsnittliga priset per enhet räknas ut avdrar
undervisnings- och kulturministeriet från de riksomfattande driftskostnaderna för gymnasieutbildningen ett belopp som motsvarar de statsunderstöd som med stöd av 44 § har
beviljats utbildningsanordnarna för gymnasieutbildningen (finansieringslagen 1705/2009,
31 § 3 mom. ). [2012]
Kostnadsuppgifterna ska motsvara de uppgifter om antalet studerande som getts på registreringsdagarna (20.9 och 20.1) i Utbildningsstyrelsens enkäter (antalet studerande i
genomsnitt).
Särskilda avgränsningar av kostnadsgrunden
1. Avgränsningar enligt 31 § i finansieringslagen (1705/2009)
Anläggningsprojekt och förvärv eller hyra av markområden
Till kostnadsgrunden räknas inte kostnader för i 36 § i finansieringslagen avsedda anläggningsprojekt som är förenliga med finansieringsförordningen (1766/2009, 26 §) och inte
heller kostnader för förvärv eller hyra av markområden. [2012]
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Med anläggningskostnader som är förenliga med finansieringsförordningen avses byggande, förvärv, renovering eller motsvarande åtgärder i fråga om lokaler som utgör en funktionell helhet samt anskaffning av
lösegendom i samband med sådana åtgärder om de beräknade totalkostnaderna för åtgärderna uppgår till minst 400 000 euro (utan moms). Till kostnadsgrunden räknas s.k. små
projekt som understiger detta belopp och för vilka man inte har fått särskilt statsunderstöd för anläggningsprojekt. [2012]
Finansieringskostnader
Till kostnadsgrunden räknas inte lånekostnader (amorteringar och räntor).
Kapitalkostnader
Till kostnadsgrunden räknas inte utbildningsanordnarens avskrivningar enligt plan och
nedskrivningar, inte heller eventuella avskrivningar som ingår i interna hyror (planenliga
eller kalkylerade), kalkylerade räntor eller andra motsvarande kalkylerade poster.
Annan verksamhet som berättigar till statsfinansiering
Till kostnadsgrunden räknas inte kostnader för vilka beviljas särskild statlig finansiering
med stöd av lag. Nettoutgifterna för personer som anställts med sysselsättningsstöd kan
dock räknas med i kostnadsgrunden.
Till kostnadsgrunden räknas inte kostnader som motsvarar extra statsunderstöd som beviljats med stöd av 45 § i finansieringslagen (1705/2009). Bland kostnadsuppgifterna anges
alltså inte med särskilt statsunderstöd anordnad modersmålsundervisning för elever med
ett främmande språk som modersmål, undervisning i finska eller svenska som andra språk
eller annan stödundervisning och inte heller kostnader för undervisning i samiska och romani. Bland kostnadsuppgifterna anges inte heller kostnader som motsvarar sådana statsunderstöd som med stöd av 45 § i finansieringslagen beviljats utbildningsanordnare inom
samernas hembygdsområde för undervisning på och i samiska.
Till kostnadsgrunden räknas dock kostnader som motsvarar de behovsprövade statsunderstöd som beviljas med stöd av 44 § i finansieringslagen. Sådana understöd är understöd
som beviljats för inledande eller utveckling av verksamhet, försök och särskilda uppgifter
samt extra understöd. [2012]
Driftkostnader för vilka beviljats finansiering ur Europeiska gemenskapernas budget
Driftskostnader för vilka finansiering beviljats ur Europeiska gemenskapernas budget får
hänföras till driftskostnader som hör till statsandelsgrunden till den del dessa inte täckts
med finansieringen ur Europeiska gemenskapernas budget och motsvarande särskilda nationella finansiering enligt statsbudgeten. [2012]
Hemkommunernas betalningsandelar
Till kostnadsgrunden räknas inte betalningsandelar som hemkommunen på basis av separata avtal betalar till en annan utbildningsanordnare för den del av kostnaderna som överstiger statsfinansieringen. De uppges på rad 31084 Hemkommunens betalningsandelar.
Avgiftsbelagd serviceverksamhet
Till kostnadsgrunden räknas inte kostnader som har orsakats utbildningsanordnaren för
service som denne anordnat som avgiftsbelagd serviceverksamhet. Vid avgiftsbelagd ser104

