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Förord

Den institutionella sektorindelningen är en 
klassificeringsstandard som publiceras av Sta
tistikcentralen. Syftet med klassificeringen är 
att göra begreppen i Statistik klarare och att 
främja jämförbarheten. Klassificeringen kan 
tillämpas ocksä i andra datasystem.

Statistikcentralen har publicerat en ny institu
tionell sektorindelning och rekommenderar att 
den används ffän och med är 1995.

Statistikcentralens enhet för klassificerings- 
tjänster upprätthäller den institutionella sektor
indelningen och tar gärna emot förslag tili ut- 
veckling av klassificeringen. I frägor som gäl- 
ler innehället kan man vända sig tili enheten 
för ekonomiska förhällanden.

Nomenklaturen och defmitionema i klassifi
ceringen samt nyckeln mellan den gamla och 
den nya klassificeringen finns ocksä pä dis- 
kett. Diskettförsäljningen sköts av Anne Vää
nänen, klassificeringstjänster, tfn (90) 1734 
2243, telefax (90) 1734 2291. Publikationen 
säljs, liksom de övriga handböckerna (bilaga i 
slutet av Publikationen), av Statistikcentralens 
publikationsförsäljning, tfn (90) 1734 2011, 
telefax (90) 1734 2474.

Helsingfors den 16 december 1994

Eero Heikkonen

Pasi Markelin
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Inledning

Den institutionella sektorindelningen är ett
system för klassificering av enheter som fattar 
ekonomiska beslut i större grupper med enhe
ter, vars verksamhet, finansieringsmakt, ägar- 
typ och juridiska form är av liknande typ. En 
beslutsfattarenhet är en person, ett hushäll 
eller en juridisk person, som har rätt att skaffa 
egen förmögenhet, idka ekonomisk verksam
het och delta i ekonomiska transaktioner med 
andra enheter.

Huvudsektorerna i den institutionella sektor
indelningen är:

1. Företag
2. Finansiella institut och försäkringsanstalter
3. Offentliga samfund
4. Icke-vinstsyftande sammanslutningar
5. Hushäll
6. Utlandet

Den institutionella sektorindelningen används 
i samhällsstatistik som beskriver samhällseko- 
nomin. Klassificeringen används som grund1 
för nationalräkenskaperna och gör det möjligt 
att beskriva säväl penningflöden inom ekono
min som reserver. Den institutionella sektor
indelningen är Central ocksä i finansieringssta- 
tistiken.

Den institutionella sektorindelningen baserar 
sig pä den internationella klassificeringsre- 
kommendationen i FN:s system för nationalrä- 
kenskaper (SNA)2. Ocksä Europeiska Unio- 
nens system för nationalräkenskaper (ESA)3 
följer denna rekommendation. SNA har revi- 
derats och den nya rekommendationen fast- 
ställdes är 1993. Den nya institutionella sek
torindelningen följer de reviderade internatio
nella klassificeringama.

1 Sourama, Heikki, Saariaho, Olli. Kansantalouden tilinpito: Rakenne, määritelmät ja luokitukset, bara pä 
finska (Nationalräkenskaper: Struktur, definitioner och klassificeringar). Statistikcentralen, undersökningar 
63. Helsingfors 1980.

2 A System of National Accounts. United Nations. 1993.

3 European System of National and Regional Accounts in the European Community (ESA 1995). Eurostat, 
1994 (Utkastj.
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Klassificeringsnomenklatur

