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Bilaga 1. Särskilt att beakta vid rapporteringen 
 
Mera information om finansieringen finns i lagen om välfärdsområdenas finansiering (617/2021) och i lagen om 
statsandel för kommunal basservice (618/2021).   

Samkommuner och annat samarbete i anslutning till välfärdsområdesreformen 

Avvecklingen av samkommuner och andra samarbetsmodeller sker i enlighet med 
bestämmelserna i grundavtalet. Poster som hänför sig till täckning av underskott eller överskott 
behandlas i rapporteringen enligt anvisningar från bokföringsnämndens kommunsektion (se 
särskilt utlåtande 113 om bokföring av samkommuners underskott i medlemskommunens 
bokföring, utlåtande 118 om tolkning av kommuners och samkommuners överskotts- och 
underskottsposter, utlåtande 127 om att täcka samkommunens underskott genom att sänka 
grundkapitalet, utlåtande 133 om att bokföra löner som betalas retroaktivt, samt utlåtande 134 
om att bokföra engångspost som betalas till personal som deltagit i vården av coronapatienter. 

Inkomster och utgifter i anslutning till coronaviruset 

Social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets nettokostnader i anslutning till covid-19-
pandemin ska ingå i de kostnader som överförs. På Statskontorets webbplats finns separata 
anvisningar om allokering av kostnader i anslutning till covid-19-pandemin per tjänst samt 
anvisningar om allokering av inkomster (se Handboken för automatiserad ekonomisk 
rapportering i kommuner och samkommuner (AURA), bilaga 10).  
Understöd och statsandelar som hänför sig till covid-19-pandemin behandlas på samma sätt som 
andra understöd och statsandelar:  

• Understöden ska hänföras till näringsgrenar/serviceklasser (orsaksprincipen och 
nettokostnadsperspektivet)  

• Statsandelarna hänförs inte till serviceklasser. 

Uppgifter per serviceklass 

De nettokostnadsuppgifter som ska rapporteras ska bildas med hjälp av social- och hälsovårdens 
och räddningsväsendets serviceklassifikation. I enkäten rapporteras nettokostnaderna dock inte 
på servicenivå utan på näringsgrensnivå. De uppgifter som rapporteras ska också innehålla 
interna poster (bl.a. övervältringar och intern fakturering för stödtjänster) oberoende av hur 
kommunen behandlar posterna i budgetberedningen.  
 
Rapportera separat på egen rad i fråga om åren 2021 och 2022:  
I serviceklass 2901 (Sakkunnigtjänster och stöd för främjande av välfärd och hälsa) ingår uppgifter 
som stannar i kommunerna och deras nettokostnader. Uppgiften används vid korrigeringen av 
kalkylerna i samband med kostnadsgranskningen åren 2022 och 2023. Uppgifterna som 
antecknas på raden får inte dras av från de nettokostnader som ska rapporteras, utan avdraget 
görs vid Finansministeriet i samband med finansieringsberäkningen. Kontrollera att de uppgifter 
som rapporteras i denna punkt inte överstiger den nettokostnad som bokförs för serviceklass 
2901 i KKTPP-rapporteringen heller i fråga om år 2021. 

  

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210617
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2021/20210618
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2021/20210618
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Lausunto-113-2015.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Lausunto118_ylijaama_ja_alijaamaerien_tulkinnasta_1.pdf
https://vm.fi/documents/10623/123855301/Lausunto_127_alijäämän+kattaminen+peruspääomaa+alentamalla_lausunto.pdf/afca9854-10e0-8180-fdfc-8f8d687dfcc4/Lausunto_127_alijäämän+kattaminen+peruspääomaa+alentamalla_lausunto.pdf?t=1662467218904
https://vm.fi/documents/10623/124032701/Lausunto_133_Takautuvasti+maksettavien+palkkojen+kirjanpitokäsittely.pdf/aed960d6-ac7d-03b8-2e58-246c691d61b2/Lausunto_133_Takautuvasti+maksettavien+palkkojen+kirjanpitokäsittely.pdf?t=1669294090646
https://vm.fi/documents/10623/124032701/Lausunto_134_+Koronapotilaiden+hoitoon+osallistuneelle+henkilöstölle+maksettavan+kertaerän+kirjaaminen.pdf/a34dd10c-9011-5194-7aed-517eb95a2ff4/Lausunto_134_+Koronapotilaiden+hoitoon+osallistuneelle+henkilöstölle+maksettavan+kertaerän+kirjaaminen.pdf?t=1669294091310
https://vkazprodwordpressstacc01.blob.core.windows.net/wordpress/2020/09/Bilaga-10.-Allokering-av-kostnader-och-understod-pa-grund-av-covid-19.pdf
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Rapporteringen ska omfatta: 
Serviceklassernas numrering har i regel grupperats efter näringsgren (social- och hälsovårdens 
klasser i den nummerserie som börjar med nummer 2 och räddningsväsendets klasser i 
nummerserien 4800–4804), men uppgifter som överförs finns också i andra nummerserier:  