viceverksamhet tar utbildningsanordnaren ut avgifter av utomstående serviceköpare, till
exempel andra utbildningsanordnare, för utbildning och andra tjänster.
Avgiftsbelagd serviceverksamhet är till exempel måltidsservice och personalbespisningstjänster som utbildningsanordnaren har sålt samt undervisningstjänster som har sålts till
primära utbildningsanordnare. Med primär utbildningsanordnare avses en till statsandel
berättigad utbildningsanordnare (t.ex. anordnare av yrkesutbildning) i vars utbildning en
studerande har antagits för att avlägga examen.
Kostnader som motsvarar kurser som studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen avlagt vid ett gymnasium hör inte till statsandelsgrunden. Den andel av kostnaderna som motsvarar de ersättningar som anordnaren av den grundläggande yrkesutbildningen betalar till gymnasiets huvudman (kostnader som motsvarar inkomsterna) ska avskiljas, eftersom endast kostnader för gymnasieelever ska hänföras till statsandelsgrunden
för gymnasier. [2012]
Förvaltningskostnader
Till kostnadsgrunden räknas endast sådana förvaltningskostnader för kommunen eller
samkommunen som direkt orsakats av anordnandet av gymnasieutbildning. Således räknas kommunens kostnader för till exempel kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden inte till kostnadsgrunden. Av kostnaderna för de kommunala förtroendeorganen är det endast kostnaderna för gymnasiets direktion som får hänföras till
kostnadsgrunden.
Som direkta förvaltningskostnader betraktas inte till exempel kostnader för ledande tjänsteinnehavare, om inte kostnaderna hänför sig till skolans/undervisningsställets verksamhet, till exempel kostnader för rektor eller gymnasiets skolsekreterare oberoende av var de
är stationerade.
Till kostnadsgrunden hänförs egna förvaltningskostnader för anordnande av gymnasieutbildning och gymnasieutbildningens andel av de kommunala uppgifter som sköts centraliserat (t.ex. ekonomi- och personalförvaltning). Kostnaderna kan delas upp enligt den
faktiska användningen eller utgående från en kalkylerad kostnadsfördelning.
I en samkommun räknas gymnasieutbildningens andel av förvaltningsutgifterna till kostnadsgrunden.
2. Andra särskilda avgränsningar
Köp av undervisningstjänster
Till kostnadsgrunden räknas undervisningstjänster som köpts av andra än kommunens verksamhetsenheter, till exempel undervisning som köpts av en annan anordnare av
gymnasieutbildning eller yrkesutbildning.
Kostnader för kurser som köpts till gymnasieelever av en anordnare av yrkesutbildning
hänförs till statsandelsgrunden för gymnasieutbildning. [2012]
En utgift får ingå endast en gång i kostnadsgrunden. Därför ska köp av en hel undervisningstjänst mellan egna verksamhetsenheter hänföras till enheterna i fråga som kostnadsöverföringar. Kostnadsuppgifterna ska motsvara de uppgifter om antalet studerande
som getts på registreringsdagarna (20.1 och 20.9) i Utbildningsstyrelsens enkäter. [2012]
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I utgifterna för gymnasieutbildning kan ingå partiella köp av undervisningstjänster (t.ex.
köp av timmar av en yrkesutbildningsenhet, andel av lönekostnaderna för gemensamma
lärare). Även köp av andra tjänster (t.ex. städning, skjutsning och måltidstjänster) av kommunens egna verksamhetsenheter eller utomstående serviceproducenter kan ingå. Om en
sådan tjänst köps internt av en annan utbildningsform eller externt av en utomstående
utbildningsanordnare, är det fråga om en kostnad som hör till köparens statsandelsgrund,
medan det för säljaren är fråga om avgiftsbelagd serviceverksamhet. [2012]
Gemensamma kostnader
Enligt huvudregeln fördelas de gemensamma kostnaderna i förhållande till antalet undervisningstimmar, antalet studerande eller antalet disponibla kvadratmetrar (t.ex. andelen av
lönen för gemensamma lärare eller annan personal eller andelen av gemensamma lokaler).
Specifikation enligt utgiftsslag
De kostnader som ingår i uppgiftsklasserna indelas på blankett 41 i följande utgiftsslag:
– Avlöningar
– Övriga utgifter
– Mervärdesskatt
I Avlöningar ingår löner och arvoden, pensionskostnader samt övriga lönebikostnader.
Dessa ska motsvara utbildningsanordnarens lönekostnader för gymnasieutbildningen.
Övriga utgifter uppges utan mervärdesskatt som hör till återbäringssystemet. Köp av
material och tjänster samt övriga utgifter (bl.a. inhyrning av personal). [2012]
I kolumnen Mervärdesskatt specificeras enligt verksamhet sådan moms enligt bokföringen som omfattas av återbäringssystemet och som ingått i köp. Specifikationen enligt
verksamhet kan också göras enligt uppskattning utgående från mervärdesskatternas procentsatser.
Såsom kostnader som ingår i statsandelsgrunderna uppges separat kostnaderna för s.k.
små projekt (även anskaffning av inventarier) som ingår i investeringar (tabell 02) och
som understiger det belopp som statsrådet fastställt och för vilka man inte har fått särskild
statsandel för anläggningsprojekt.
Fördelning av kostnader på olika verksamheter
1. Verksamhetsutgifter och överföringsposter som hör till statsandelsgrunden
31051 Undervisning
Till kostnaderna räknas följande:
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undervisning och kostnader för verksamhet i direkt anslutning till den
specialundervisning i gymnasier
handledning för lärare och studerande
personalutbildning för lärarna (även resekostnader)
köp av material och tjänster med anknytning till undervisningen, hyror för och underhåll av maskiner och inventarier

annan skjutsning än mellan hemmet och skolan
 undervisningsverksamhetens andel av rektorslönerna
 projekt med anknytning till undervisningen eller dess kvalitet. [2012]


Den del av rektorslönen som ska hänföras till undervisningen räknas ut genom att rektorns undervisningsskyldighet divideras med den genomsnittliga undervisningsskyldigheten för gymnasielärare (enligt UKTA) varefter resultatet multipliceras med rektorns årslön.
Om rektorn undervisar i ett visst ämne kan som divisor också användas undervisningsskyldigheten per vecka i ämnet (t.ex. modersmålslärare under 20 timmar i veckan). [2012]
Av kostnaderna för projekt som godkänns för statsandelsgrunden (se särskilda avgränsningar av statsandelsgrunden) hänförs till undervisningen de projekt som har direkt anknytning till undervisningen eller som förbättrar undervisningens kvalitet (bl.a. personalutveckling). Kostnaderna för andra än ovan nämnda projekt hänförs till den verksamhet
som motsvarar projektets natur, såvida det är fråga om projekt som godkänns för statsandelsgrunden. [2012]
Projekt som fått särskild finansiering (dvs. projekt som inte godkänns för statsandelsgrunden; se de särskilda avgränsningarna av kostnadsgrunden ovan), uppges till skillnad från
förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som utgifter utanför statsandelsgrunden på rad 31089. Kostnader som överstiger finansieringen för dessa projekt
får dock hänföras till verksamheter som hör till statsandelsgrunden (t.ex. undervisning).
[2012]