1 Företag
11 Offentliga företag
111 Statliga företag och affärsverk
112 Kommunala företag och affärsverk

12 Privata företag
121 Finländska företag
122 Företag med utländsk majoritet
123 Övriga utländska företag

2 Finansiella institut och försäk- 
ringsanstalter

21 Finlands bank
210 Finlands bank

22 Depositionsbanker
221 Finländska depositionsbanker
222 Depositionsbanker i utländsk ägo

23 Övriga kreditinstitut
230 Övriga kreditinstitut

24 Försäkringsanstalter
240 Försäkringsanstalter

25 Institut för finansierings- och försäk- 
ringsverksamhet

250 Institut för finansierings- och försäkrings- 
verksamhet

26 Övriga finansiella institut
260 Övriga finansiella institut

3 Offentliga samfund
31 Staten
310 Staten

32 Kommuner
320 Kommuner

33 Samkommuner
330 Samkommuner

34 Älands landskapsstyrelse

340 Älands landskapsstyrelse

35 Socialskyddsfonder
351 Arbetspensionsanstalter
352 Övriga socialskyddsfonder

4 Icke-vinstsyftande samfund
41 Bostadssamfund
410 Bostadssamfund

42 Statskyrkor
420 Statskyrkor

43 Övriga icke-vinstsyftande samfund
430 Övriga icke-vinstsyftande samfund

5 Hushäll
51 Näringsidkares hushäll
511 Gärdsbruksidkare
512 Övriga näringsidkare

52 Löntagarhushäll
520 Löntagarhushäll

53 Övriga hushäll
530 Övriga hushäll

6 Utlandet
61 Företag
610 Företag

62 Finansiella institut och försäkringsan
stalter

620 Finansiella institut och försäkringsanstal
ter

63 Offentliga sammanslutningar
630 Offentliga sammanslutningar

64 Icke-vinstsyftande samfund
640 Icke-vinstsyftande samfund

65 Hushäll
650 Hushäll
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Klassificering med definitioner

1 Företag
Inhemska ekonomiska enheter, vars huvudsakliga syfte är att producera varor och tjänster (exklu
sive finansierings- och försäkringstjänster) för försäljning pä marknaden tili ett pris som i nórma
la fall átminstone täcker produktionskostnaderna.
Företag är
• juridiskt självständiga samfund eller
• enheter av liknande slag, vars verksamhet kan särskiljas ffán ägamas ekonomi och som sköts 

som företag även om de inte formellt sett är självständiga.
Ett företag eller en företagsliknande enhet har dubbel bokföring over sin ekonomi.
Ocksá icke-vinstsyftande samfund som betjänar företag samt finansieras och kontrolleras av före
tag hör tili denna klass.
Finansiella instituí och försäkringsanstalter hör inte hit utan tili huvudklass 2.

II Offentliga företag
Finländska offentliga företag, vars huvudsakli
ga verksamhet är att producera varor och 
tjänster för marknaden tili ett pris som ätmins- 
tone täcker produktionskostnaderna. Minst 50 
procent av aktie- eller andelskapitalet är i of- 
fentlig ägo. Ocksä dotterbolag där den offent- 
ligt ägda andelen direkt eller indirekt är 50 
procent eller mera.
Offentliga affärsverk som säljer största delen 
av sina produkter och tjänster tili allmänheten.

III Statliga företag och affärsverk
Företag där staten eller socialskyddsfonder di
rekt och/eller indirekt via moderbolaget äger 
minst 50 procent av aktiekapitalet.
Statliga affärsverk, vars varor och tjänster hu- 
vudsakligen säljs tili allmänheten.

112 Kommunala företag och affärs
verk

Företag där kommun, samkommun eller land- 
skapet Äland endera direkt eller indirekt via 
moderbolaget äger minst 50 procent av aktie
kapitalet.
Affärsverk som ägs av kommuner, samkom- 
muner eller landskapet Äland och vars varor

och tjänster huvudsakligen säljs tili allmänhe
ten.

12 Privata företag
Företag som ägs och/eller kontrolleras av pri
vata och som är
• juridiskt självständiga enheter, dvs. ak- 

tiebolag, andelslag, kommanditbolag, rede- 
rier o.d. affärssamfiind, öppna bolag, före- 
tags konkursbon, ekonomiska föreningar 
o.d.

• enheter av företagstyp, vars verksamhet 
kan särskiljas irán ägamas ekonomi, t.ex. 
utländska företags filialer

• självständiga affärsidkare, vars verksamhet 
är relativt omfattande och företagsliknande. 
Dylika affärsidkare har dubbel bokföring 
over sin verksamhet.

• dödsbon efter affärsidkare av ovannämnda 
typ

• icke-vinstsyftande samfund som betjänar 
företag som hör tili klass 1 och som huvud
sakligen finansieras och kontrolleras av fö- 
retagen i frága. (T.ex. arbetsgivarorganisa- 
tioner, föreningar som arbetar för export- 
försäljning.)
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121 Finländska företag
Företag där utlänningar inte har nâgot bestä- 
ende inflytande.

122 Företag med utländsk majoritet
Företag som heit eller delvis är i utländsk ägo 
(andelen minst 50 procent) och där utlänning
ar har bestäende inflytande.