• inkludera också följande serviceklasser i rapporteringen av kostnaderna för social- och 
hälsovården: 

o kurators- och psykologtjänster inom elev- och studerandevården (klass 3456) 
o arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (klass 5554) 

• inkludera i den nettokostnad för social- och hälsovården som rapporteras i serviceklassen 
2901 Sakkunnigtjänster och stöd för främjande av välfärd och hälsa uppgiften i sin helhet 
utan avdrag. Finansministeriet drar av separat rapporterade nettokostnader som kvarstår i 
kommunerna i samband med beredningen av finansieringskalkylerna. 

 
Rapporteringen ska inte omfatta: 

• De serviceklasser som hänför sig till miljö- och hälsoskyddet (klassernas nummer 2700–
2706) överförs inte till välfärdsområdena och ska därför inte ingå i rapporteringen.  

• I de uppgifter som rapporteras ska inte ingå kommunens andel av 
arbetsmarknadsstödet, som hänförs till klassen Främjande av sysselsättningen 5553. 

• Kostnader för tjänster som blir kvar i kommunerna 
 

Allokering av stödtjänster till de serviceklasser som överförs 
De uppgifter som rapporteras ska också innehålla interna poster som ingår i de serviceklasser 
som överförs och som kan hänföras antingen genom intern fakturering eller genom övervältring.  
 
Stödtjänsterna specificeras närmare i AURA-handbokens bilaga 5 Serviceklassifikation för 
kommuner och samkommuner (serviceklassens nummer 5501 Stödtjänst) och omfattar bl.a. 
följande tjänster: 

• ekonomitjänster, allmänna tjänster och personaltjänster 

• ICT-tjänster 

• måltids- och renhållningstjänster 

• arbetarskydd, kommunikation, fordonsverkstäder o.d.  

 
Lokalkostnader 
De lokalkostnader som hänför sig till serviceklasserna hänförs i regel via intern eller extern hyra. 
Den interna eller externa hyresinkomsten som hänför sig till lokalerna (t.ex. räddningsverkets 
lokalhyra som hänför sig till samarbete) hänförs till serviceklass 5352 Lokaluthyrningstjänster och 
dessa inkomster ska inte hänföras vidare från serviceklassen till serviceklasser inom social- och 
hälsovården eller räddningsväsendet.  

Annat att beakta i rapporteringen:   

Helsingfors stad ska i sin rapportering beakta att kostnaderna för Helsingfors räddningsskola inte 
överförs till finansieringen av välfärdsområdena.  
 
Kommunernas allmänna skyddsrum och underhållskostnaderna för dem stannar i kommunerna.  
 
Rapportering till Statskontoret per serviceklass 31.5.2023 
Kontrollera att inkomsterna och kostnaderna i den rapportering per serviceklass som görs till 
Statskontoret före 31.5.2023 har hänförts enligt beskrivningen av tjänsterna. Det är viktigt att 
säkerställa att uppgifterna är korrekta, eftersom utfallsuppgifterna enligt serviceklasserna i 
boksluten för 2022 kommer att användas för granskning av nettokostnaderna som överförs från 
kommunerna till välfärdsområdena. Det är också mycket viktigt att kommunerna testar den 

https://vkazprodwordpressstacc01.blob.core.windows.net/wordpress/2020/09/Aura-handbok-Bilaga-5-Serviceklassifikation-for-kommuner-och-samkommuner-15122021.xls
https://vkazprodwordpressstacc01.blob.core.windows.net/wordpress/2020/09/Aura-handbok-Bilaga-5-Serviceklassifikation-for-kommuner-och-samkommuner-15122021.xls
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kommande rapporteringen av kommunernas och samkommunernas bokslutsuppgifter enligt 
serviceklass (KKTPP), för att det dataunderlag som rapporteras före 31.5.2023 och som behövs 
för korrigeringen av finansieringskalkylerna ska vara så högklassigt som möjligt. 