Till kostnaderna räknas inte:
Undervisningens andel av fastighetskostnaderna, vilka anges i punkt 30575 Underhåll av
fastigheter.
Andelen projekt som fått särskild finansiering (finansieringens andel, se särskilda avgränsningar av kostnadsgrunden ovan). [2012].
31054 Inkvartering
Till kostnaderna räknas följande:
Kostnader för inkvartering inom gymnasieutbildningen.
Till kostnaderna räknas inte:
Kostnader för måltider i samband med inkvarteringen uppges inte här utan i punkt
31089 Övriga verksamhetsugtifter som inte hör till statsandelsgrunden. Ej inkvarteringskostnader för elever inom den grundläggande utbildningen.
31057 Måltider
Till kostnaderna räknas följande:
Till måltidskostnaderna får räknas endast måltidskostnader för dem som genomför gymnasiestudier på heltid. Studierna betraktas som heltidsstudier när deras omfattning enligt
lärokursen är minst 75 kurser (gymnasieförordningen 810/1998). Till övriga delar (t.ex.
för ämnesstuderande och för dem som studerar enligt lärokursen för vuxna) uppges måltidskostnaderna i punkt 31089 Övriga verksamhetsutgifter och överföringsposter som inte hör
till statsandelsgrunden.
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Om elever eller studerande från en annan form av utbildning (t.ex. yrkesutbildning), äter
i matsalen, fördelas kostnaderna för måltiderna mellan de olika utbildningsformerna i
proportion till antalet elever/studerande som deltar i måltiderna. I punkt 31057 uppges
endast gymnasieutbildningens andel av måltidskostnaderna. [2012]
Till kostnaderna räknas inte:
Fastighetskostnader uppges inte här utan i punkt 31075 Underhåll av fastigheter.
Inte heller måltidskostnader för ämnesstuderande och för dem som studerar enligt lärokursen för vuxna. Dessa uppges på rad 31089.
Hit hör inte heller måltidsutgifter för personalen. [2012]
Kostnaderna för måltider som producerats för andra skolformer kan också hänföras till
de rätta uppgifterna i driftsekonomidelen (tabell 01) genom direkta utgiftsöverföringar,
varvid endast gymnasieutbildningens andel kvarstår bland kostnaderna för gymnasieutbildningen. Alternativt kan ett centralkök som administrativt sett hör till gymnasieutbildningen hänföras till uppgiftsklass 545 Interna tjänster i driftsekonomidelen, varifrån kostnaderna fördelas på rätt uppgifter genom överföringar eller köp av interna tjänster. [2012]
31060 Övrig elevvård
Till kostnaderna räknas följande:
Övrig elevvård med undantag av måltider och inkvartering. Till kostnaderna för övrig
elevvård hör till exempel elevvårdsgruppernas verksamhet, utgifter för vård av elever vid
olycksfall, premier för olycksfallsförsäkringar för elever och testning av elever. Löner för
övrig elevvårdspersonal inklusive lagstadgade lönebikostnader.
Till kostnaderna räknas inte:
Till punkten övrig elevvård hör inte verksamhet som omfattas av folkhälsolagen och barnskyddslagen (t.ex. kostnader för skolhälsovård, skolpsykologer och skolkuratorer). Om
sådana kostnader har räknats som utgifter för gymnasiet, uppges de i punkt 31089 Övriga
verksamhetsutgifter och överföringsposter som inte hör till statsandelsgrunden.
Kostnaderna för skolkuratorer uppges i driftsekonomidelen (tabell 01) i uppgiftsklass 217
och kostnaderna för skolpsykologer på motsvarande sätt i uppgiftsklass 253, varvid de inte
alls hänförs till tabell 41.
31072 Intern förvaltning
Till kostnaderna räknas följande:
Direkta kostnader som anordnandet av gymnasieutbildning förorsakar utbildningsanordnaren, till exempel löner för den interna förvaltningen inklusive lagstadgade lönebikostnader, pensioner, köp av material och tjänster, hyra för maskiner och inventarier, mötesarvoden för gymnasiernas direktioner och övriga kostnader i anknytning gymnasiernas interna
verksamhet, vilka inte kan hänföras till ovan nämnda verksamheter.
Av rektorslönerna uppges den andel som inte är undervisning. Den andel som inte är undervisning kan särskiljas från rektorernas löner utgående från beskrivningen av undervisningsverksamheten ovan. [2012]
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Till gymnasieutbildningen överförda utgifter för centraliserad ekonomi- och personalförvaltning, upphandling, informationsförsörjning, arkivering eller juridiska tjänster hänförs
i tabell 41 till intern förvaltning. [2012]
Till kostnaderna räknas inte:
Enligt 31 § i finansieringslagen hör sådana förvaltningskostnader som inte direkt hänför
sig till anordnandet av gymnasieutbildning inte till statsandelsgrunden.
Till kostnaderna för den interna förvaltningen räknas inte heller kostnader för kommunstyrelsen, fullmäktige eller något annat motsvarande organ inom centralförvaltningen, om
de inte direkt hänför sig till anordnandet av gymnasieutbildning. [2012]
31075 Underhåll av fastigheter
Till kostnaderna räknas följande:
Kostnader i anknytning till skötseln av skolornas fysiska omgivning och tryggande av deras säkerhet. Även underhållskostnader för tomt och gator med direkt anknytning till fastigheterna.
Till kostnaderna räknas fastighetspersonalens löner inklusive lönebikostnader, pensioner, köp av material och tjänster, hyror och övriga kostnader i anknytning till skötsel och
underhåll av fastigheter. Till fastighetspersonalen räknas bland annat vaktmästare, expeditionsvakter, skolvärdar, redskapsreparatörer och inventarieskötare. Om en vaktmästare
eller expeditionsvakt arbetar med både fastighetsunderhåll och förvaltningsuppgifter kan
kostnaderna helt och hållet hänföras till den uppgift som arbetstagaren utför mest, dvs.
antingen till Underhåll av fastigheter eller till Intern förvaltning. [2012]
Om fastighetsunderhållet har skötts centraliserat av någon annan förvaltning eller enhet
och intern fakturering eller s.k. överföring av kostnader tillämpas, beaktas den interna
faktureringen eller överföringsposten, i den omfattning som anges ovan, i denna punkt
utan avskrivningar enligt plan. I detta fall specificeras lönekostnaderna inte i kolumnen
Avlöningar.
Till kostnaderna räknas inte:
Om det i interna hyror ingår avskrivningar enligt plan, kalkylerade avskrivningar, kalkylerade räntor eller andra motsvararande kalkylerade poster, inkluderas dessa inte i underhåll
av fastigheter, utan uppges som utgifter som inte hör till statsandelsgrunden.
Andelen kostnader för lärarnas och den övriga personalens bostäder i en fastighet och bostäder och övriga lokaler som hyrs ut till utomstående får inte inkluderas i fastighetskostnaderna, utan de uppges i punkt 31089 Övriga verksamhetsutgifter och överföringsposter
som inte hör till statsandelsgrunden.
Personalbostädernas eller de till utomstående uthyrda bostädernas andel av kostnaderna
och inkomsterna kan alternativt hänföras till uppgiftsklass 535 Byggnader och lokaler i
driftsekonomidelen.
Utgifter för internat för studerande, vilka uppges på rad 31054 Inkvartering.
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2. Verksamhetsutgifter och överföringsposter som inte hör till statsandelsgrunden
Bland verksamhetsutgifter och överföringsposter som inte hör till statsandelsgrunden uppges sådana utgifter som inte beaktas när priserna per enhet beräknas.
På blankett 41 uppges inte avskrivningar på utbildningsanordnarens anläggningstillgångar vilka ingår i driftsekonomins utgifter och inte heller sådana avskrivningar och räntor
på anläggningstillgångar som ingår i förvaltningstjänster och övriga interna tjänster (exkl.
kapitalkostnadsdelen av interna hyror, vilka uppges bland utgifter som inte hör till statsandelsgrunden).
Se Särskilda avgränsningar av kostnadsgrunden ovan.
31081 Kapitalkostnadsdelen av interna hyror
Till kostnaderna räknas följande:
Avskrivningar enligt plan, kalkylerade avskrivningar och räntor och andra motsvarande
kalkylerade poster som ingår i interna hyror eller överföringar för centralt skötta lokaler.
[2012]

31084 Hemkommunens betalningsandelar
Till kostnaderna räknas följande:
Betalningsandelar som hemkommunen på basis av separata avtal betalat för kostnader
som överskrider den statliga finansieringen.
31089 Övriga
Till kostnaderna räknas följande:
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kostnader för vilka beviljas särskild lagstadgad statlig finansiering (bl.a. sysselsättningsstödets andel av utgifterna)
utgifter för avgiftsbelagd serviceverksamhet (kostnader som motsvarar inkomsterna)
resebidrag som betalas av hemkommunen
utbildningsanordnarens kostnader för skolskjutsar mellan hem och skola
en annan kommuns andel av lönen för en gemensam lärare då den kommun där läraren är tjänsteinnehavare uppger lönekostnaderna i sin helhet som egna utgifter
klassutfärder utanför årsplanen
kostnader för utbildning som sålts till en anordnare av yrkesutbildning eller annan
utbildning och som ingår i den andra anordnarens kostnader och kostnadsgrund.
måltider som sålts till andra och måltidskostnader för andra än dem som genomför
gymnasiestudier på heltid
kostnader som motsvarar inkomster från försäljning av andra tjänster och prestationer
utgifter som motsvarar understöd som betalats enligt 45 § i finansieringslagen (bruttoutgifter enligt 44 § i finansieringslagen uppges dock i kostnadsgrunden, se Särskilda
avgränsningar av kostnadsgrunden)
utgifter som motsvarar nationell finansiering som beviljats ur Europeiska gemenskapernas budget eller motsvarande som beviljats ur statsbudgeten
alla kostnader som inte kan hänföras till andra verksamheter och som inte får hänföras
till statsandelsgrunden (se Särskilda avgränsningar av kostnadsgrunden ovan). [2012]