123 Övriga utländska företag
Företag som delvis är i utländsk ägo (andelen 
minst 10 procent men under 50 procent) och 
där utlänningar har bestände inflytande.
Hit hör inte företag som tili 50 procent eller 
mer är i offentlig ägo. De hör till klass 11 Of- 
fentliga företag.

2 Finansiella Institut och försäknngsanstalter
Finansiella institut är alla de finländska ekonomiska enheter vars huvudsakliga verksamhet bestär 
av finansieringsförmedling eller därtill hörande stöd- och hjälpfunktioner. Ekonomiska enheter 
som i första hand idkar försäkringsverksamhet förs tili denna klass (bortsett ffän de enheter som 
förts tili klass 33).
Icke-vinstsyftande samfund (organisationer) som betjänar finansiella institut och försäkringsan- 
stalter förs tili den underklass de i huvudsak betjänar.
Hit hor inte investeringsbolag som saljer och 
Foretag.

21 Finlands bank 

210 Finlands bank

22 Depositionsbanker
Privata och offentliga banker som tar emot 
depositioner, dessas holdingbolag samt orga
nisationer som betjanar bankerna.

221 Finlandska depositionsbanker
Finlandska affars-, spar- och andelsbanker.

222 Depositionsbanker i utlandsk 
ago

Utlandsagda dotterbanker eller filialer som id
kar depositionsbanksverksamhet.

23 Ovriga kreditinstitut

230 Ovriga kreditinstitut
Andra kreditinstitut an depositionsbanker. 
Alla privata och offentliga enheter samt alia 
finlandska och utlandsagda enheter.

förmedlar fastigheter. De hör till huvudklass 1

24 Försäknngsanstalter

240 Försäknngsanstalter
Privata och offentliga försäknngsanstalter i 
fmländsk eller utländsk ägo.
Skade- och livförsäkringsbolag, försäkringsfö- 
reningar, ocksä trafikförsäkringscentralen. Bo- 
lag som idkar individuell pensionsförsäkring 
hör till denna klass.
Hit hör inte pensionsförsäkringsbolag eller 
-anstalter som sköter det lagstadgade arbets- 
pensionsskyddet eller nâgot jämförbart. De 
hör till klass 35 Socialskyddsfonder.

25 Institut för finansierings- och 
försäkringsverksamhet

250 Institut för finansierings- och 
försäkringsverksamhet

Institut med stöd och hjälpfunktioner för fi
nansierings- och försäkringsverksamhet, vilka 
dock inte själva skaffar finansieringsmedel 
och inte tar risker genom att skuldsätta sig för 
egen räkning. Dylika är företag som förmedlar 
värdepapper samt marknadsplatser för värde-
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papper sâsom bôrser, kreditupplysnings- och 
kreditvàrderingsinstitut, institut som tillhanda- 
hâller derivatinstrument sâsom swappar, op
tioner och futurer samt fôretag som fôrmedlar 
fôrsâkringar.

26 Ôvriga fînansiella institut

260 Ôvriga fînansiella institut
Privata och offentliga placeringsfonder, perso- 
nalfonder och pantlânekontor o.d. i finlàndsk 
eller utlândsk âgo.

Verksamhet vid andelslags sparkassor och fô- 
retags intressekontor särskiljs inte frân den 
ôvriga verksamheten vid ifrâgavarande ekono- 
miska enhet.
Hit hör inte företag som idkar värdepappers- 
handel för egen räkning. De hör tili huvud- 
klass 1 Företag.

3 Offentliga samfund
Ekonomiska enheter som handhar den offentliga förvaltningen i Finland: stats- och kommunal- 
förvaltningen, samkommunsförvaltningen, Alands landskapsförvaltning samt socialskyddsfonder- 
na.
Offentliga samfund producerar offentliga tjänster, handhar den allmänna inkomstfördelningen 
och välfärden samt garanterar att det sociala och ekonomiska systemet fungerar. För dessa ända- 
mäl bär de upp skatt av samtliga finländska ekonomiska enheter.
Ocksä icke-vinstsyftande samfund som betjänar offentliga samfund hör tili denna klass.
Hit hör inte de enheter som inte omfattas av de offentliga budgetema och de enheter inom 
budgetema vars varor och tjänster huvudsakligen säljs tili privata. Dessa enheter hör tili klass 11 
Offentliga företag.