Serviceklasser som överförs från kommunerna till välfärdsområdena (AURA-handbokens bilaga 5) 

2120 Vård utom hemmet inom barnskydd, ospecificerad 

2121 Professionell familjevård inom barnskydd 

2122 Institutionsservice inom barnskydd 

2123 Familjevård inom barnskydd 

2131 Öppenvård inom barnskydd 

2180 Service för barnfamiljer, ospecificerad 

2181 Socialt arbete och social handledning för barnfamiljer 

2182 Hemservice och familjearbete för barnfamiljer 

2183 Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor 

2185 Mödrahems- och skyddshemsservice 

2191 Familjerättslig service 

2201 Institutionsservice för äldre 

2211 Serviceboende inom heldygnsomsorgen för äldre 

2230 Äldreservice, ospecificerad 

2231 Centraliserad klient- och servicehandledning för äldre (gällande till 31.12.2021) 

2232 Serviceboende och familjevård för äldre 

2233 Service som stöder rörligheten i enlighet med socialvårdslagen 

2238 Socialt arbete och handledning av äldre 

2235 Hemvård för äldre 

2241 Annat stöd för äldres boende i hemmet 

2325 Hemvård för andra än barnfamiljer samt stöd för äldres boende i hemmet 

2251 Institutionsservice för personer med funktionsnedsättning 

2261 
Serviceboende inom heldygnsomsorgen för personer med 
funktionsnedsättning 

2280 Service för personer med funktionsnedsättning, ospecificerad 

2281 Personlig assistans 

2282 
Övrigt stöd och övrig service för personer med funktionsnedsättning utöver 
boendeservice med hjälp och stöd inom heldygnsomsorgen 

2283 Service som stöder rörlighet för personer med funktionsnedsättning 

2284 Familjevård för personer med funktionsnedsättning 

2285 
Socialt arbete och social handledning för personer med funktionsnedsättning 
och verksamhet under dagtid 
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2321 
Hemvård för andra än barnfamiljer samt stöd för äldres boende i hemmet 
(gällande till 31.12.2021) 

2450 Missbruks- och mentalvårdsarbete på basnivå, ospecificerat 

2451 Boendeservice för personer som deltar i missbrukarrehabilitering 

2452 Missbrukarrehabilitering på institution 

2453 
Öppen servicehelhet innefattande hjälp, stöd, vård och rehabilitering för 
personer med missbruksproblem eller psykisk ohälsa 

2454 Boendeservice för rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa 

2455 Boendeservice dygnet runt för rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa 

2530 Öppenvård inom primärvården, ospecificerad 

2531 Hemsjukhusvård 

2532 Tjänster inom skolhälsovården 

2534 Tjänster inom studerandehälsovården 

2535 Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå   

2536 Mottagningstjänster på basnivå 

2537 Företagshälsovård 

2538 Mödra- och barnrådgivningstjänster 

2540 Mun- och tandvård, ospecificerad (gällande till 31.12.2021) 

2541 Tjänster på specialnivå inom mun- och tandvård (gällande till 31.12.2021) 

2542 Mun- och tandvårdstjänster på basnivå (gällande till 31.12.2021) 

2545 Munhälsovårdstjänster 

2561 Vård på vårdavdelning på basnivå 

2600 Specialiserad sjukvård, ospecificerad 

2601 Vuxenpsykiatrisk specialiserad sjukvård 

2602 Somatisk specialiserad sjukvård 

2603 Central för prehospital akutsjukvård 

2604 Prehospital akutsjukvård 

2605 
Specialiserad somatisk vård som getts vid en enhet för barnsjukdomar 
(gällande till 31.12.2021) 

2606 Barnpsykiatrisk och ungdomspsykiatrisk specialiserad sjukvård 

2607 Jourtjänster dygnet runt 

2612 Specialiserad somatisk vård 

2900 Social- och hälsovård, ospecificerad 

2901 Sakkunnigtjänster och stöd för främjande av välfärd och hälsa 

2902 Socialjour 

2903 Socialt arbete och social handledning för personer i arbetsför ålder 
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2906 Socialombudsmannens och patientombudsmannens tjänster 

2907 Tjänster som stöder delaktigheten i arbetslivet 

3456 Kurators- och psykologtjänster inom elev- och studerandevården 

4800 Räddningsväsende, ospecificerat 

4801 Räddningsverksamhet och annan räddningsberedskap 

4802 Förebyggande av eldsvådor och olyckor 

4803 Övervakning av farliga kemikalier och explosiva varor 

4804 Bekämpning av olje- och fartygskemikalieskador 

5554 Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 

  

 