31096 Små projekt
Så kallade små projekt som ingår i investeringarna och som understiger det belopp som
statsrådet fastställt genom förordning (finansieringsförordningen 1766/2009, 400 000
euro utan moms) och för vilka ingen särskild statsandel för anläggningsprojekt har betalats. Alla små projekt under räkenskapsåret för gymnasieutbildningens del sammanlagt.
Gränsen är projektspecifik. [2012]
Små projekt ingår i de investeringsutgifter för gymnasieutbildningen som uppges i investeringsdelen (tabell 02). För små projekt inom gymnasieutbildningen uppges också andelen moms i en egen kolumn.
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10 Statistikföring av samarbetsområden

I den kommunala serviceproduktionen har det blivit mycket vanligt att tjänster organiseras i form av ett samarbetsområde där en värdkommun, en samkommun eller deras affärsverk producerar tjänster för avtals- eller medlemskommunerna. [2012]
Värdkommunerna kan också beställa tjänster och beställer då en del och producerar en del
av de tjänster som tillhandahålls för avtalskommunerna. Statistikföringen av olika organiseringsformer behandlas senare. [2012]
Samarbetsområdena har ofta så kallade kedjefaktureringar, där en tredje part fungerar som
beställare av tjänster. Till exempel kan en värdkommun på avtals- eller medlemskommunernas vägnar beställa tjänster av en utomstående serviceproducent och då betalar värdkommunen den tjänst som erbjuds invånarna i avtalskommunen på avtalskommunens
vägnar och debiterar den senare av avtalskommunen. [2012]

Övriga tjänster (tabellerna 01, 54, 55, 11, 05, 07)
(Andra än undervisningstjänster)
Serviceproduktionen inom samarbetsområdena har indelats i fyra kategorier:
1) Värdkommunen producerar eller beställer
2) Samkommunen producerar eller beställer
3) Värdkommunens affärsverk producerar
4) Samkommunens affärsverk producerar
1 Värdkommunen producerar eller beställer [2012]
Detta är fallet då kommunerna har kommit överens om ett inbördes samarbete och en
av kommunerna är värdkommun. Värdkommunen är tillhandhållare och/eller producent
av tjänster beroende på avtalet och är då skyldig att producera de tjänster som avtalats
för avtalskommunerna. Serviceproduktionen bygger på avtal och kan gälla en tjänst eller
flera tjänster. Ett samarbetsområde kan också ha flera värdkommuner, och då ansvarar till
exempel en viss kommun för social- och hälsovårdstjänsterna inom området, en annan
för undervisningstjänsterna och en tredje för andra tjänster. I statistikföringen behandlas
varje serviceområde för sig, och i exempelfallet ovan är bara en kommun värdkommun för
social- och hälsovårdstjänsterna medan de andra är avtalskommuner.
Värdkommunerna kan producera tjänsterna själva eller köpa dem av utomstående producenter och sedan förmedla dem till avtalskommunerna. I klassificeringarna för statistiken
och i anvisningarna har båda sätten beaktats.
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Tabell 01
Värdkommunen
Värdkommunen anger per uppgift alla kostnaderna för och intäkterna av tillhandahållandet av tjänsten enligt den faktiska verksamheten.
De tjänster som köps för de egna kommuninvånarna uppges bland Köp av kundtjänster.
De tjänster som köps för avtalskommunerna uppges bland Köp av övriga tjänster, eftersom
endast tjänster som köpts för de egna kommuninvånarna hänförs till kundtjänster. Köp av
kundtjänster ska motsvara de köpta tjänster som uppges i tabell 54.
Betalningsandelarna från avtalskommunerna hänförs till Försäljningsinkomster av kommuner som ska motsvara de sålda tjänster som uppges i tabell 54.
Avtalskommunerna
Betalningsandelen till värdkommunen uppges per uppgift som Köp av kundtjänster av
kommuner. I fråga om kollektiva tjänster (uppgiftsklasserna 110, 201, 270, 301, 350,
440–480, 535–555, 610–669) hänförs betalningsandelen till Köp av övriga tjänster, eftersom det inte går att fastställa vem som är kund. Köp av kundtjänster ska motsvara de köpta
tjänster som uppges i tabell 54.
Om avtalskommunen äger de fastigheter som används i serviceproduktionen och värdkommunen betalar hyra för dem, hänförs de faktiska utgifterna för fastigheterna och hyresinkomsten till uppgiftsklass 535 Byggnader och lokaler i avtalskommunens driftsekonomidel.

Värdkommunen som beställare eller producent tabell 01
Produktionskostnader

Betalningsandelar

Värdkommunen
Lönerocharvoden
Köpavtjänster
Materialoch
förnödenheter
Hyror
osv.

FörsäljningsͲ
inkomsterav
kommuner
(5220)

Köpta
slutprodukttjänster
Förinvånarnai
avtalskommunerna:
Köpavövrigatjänster(0600)
Förinvånarnai
värdkommunen:
Köpavkundtjänster
(0510–0540)

Avtalskommunerna
Köpavkundtjänsterav
kommuner(0520)

Köpavkundtjänsterav
kommuner(0520)

MikkoMehtonen/Kommunförbundet
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Tabell 54
Värdkommunen
I kolumn 01 Tjänster som kommunen/samkommunen producerat själv uppger värdkommunen alla de tjänster som den producerat för kommunerna inom samarbetsområdet, både
egna tjänster och tjänster som producerats för de andra kommunerna.
I kolumn 02 Därav: sålda uppger värdkommunen de tjänster som producerats för avtalskommunerna. I kolumn 02 uppges alltså de tjänster som värdkommunen producerat själv
och sålt.
I kolumn 03–06 Köpta tjänster uppger värdkommunen endast de tjänster som köpts för
de egna kommuninvånarna. Värdkommunen uppger inte tjänster som köpts för avtalskommunerna i tabell 54 (eftersom de hör till Köp av övriga tjänster).
Avtalskommunerna
Tjänster som köpts av värdkommunen hänförs till kolumn 04 Tjänster köpta av kommuner, också om värdkommunen köpt tjänsterna av en utomstående producent.
Tabell 55
Värdkommunen
Om värdkommunen har producerat tjänsterna själv uppges verksamhetsenheterna. Om
tjänster som producerats själv uppgetts i tabell 54 ska det också finnas verksamhetsenheter
för tjänsterna.
Verksamhetsenheterna behöver inte vara fysiskt belägna i värdkommunen. Verksamhetsenheterna anses vara underställda värdkommunen om de administrativt hör till värdkommunen (värdkommunen producerar tjänster i dem). Om värdkommunen tillhandahåller
tjänster i en fastighet som ägs av en avtalskommun räknas fastigheten till värdkommunens
verksamhetsenheter.
Avtalskommunerna
Avtalskommunerna uppger inte verksamhetsenheterna.
2 Samkommunen producerar eller beställer [2012]
Tabell 01
Samkommunen
Samkommunen uppger per uppgift alla kostnader för och intäkter av tillhandahållandet
av tjänsten enligt den faktiska verksamheten.
Medlemskommunernas betalningsandelar hänförs per uppgift till inkomstslaget Försäljningsinkomster av kommuner.
Tjänster som köpts av en utomstående producent till medlemskommunerna hänförs till
Köp av kundtjänster och i fråga om kollektiva tjänster till Köp av övriga tjänster per uppgift.
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Medlemskommunerna
Betalningsandelen till samkommunen hänförs per uppgift till Köp av kundtjänster av samkommuner, och i fråga om kollektiva tjänster (uppgiftsklasserna 110, 201, 270, 301, 350,
440–480, 535–555, 610–669) till Köp av övriga tjänster.
Om medlemskommunen äger de fastigheter som används i serviceproduktionen och samkommunen betalar hyra för dem, hänförs de faktiska utgifterna för fastigheterna och hyresinkomsten till uppgiftsklass 535 Byggnader och lokaler.