31 Staten 

310 Staten
Ekonomiska enheter som omfattas av stats- 
budgeten: ministeriema och de statliga verken 
och inrättningarna. Ett undantag är att fonder 
som betjänar offentlig verksamhet hör till den
na klass trots att dessa enheter inte omfattas 
av statsbudgeten.
Hit hör inte de statliga affärsverk som omfat
tas av budgeten, vars varor och tjänster hu
vudsakligen säljs till privata. De hör till klass 
111 Statliga företag och affärsverk, dit ocksä 
fonder som betjänar företag hör liksom ocksä 
statsägda enheter som inte omfattas av stats
budgeten.

32 Kommuner 

320 Kommuner
Ekonomienheter som ingâr i kommunernas 
budgeter: kommunala inrättningar.
Hit hör inte kommunala affärsverk, vars varor 
och tjänster huvudsakligen säljs till privata, 
âven om de omfattas av kommunernas budge
ter. Dessa hör till klass 112 Kommunala före
tag och affärsverk. Till den klassen hör ocksâ 
enheter som ägs av kommuner, men som inte 
ingâr i kommunernas budgeter.

33 Samkommuner

330 Samkommuner
Ekonomienheter som ingâr i samkommuner- 
nas budgeter.
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En samkommun kan enligt kommunallagen 
grundas för att sköta gemensamma kommuna- 
la ärenden av bestäende karaktär. En samkom
mun kan verka inom en eller flera näringsgre- 
nar. Till samkommuner hänförs ocksä icke- 
vinstsyftande kommunala samfund säsom 
Finlands kommunförbund.
Av de enheter som ingär i samkommunemas 
budgeter hör inte de affärsverk, vars varor och 
tjänster i huvudsak säljs till privata tili denna 
klass. De hör tili klass 112 Kommunernas fö- 
retag och affärsverk, liksom ocksä sädana en
heter som ägs av samkommuner men som inte 
ingär i dessas budgeter.

34 Alands landskapsstyrelse

340 Alands landskapsstyrelse
Enheter som ingär i bugdeten för landskapet 
Aland: landskapets verk och inrättningar.
Landskapet Aland är enligt självstyrelselagen 
för Aland en självstyrande enhet.
Av de enheter som ingär i budgeten hör inte 
de av landskapets affärsverk, vars varor och

tjanster i huvudsak saljs till privata till denna 
klass. Dessa hor till klass 112 Kommunernas 
foretag och affarsverk, liksom ocksi enheter 
som inte ingar i budgeten, men som ags av 
landskapet.

35 Socialskyddsfonder
Huvudsakligen enheter som verkstaller social- 
skydd som regleras av myndighetema.

351 Arbetspensionsanstalter
Bolag, pensionsstiftelser, pensionskassor och 
offentliga verk (t.ex. Kommunernas pensions- 
forsakring) som handhar lagstadgad eller dar- 
med jamforbar arbetspensionsforsakring.

352 Ovriga socialskyddsfonder
Enheter som verkstaller grundtrygghet som re
gleras av myndighetema (sisom Folkpen- 
sionsanstalten).
Ocksa arbetsloshetskassor samt sjuk-, begrav- 
nings- och avgangsbidragskassor hor till den
na klass.

4 Icke-vinstsyftande samfund
Samfund som är juridiskt självständiga enheter och som huvudsakligen erbjuder tjänster till hus- 
häll till ett pris som understiger produktionskostnaderna. Normalt kontrollerar hushällen dessa 
samfund och finansierar verksamheten med medlemsavgifter eller bidrag. Ocksä helt eller delvis 
statsägda inrättningar som betjänar hushällen hör emellertid till denna klass.
Alia bostadssamfund oberoende av syftet med verksamheten.
Hit hör inte icke-vinstsyftande samfund som betjänar företag, finansiella institut eller offentliga 
samfund. De hör till huvudklass 1, 2 eller 3 enligt de enheter de betjänar.

41 Bostadssamfund

410 Bostadssamfund
Bostadsaktiebolag, bostadsandelslag, bostads- 
fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och 
andra bostadssamfund.