Samkommunen som beställare eller producent tabell 01
Produktionskostnader

Betalningsandelar

Köpta
slutprodukttjänster

Samkommunen
Lönerocharvoden
Köpavtjänster
Materialoch
förnödenheter
Hyror
osv.

FörsäljningsͲ
inkomsterav
kommuner
(5220)

Förinvånarnai
medlemskommunerna:
Köpavövrigatjänster(0600)
ellerKöpavkundtjänster
(05X0)

Medlemskommunerna
Köpavkundtjänsterav
samkommuner(0530)

Köpavkundtjänsterav
samkommuner(0530)

MikkoMehtonen/Kommunförbundet

Tabell 54
Samkommunen
I kolumn 01 Tjänster som samkommunen själv producerat uppger samkommunen alla de
tjänster som producerats för medlemskommunerna och för andra.
I kolumn 02 Därav: sålda uppges endast tjänster som sålts till andra samkommuner, staten eller privata (inte till medlemskommuner). Tjänster för avtalskommunerna som köpts
av utomstående serviceproducenter uppges inte i tabell 54.
Kolumn 07 Totalt utvisar då antalet tjänster som producerats för medlemskommunerna.
Medlemskommunerna
I kolumn 05 Tjänster köpta av samkommuner uppger medlemskommunen den egna kommunens andel av de tjänster som köpts av samkommunen.
Tabell 55
Samkommunen
Samkommunen uppger verksamhetsenheterna för den egna verksamheten, eftersom samkommunen är producent.
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Medlemskommunerna
Medlemskommunerna uppger inte verksamhetsenheterna.
3 Värdkommunens affärsverk producerar [2012].
Tabell 01
Värdkommunen
Värdkommunen uppger per uppgift de tjänster som affärsverket producerat för de egna
invånarna i utgiftsslaget Köp av kundtjänster av kommuner och Därav: interna utgifter, varvid kommunen ”köper” tjänsterna som interna köp för de egna invånarna. Köp av kundtjänster ska motsvara de köpta tjänster som uppges i tabell 54.
Avtalskommunerna
Köp av värdkommunens affärsverk uppges per uppgift i utgiftsslaget Köp av kundtjänster
av kommuner, och i fråga om kollektiva tjänster (uppgiftsklasserna 110, 201, 270, 301,
350, 440–480, 535–555, 610–669) i utgiftsslaget Köp av övriga tjänster. Oberoende av
vem som beställer tjänsterna hänförs utgifterna alltid till köp och försäljning mellan affärsverket och avtalskommunen. Köp av kundtjänster ska motsvara de köpta tjänster som
uppges i tabell 54.
Om avtalskommunen äger de fastigheter som används i serviceproduktionen och värdkommunens affärsverk betalar hyra för dem hänförs de faktiska utgifterna för fastigheterna och hyresinkomsten till uppgiftsklass 535 Byggnader och lokaler i avtalskommunens
driftsekonomidel.
Tabell 11
Värdkommunens affärsverk
Värdkommunen uppger alla de faktiska kostnaderna för och intäkterna av tillhandahållandet av tjänsten.
Uppgiftsklassen bestäms enligt affärsverkets huvudsakliga verksamhet, men affärsverk med
bred verksamhet inom social- och hälsovårdsområdet hör ändå till uppgiftsklass 290.
Försäljningsinkomster av kommuner anges i affärsverkets omsättning. Också värdkommunens interna köp anges i affärsverkets omsättning.
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Värdkommunens affärsverk som producent

Affärsverket

Produktionskostnader

Köpavtjänsteravaffärsverket

Utgifternahänförsper
utgiftsslagtillaffärsverkets
resultaträkning
(värdkommunenuppger)

Inkomsternahänförstill
Omsättning iaffärsverkets
resultaträkning
(värdkommunenuppger)

Värdkommunen

Köpavkundtjänsteravkommuner
(0520)&Därav:internautgifter(2910)
ENDASTDEEGNAINVÅNARNASANDEL

Avtalskommunerna

Köpavkundtjänsteravkommuner
(0520)
ENDASTDEEGNAINVÅNARNASANDEL
MikkoMehtonen/Kommunförbundet

Tabell 54
Värdkommunen
I kolumn 04 Tjänster köpta av kommuner uppger värdkommunen de egna invånarnas andel. Andelen ska motsvara de interna Köp av kundtjänster av kommuner som uppgetts i
tabell 01 och som är kommunens interna köp från dess affärsverk.
Avtalskommunerna
I kolumn 04 Tjänster köpta av kommuner uppger avtalskommunen de egna invånarnas andel. Andelen ska motsvara de Köp av kundtjänster av kommuner som uppgetts i tabell 01.
Tabell 55
Värdkommunen
Värdkommunen uppger inte verksamhetsenheterna.
Avtalskommunerna
Avtalskommunerna uppger inte verksamhetsenheterna.
4 Samkommunens affärsverk producerar [2012].
4.1 Affärsverkssamkommun som producent [2012]
Detta är fallet då det inte finns någon egentlig modersamkommun utan endast ett affärsverk. Med modersamkommun avses här en från affärsverket fristående administrativ organisation.
Tabell 01
Affärsverkssamkommunen
Affärsverkssamkommunen uppger varken kostnader eller intäkter i driftsekonomidelen.
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Medlemskommunerna
Köp av en affärsverkssamkommun uppges per uppgift i utgiftsslaget Köp av kundtjänster av samkommuner, och i fråga om kollektiva tjänster (uppgiftsklasserna 110, 201, 270,
301, 350, 440–480, 535–555, 610–669) i utgiftsslaget Köp av övriga tjänster. Köp av
kundtjänster ska motsvara de köpta tjänster som uppgetts i tabell 54.
Om medlemskommunen äger de fastigheter som används i serviceproduktionen och affärsverkssamkommunen betalar hyra för dem, hänförs de faktiska utgifterna för fastigheterna och hyresinkomsten till uppgiftsklass 535 Byggnader och lokaler i medlemskommunens driftsekonomidel.
Tabell 11
Affärsverkssamkommunen
Affärsverkssamkommunen uppger de faktiska kostnaderna för och intäkterna av serviceproduktionen och om den köper tjänsten av en utomstående producent uppges köpen
som köp av tjänster i resultaträkningen.
Uppgiftsklassen bestäms enligt affärsverkets huvudsakliga verksamhet, men affärsverk med
bred verksamhet inom social- och hälsovårdsområdet hör ändå till uppgiftsklass 290.
Försäljningsinkomster av kommuner anges i affärsverkets omsättning.

Affärsverkssamkommunen som producent

AffärsverksͲ
samkommunen

Produktionskostnader

Köpavaffärsverkssamkommunen

Utgifternahänförsper
utgiftsslagtillaffärsverkets
resultaträkning
(samkommunenuppger)

Inkomsternahänförstill
Omsättning iaffärsverkets
resultaträkning(värdkommunen
uppger)

Avtalskommunerna

Köpavkundtjänsterav
samkommuner(0530)
MikkoMehtonen/Kommunförbundet

Tabell 54
Affärsverkssamkommunen
I kolumn 01 Tjänster som samkommunen själv producerat uppger affärsverkssamkommunen alla de tjänster som producerats för medlemskommunerna och för andra.
I kolumn 02 Därav: Sålda tjänster uppges endast tjänster som sålts till andra samkommuner, staten eller privata (inte till medlemskommuner).
Kolumn 07 Totalt utvisar då antalet tjänster som producerats för medlemskommunerna.
Medlemskommunerna
I kolumn 05 Tjänster köpta av samkommuner uppger medlemskommunen den egna kommunens andel av de tjänster som köpts av samkommunen.
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Tabell 55
Affärsverkssamkommunen
Affärsverksamkommunen uppger verksamhetsenheterna för sin egen verksamhet.
Medlemskommunerna
Medlemskommunerna uppger inte verksamhetsenheterna.
4.2 Samkommunens affärsverk som producent [2012]
Detta är fallet i en situation där det finns en administrativ modersamkommun, men tjänsterna huvudsakligen produceras av samkommunens affärsverk. Det kan till exempel vara
fråga om att samkommunen grundat ett affärsverk som producerar en del av tjänsterna
och säljer dem internt till samkommunen, som i sin tur säljer dem till kommunerna som
en helhet.
Tabell 01
Samkommunens affärsverk
Interna köp av tjänster av det egna affärsverket hänförs per uppgift till utgiftsslaget Köp av
andra tjänster och Därav: interna utgifter.
Betalningsandelarna från medlemskommunerna hänförs till Försäljningsinkomster av kommuner.
Medlemskommunerna
Betalningsandelen till samkommunen hänförs till Köp av kundtjänster av samkommuner.
Köp av kundtjänster ska motsvara de köpta tjänster som uppges i tabell 54.
Med fastigheter som används i serviceproduktionen och som ägs av medlemskommunen
går man till väga på ovan beskrivna sätt. Se bland annat punkt 4.1.
Tabell 11
Samkommunens affärsverk
Samkommunens affärsverk uppger de faktiska kostnaderna för och intäkterna av serviceproduktionen och om den köper tjänsterna av en utomstående producent uppges köpen
som köp av tjänster i resultaträkningen.
Uppgiftsklassen bestäms enligt affärsverkets huvudsakliga verksamhet, men affärsverk med
bred verksamhet inom social- och hälsovårdsområdet hör ändå till uppgiftsklass 290.
De betalningsandelar av medlemskommunerna och övriga köp som modersamkommunen
redovisar till affärsverket anges i omsättningen. Också de andelar som kommunerna betalar direkt anges i omsättningen.
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Samkommunens affärsverk som producent, modersamkommunen
förmedlar tjänsten till medlemskommunerna
Produktionskostnader
Affärsverket
Utgifternahänförsper
utgiftsslagtillaffärsverkets
resultaträkning
(samkommunenuppger)
Modersamkommunen

Köpavtjänsteravaffärsverket Köpavsamkommuner
Inkomsternahänförsper
inkomsslagtill
affärsverketsresultaträkning
(samkommunenuppger)
Köpavövrigatjänster
(0600)&
Därav:internautgifter(2910)

Medlemskommunerna

Försäljningsinkomster
avkommuner(5220)

Köpavkundtjänsterav
samkommuner(0530)

MikkoMehtonen/Kommunförbundet

Tabell 54
Samkommunens affärsverk
I kolumn 01 Tjänster som samkommunen själv producerat uppger samkommunen alla de
tjänster som producerats för medlemskommunerna och för andra.
I kolumn 02 Därav: Sålda tjänster uppges endast tjänster som sålts till andra samkommuner, staten eller privata (inte till medlemskommuner).
Kolumn 07 Totalt utvisar då antalet tjänster som producerats för medlemskommunerna.
Medlemskommunerna
I kolumn 05 Tjänster köpta av samkommuner uppger medlemskommunen den egna kommunens andel av de tjänster som köpts av samkommunen.
Tabell 55
Samkommunens affärsverk
Affärsverket anger verksamhetsenheterna för sin egen verksamhet.
Medlemskommunerna
Medlemskommunerna anger inte verksamhetsenheterna.
5 Inkomst- och utgiftsspecifikationer i tabell 05 [2012]
I tabell 05 ges specifikationer av utgifts- och inkomstslagen samt investeringsutgifterna
och investeringsinkomsterna, oberoende av hur tjänsterna tillhandahållits.
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6 Tabell 07, särskilda uppgifter om kommunens/samkommunens ekonomi [2012]
I tabell 07 uppges endast de särskilda uppgifterna om hälsovård (rad 250 1490–270 1290)
per anordnare. Övriga uppgifter uppges per primärkommun. I likhet med avtalskommunerna hänför värdkommunerna bara sin egen kommuns andel till uppgifterna per primärkommun. Samkommunerna ger uppgifter för alla medlemskommuner.
Uppgifterna i tabell 07 anges enligt följande:
100 0180
per primärkommun
270 1490
110 1490
per primärkommun
290 3052
					
290 3054
207 2488
per primärkommun
325 1490
207 2490
per primärkommun
325 2490
207 2492
per primärkommun
325 3250
207 2494
per primärkommun
350 1030
222 1490
per primärkommun
350 1040
235 2490
per primärkommun
350 3250
240 1490
per primärkommun
440 1290
240 1770
per primärkommun
440 2390
240 2490
per primärkommun
515 2510
250 1490
250 2490
253 1490
253 2490
253 2520
260 1490
260 2490

per anordnare		
per anordnare		
per anordnare
per anordnare
per anordnare
per anordnare
per anordnare