42 Statskyrkor 

420 Statskyrkor
Den evangelisk-lutherska och den ortodoxa 
kyrkan.
Andra religiosa samfund hör inte hit utan tili 
klass 43 Övriga icke-vinstsyftande samfund.
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43 övriga icke-vinstsyftande sam- hälsovärds-, utbildnings- eller socialtjänster 
fun(|  samt andra religiosa samfund än statskyrkor-

na.
430 Övriga icke-vinstsyftande sam- 

fund
Exempelvis samfund, stiftelser, fonder, partier 
och arbetstagarorganisationer som erbjuder

5 Husháll
Alia inhemska husháll och företagsverksamhet som dessa bedriver, om verksamheten kan särskil- 
jas frán hushállets verksamhet och klassifíceras som en separat ekonomisk enhet.
Hushállen fár lön, kapitalinkomster, inkomstöverföringar frän andra sektorer eller företagar- 
inkomster av näringsverksamhet.
Hushállen indelas i undergrupper enligt den referenspersons yrkesställning, som i huvudsak an- 
svarar för hushállets utkomst.

51 Näringsidkares husháll
Affärs-, yrkes- och gárdsbruksidkares husháll.
Ocksá företagsverksamhet som bedrivs av 
husháll av detta slag om verksamheten inte 
kan särskiljas tili en separat enhet. Dylik verk
samhet är inte speciellt omfattande, även om 
den ocksá kan sysselsätta avlönad personal. 
Det hälls vanligen enkel bokföring över verk
samhet av detta slag.
Hit hör inte affarsidkare vars verksamhet är 
omfattande och företagsliknande. Dessa hör 
till huvudklass 1 eller 2 enligt verksamhetens 
art.

511 Gárdsbruksidkare
Alla gárdsbruk, oberoende av antalet avlöna- 
de, förutsatt att gárdsbruksidkaren är en fysisk 
person och inte ett samfund.

512 Övriga näringsidkare
Övriga näringsidkarhushäll än sádana som be
driver gárdsbruk.

52 Lontagarhusháll 

520 Lontagarhusháll
Husháll, där referenspersonen är löntagare.

53 Övriga husháll

530 Övriga husháll
Husháll, där referenspersonen är t.ex. pensio
nar eller studerande eller en person som lever 
pá kapitalinkomster. Ocksá personer som är 
lángvarigt bosatta pá anstalt.

Statistikcentralen 9



6 Utlandet
Klassen beskriver affärstransaktioner och andra ekonomiska relationer mellan finländska och ut- 
ländska ekonomiska enheter.
Alla utländska ekonomiska enheter, utländska legationer, konsulat och intemationella Organisa
tionen enheter i Finland. Dessutom finländska enheters arbetsställen i utlandet, förutsatt att dessa 
anses ha självständig beslutanderätt i fräga om sin grundläggande verksamhet.

61 Företag 

610 Företag

62 Finansiella institut och försäk- 
ringsanstalter

620 Finansiella institut och försäk- 
ringsanstalter

63 Offentliga sammanslutningar

630 Offentliga sammanslutningar

64 Icke-vinstsyftande samfund 

640 Icke-vinstsyftande samfund

65 Hushäll 

650 Hushäll
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Nyckel mellan den gamla och nya 
klassificeringen_________________

Den gamla klassificeringen 1984 Den nya klassificeringen 1995 (* -  primär klass)

1 Sammanslutningsforetag 1 Foretag

11 Offentiiga foretag 11 Offentiiga foretag

111 Statens affarsverk 111 Statliga foretag och affarsverk

112 Statens ovriga foretag 111 Statliga foretag och affarsverk

113 Kommunernas affarsverk 112 Kommunala foretag och affarsverk

114 Kommunernas ovriga foretag 112 Kommunala foretag och affarsverk

12 Privata utlánningars foretag 12 Privata företag

121 Foretag dar utlánningars andel overstiger 
20%, hógst 50%

123 Övriga utlándska företag

122 Foretag dar utlánningars andel overstiger 
50%

122 Foretag med utlándsk majoritet

123 Delar av utlándska ekonomiska enheter 122 Företag med utlándsk majoritet

13 Privata foretag agda av finlándare 12 Privata foretag
121 Finländska företag

2 Finansieringsinstitut 2* Finansiella institut och försäk- 
ringsanstalter 

3 Offentiiga samfund

21 Finlands Bank 21 Finlands bank
210 Finlands bank

22 Ovriga penninginstitut: privata 22 Depositionsbanker

221 Affársbanker 221 Finländska depositionsbanker

222 Sparbanker 221 Finländska depositionsbanker

223 Andelsbanker 221 Finländska depositionsbanker
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23 Ôvriga penninginstitut: offentliga 22 Deposidonsbanker
221 Finlândska depositionsbanker