625 1770
830 9390
840 9390

per primärkommun
per primärkommun
per primärkommun
per primärkommun
per primärkommun
per primärkommun
per primärkommun
per primärkommun
per primärkommun
per primärkommun
per primärkommun
per primärkommun
per primärkommun
per primärkommun
per primärkommun

Undervisnings- och kulturtjänster (tabellerna 01, 41 och 51)
1 Förskoleundervisning och grundläggande utbildning [2012]
I finansieringssystemet för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
betalas statsandelarna på basis av åldersklass till elevernas hemkommuner. När en elev i
den egna kommunen får undervisning hos en annan utbildningsanordnare betalar hemkommunen en s.k. hemkommunsersättning till utbildningsanordnaren.
Utgifterna för hemkommunsersättningar uppges i utgiftsslaget Köp av kundtjänster i den
sektor där eleven är placerad. Hemkommunsersättningen för en elev som till exempel får
undervisning i en annan kommun hänförs till Köp av kundtjänster av kommuner, medan
hemkommunsersättningen för en elev som placerats i en statlig skola hänförs till Köp av
kundtjänster av staten. Inkomsterna av hemkommunsersättningar hänförs på motsvarande
sätt till försäljningsinkomster av kommuner eftersom det är en annan kommun som betalar dem. För de elever som saknar hemkommun eller som bor i landskapet Åland kan
ersättningen hänföras till försäljningsinkomster av staten eftersom hemkommunsersättningen då betalas av staten.
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Tabell 01
Värdkommunen (utbildningsanordnare)
Värdkommunen hänför alla de faktiska kostnaderna för och intäkterna av anordnandet av
undervisningen per uppgift till utgifts- och inkomstslagen i driftsekonomidelen, inklusive
utgifterna och inkomsterna från hemkommunsersättningarna. Värdkommunen uppger
således alla faktiska kostnader för och intäkter av anordnandet av undervisningstjänster för
de egna invånarna och avtalskommunerna.
Avtalskommun
Avtalskommunen uppger de ”betalade” hemkommunsersättningarna per uppgift som Köp
av kundtjänster. Dessutom hänförs eventuella andra kostnader som avtalskommunen utöver hemkommunsersättningen betalar till värdkommunen till Köp av kundtjänster.
Om avtalskommunen äger skolorna där värdkommunen anordnar undervisning och värdkommunen betalar hyra för dem ska avtalskommunen hänföra hyresinkomsterna och de
faktiska utgifterna för underhållet av dessa fastigheter till uppgiftsklass 535 Byggnader och
lokaler i driftsekonomidelen.
Tabell 41
Värdkommunen (utbildningsanordnare)
I tabell 41 uppger värdkommunen alla de faktiska kostnaderna per verksamhet för anordnandet av undervisning. Värdkommunen uppger således alla kostnader för produktionen
av undervisningstjänster för de egna invånarna och avtalskommunerna. De totala verksamhetsutgifterna och överföringsposterna ska överensstämma i tabell 01 och 41.
Om värdkommunen skaffar undervisningstjänster till sig själv eller till avtalskommunerna
av utomstående producenter, ska dessa köp av tjänster uppges per verksamhet i kolumn
02 Övriga utgifter i tabell 41.
Kommunen kan också köpa förskoleundervisning av privata producenter (t.ex. av församlingar). Då är det inte fråga om kommunalt samarbete och ansvaret för tillhandahållandet
av tjänsten kvarstår hos kommunen. I detta fall ska kommunen hänföra utgifterna för de
köpta tjänsterna per verksamhet till kolumn 02 Övriga utgifter. Serviceproducenten bör
ombes ge en specifikation per verksamhet.
Avtalskommunerna
Avtalskommunen hänför de hemkommunsersättningar och övriga ersättningar som betalats till värdkommunen till Hemkommunens betalningsandelar.
Tabell 51
Värdkommunen (utbildningsanordnare)
Värdkommunen uppger som undervisningstimmar alla timmar inom undervisningsverksamheten för både de egna eleverna och avtalskommunens elever.
Avtalskommunerna
Avtalskommunerna anger inga undervisningstimmar.
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Förskoleundervisning och grundläggande utbildning inom samarbetsområden
Tabell01

VärdͲ
kommuͲ
nen

AvtalsͲ
kommuͲ
nerna

Produktionskostnader:
Löner,köp,hyrorosv.
ALLAKOSTNADER
Hemkommunsersättningar
(inkomst):
Försäljningsinkomsterav
kommuner(5220)
HemkommunsersättͲ
ningar (utgift)*:
Köpavkundtjänsterav
kommuner(0520)*

Tabell41
Produktionskostnader:
Undervisning
Måltider
Övrigelevvård
Fastighetskostnader
osv.
ALLAKOSTNADER

HemkommunsͲ
ersättningar*:
Hemkommunernas
betalningsandelar
(39X84)
DENEGNA
KOMMUNENSANDEL

*Ocksådeövrigakostnaderutöverhemkommunsersättningensom
avtalskommunenbetalattillvärdkommunen.

Tabell51

Allaelever.
Allatimmar.

Ingaelever.
Ingatimmar.

MikkoMehtonen/Kommunförbundet

2 Morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning
[2012]
Tabell 01
Värdkommuner
Värdkommunen hänför alla kostnader för och intäkter av morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning till uppgiften grundläggande utbildning, inklusive tjänster som producerats för de egna invånarna och avtalskommunerna.
Avtalskommunerna
Avtalskommunen uppger den egna kommunens andel av kostnaderna, dvs. den andel som
avtalskommunen i sin helhet har betalat till värdkommunen, som Köp av kundtjänster.
Tabell 41
Värdkommunen
Värdkommunen uppger alla kostnader för tillhandahållandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning i kolumn 01 Avlöningar och
kolumn 02 Övriga utgifter. I detta ingår tjänster för såväl de egna invånarna som avtalskommunerna. Kostnaderna hänförs till de rader som motsvarar produktionssättet (egen
verksamhet, köpta tjänster, understödd verksamhet). Avtalskommunernas betalningsandelar hänförs per uppgift till kolumn 05 Övriga inkomster. Till kolumn 04 Avgifter hänförs
de avgifter som tagits ut av elever i den egna kommunen och i övriga kommuner.
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De kostnader som värdkommunen uppgett i tabell 41 ska motsvara de ledda timmar
inom verksamheten som anordnats för hela samarbetsområdet. Här ingår de timmar som
producerats för värd- och avtalskommunerna.
Avtalskommunerna
Avtalskommunen uppger de kostnader som betalats till värdkommunen för tillhandahållandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning på raden Köpta tjänster. Avtalskommunen uppger inte de avgifter som tagits ut för
morgon- och eftermiddagsverksamheten eftersom värdkommunen redan har uppgett
dem.
Morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning

Egen
verksamhet

01Avlöningar

02Övriga
utgifter

VärdͲ
kommunen:
Allalöner

VärdͲ
kommunen:
Allautgifter

Köpta
tjänster

03Moms
Värdkom
munen:
All
moms

04Avgifter
Värdkommunen:
Allaavgifter

05Övriga
inkomster
Värdkommunen:
AvtalsͲ
kommunernas
betalningsandelar

AvtalsͲ
kommunerna:
Betaldatill
värdͲ
kommunen

Understödd
verksamhet

MikkoMehtonen/Kommunförbundet

3 Gymnasieutbildning [2012]
I gymnasieutbildningen används ett finansieringssystem som bygger på en huvudmannamodell, och då tillkommer finansieringen utbildningsanordnaren. I detta fall uppger
utbildningsanordnaren alla de studerande samt intäkterna och kostnaderna, varvid kostnaderna och antalet studerande motsvarar varandra direkt.
Om en kommun som inte är utbildningsanordnare har kostnader för gymnasiet ska de
hänföras till Hemkommunens betalningsandelar eller till Övriga utgifter (utanför statsandelsgrunden).
4 Övriga undervisnings- och bildningstjänster [2012]
Övriga undervisnings- och bildningstjänster anges på samma sätt som andra tjänster som
inte är undervisningstjänster. Se avsnittet Övriga tjänster.
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11 Parallella punkter mellan tabellerna

Det finns parallella punkter mellan tabellerna i statistiken över verksamhet och ekonomi
i fråga om vissa utgifts- och inkomstposter. Detta innebär att en del av utgifts- och inkomstposterna ska överensstämma i de olika tabellerna. Dessa poster ska, med vissa undantag, vara lika stora. De parallella punkterna är följande:
Tabell 01 och 54: [2012]
I tabell 01 ska uppgifterna för socialvårdstjänsternas uppgiftsklasser (204–245) överensstämma med uppgifterna i tabell 54. Om det i tabell 01 finns Köp av kundtjänster i dessa
uppgiftsklasser, ska det på motsvarande sätt finnas kunduppgifter i tabell 54. Uppgifterna
ska överensstämma på sektornivå.
Tabell 54
			
Tjänster som kommunen/
samkommunen själv producerat 

Tabell 01

Därav: sålda tjänster		

					

Försäljningsinkomster av kommuner/samkommuner/
staten/övriga

Löner och arvoden, köp av övriga tjänster, hyror osv.

Tjänster köpta av staten



Köp av kundtjänster av staten

Av kommuner			



Köp av kundtjänster av kommuner*

Av samkommuner		



Köp av kundtjänster av samkommuner

Av övriga			



Köp av kundtjänster av övriga

Tabell 01 och 55: [2012]
Om det i tabell 54 och 01 har uppgetts socialvårdstjänster som producerats i egen regi, ska
motsvarande uppgifter om verksamhetsenheterna finnas i tabell 55!
Tabell 01 och 41: [2012]
Tabell 01/uppgiftsklass 304/2900 Verksamhetsuppgifter totalt + 2960 Överföringsposter =
Tabell 41/30493 (kolumn 01 + 02)
Tabell 01/uppgiftsklass 305/2900 Verksamhetsutgifter totalt + 2960 Överföringsposter = Tabell 41/30593 (kolumn 01 + 02)
Tabell 01/uppgiftsklass 310/2900 Verksamhetsutgifter totalt + 2960 Överföringsposter = Tabell 41/31093 (kolumn 01)
*

Gäller inte i fråga om kunder som bytt hemkommun enligt 3 a § i lagen om hemkommun eller 16 b § i socialvårdslagen.
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Tabell 02 och 41: [2012]
Tabell 02/uppgiftsklass 304/4900 Investeringsutgifter totalt ≥ Tabell 41/30496 (kolumn 02)
Tabell 02/uppgiftsklass 305/4900 Investeringsutgifter totalt ≥ Tabell 41/30596 (kolumn 02)
Tabell 02/uppgiftsklass 310/4900 Investeringsutgifter totalt ≥ Tabell 41/31096 (kolumn 02)
(≥ Högst lika mycket som i tabell 02)
Tabell 01, interna: [2012]
Tabell 01/uppgiftsklass 700/2910 Därav: Interna utgifter totalt = Tabell 01/6910 Därav: Interna inkomster totalt
Skillnader i de interna utgifterna och inkomsterna inom driftsekonomin på kommunnivå
tillåts, om interna köp eller intern försäljning förekommer mellan kommunen och dess affärsverk.
Tabell 01/uppgiftsklass 700/2960 Överföringsposter (utgifter) = Tabell 01 uppgiftsklass
700/6960 Överföringsposter (inkomster)
Tabell 01 och 05 (kolumn 001 och 002): [2012]
Tabell 01/uppgiftsklass 700/0370 Pensionsförsäkringsavgifter = Tabell 05/0370 Pensionsförsäkringsavgifter
Tabell 01/uppgiftsklass 700/0380 Övriga socialförsäkringsavgifter = Tabell 05/0380 Övriga
socialförsäkringsavgifter
Tabell 01/uppgiftsklass 700/0600 Köp av övriga tjänster = Tabell 05/0600 Köp av övriga
tjänster
Tabell 01/uppgiftsklass 700/1400 Material, förnödenheter och varor = Tabell 05/1400 Material, förnödenheter och varor
Tabell 01/uppgiftsklass 700/1800 Understöd = Tabell 05/1800 Understöd
Tabell 01/uppgiftsklass 700/1920 Hyror, externa = Tabell 05/1920 Hyresutgifter, externa
Tabell 01/uppgiftsklass 253/5500 Avgifter > Tabell 05/5529 Avgifter för läkartjänster inom
primärvårdens öppenvård (exkl. tandvård)
Tabell 01/uppgiftsklass 260/5500 Avgifter > Tabell 05/5531 Klientavgifter för anstaltsvård
inom specialiserad sjukvård + 5537 Klientavgifter för dagkirurgi inom specialiserad sjukvård
Tabell 01/uppgiftsklass 420/5500 Avgifter ≥ Tabell 05/5541 Avgifter för byggnadstillsyn
Tabell 01/uppgiftsklass 460/5500 Avgifter ≥ Tabell 05/5548 Parkeringsavgifter
Tabell 01/uppgiftsklass 520/5500 Avgifter ≥ Tabell 05/5551 Avgifter för avbytarservice
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Tabell 01/uppgiftsklass 700/6320 Hyresinkomster, externa = Tabell 05/6320 Hyresinkomster, externa
Tabell 01/uppgiftsklass 700/6960 Överföringsinkomster = Tabell 05/6960 Överföringsinkomster
Tabell 02 och 05 (kolumn 001 och 002): [2012]
Tabell 02/uppgiftsklass 535/3330 Övriga byggnader = Tabell 05/3330 Övriga byggnader
totalt
Tabell 02/uppgiftsklass 700/3400 Aktier och andelar = Tabell 05/3400 Aktier och andelar
Tabell 02/uppgiftsklass 700/4900 Investeringsutgifter totalt = Tabell 05/4900 Investeringsutgifter totalt
Tabell 02/uppgiftsklass 700/8400 Försäljning av aktier och andelar = Tabell 05/9940 Försäljning av aktier och andelar
Tabell 02/uppgiftsklass 700/9900 Investeringsinkomster totalt = Tabell 05/9900 Investeringsinkomster totalt
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