24 Fôrsâkringsanstalter 24* Fôrsâkringsanstalter 
35 Socialskyddsfonder

241 Liv- och pensionsfôrsàkringsbolag 240* Fôrsâkringsanstalter 
351 Arbetspensionsanstalter

242 Skadefôrsàkringsbolag 240 Fôrsâkringsanstalter

243 Pensionsstiftelser och -kassor, arbetspen- 
sionsanstalter

351 Arbetspensionsanstalter

244 Ôvriga fôrsâkringsanstalter 240* Fôrsâkringsanstalter 
352 Ôvriga socialskyddsfonder

25 Ôvriga finansieringsinstitut: privata 23* Ôvriga kreditinstitut
25 Institut for finansierings- och forsàt 

ringsverksamhet
26 Ôvriga finansiella institut

251 Privata hypoteksbanker och -inràttningar 230 Ôvriga kreditinstitut

252 Privata kreditaktiebolag 230 Ôvriga kreditinstitut

253 Privata finansieringsbolag 230 Ôvriga kreditinstitut

254 Ôvriga privata finansieringsinstitut 250* Institut for finansierings- och fôrsàk- 
ringsverksamhet 

260 Ôvriga finansiella institut

26 Ôvriga finansieringsinstitut: offentliga 23 Ôvriga kreditinstitut

261 Offentliga hypoteksbanker 230 Ôvriga kreditinstitut

262 Offentliga kreditaktiebolag 230 Ôvriga kreditinstitut

263 Ôvriga offentliga finansieringsinstitut 230 Ôvriga kreditinstitut

27 Utlandsâgda finansieringsinstitut 22* Depositionsbanker
23 Ôvriga kreditinstitut
24 Fôrsâkringsanstalter
26 Ôvriga finansiella institut

271 Utlandsâgda affarsbanker 222 Depositionsbanker i utlàndsk àgo

272 Utlandsâgda fôrsâkringsanstalter 240 Fôrsâkringsanstalter
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273 Övriga utlandsägda fmansieringsinstitut

3 Offentliga sammanslutningar

31 Staten

32 Kommuner och kommunalförbund

321 Stader

322 Övriga kommuner

323 Kommunalförbund

324 Alands landskapsförvaltning

33 Socialskyddsfonder

4 Icke vinstsyftande sammanslut
ningar

41 Statsunderstödda institutioner

42 Statskyrkor

43 Stiftelser och fonder

44 Bostadssamfund

49 Övriga icke vinstsyftande sammanslut
ningar

230* Övriga kreditinstitut 
240 Försäkringsanstalter 
260 Övriga fmansiella institut

3 Offentliga samfund

31 Staten
310 Staten

32* Kommuner
33 Samkommuner
34 Alands landskapsstyrelse
35 Socialskyddsfonder

320 Kommuner

320 Kommuner

330 Samkommuner

340 Alands landskapsstyrelse

35 Socialskyddsfonder
352 Övriga socialskyddsfonder

4 Icke-vinstsyftande samfund

43 Övriga icke-vinstsyftande samfund
430 Övriga icke-vinstsyftande samfund

42 Statskyrkor
420 Statskyrkor

43 Övriga icke-vinstsyftande samfund
430 Övriga icke-vinstsyftande samfund

41 Bostadssamfund
410 Bostadssamfund

43 Övriga icke-vinstsyftande samfund
430 Övriga icke-vinstsyftande samfund
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5 Husháll 5 Husháll

51 Näringsidkarens husháll

54 Löntagarhushäll 

59 Övriga husháll 

6 Utlandet

51 Näringsidkares husháll
511 Gârdsbruksidkare 
512* Övriga näringsidkare

52 Löntagarhushäll
520 Löntagarhushäll

53 Övriga husháll
530 Övriga husháll

6 Utlandet
61* Företag
610* Företag
62 Finansiella institut och försäkringsan- 

stalter
620 Finansiella institut och försäkringsanstal- 

ter
63 Offentliga sammanslutningar
630 Offentliga sammanslutningar
64 Icke-vinstsyftande samfund 
640 Icke-vinstsyftande samfund
65 Husháll 
650 Husháll
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