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Anvisningar för serviceproducenter angående servicetider, prissättning av servicen och anteckningar som görs i 
portalen www.palveluseteli.fi 

 

1) Serviceproducenterna förpliktigas att följa servicetider angivna i AKTA när de producerar service med 
servicesedlar. 

SERVICETIDTABELL (i enlighet med AKTA) 

VARDAGAR KL. 7-18  
VARDAGSKVÄLLAR KL. 18-22  
VARDAGSNÄTTER KL. 22-07  
LÖRDAGAR KL. 07-18  
SÖNDAGAR KL. 18-24.00  

Söndagsersättning betalas alltså från lördag kl. 18.00 till natten mellan söndag och måndag kl. 24.00. 

Enligt dessa klockslag ska serviceproducenterna anteckna sina servicetider i tabellen över serviceproducenter som 
finns på www.palveluseteli.fi. 

 

2) Vid prissättningen rekommenderas heltal, till exempel 28e/timme. Fältet ”Lisäinfo” får inte längre innehålla 
procenttal (t.ex. kvällstillägg +30 %) och inte heller kan man kräva kilometerersättningar endast av en del av 
klienterna, t.ex. ”över 5 km från vårt kontor”. 

 

3) Servicesedelföretagare kan vid behov göra kommunvisa prissättningar i tabellen över serviceproducenterna på 
www.palveluseteli.fi som underhålls av Smartum Oy. Närmare uppgifter ges av Varpu Valkeinen, 
varpu.valkeinen@smartum.fi, eller 040 748 0639 om frågan gäller inloggningen eller tekniken. Frågor om innehållet 
riktas till Sari Saarikoski, sari.saarikoski@vasek.fi eller 040 558 6058. 

Vänligen observera att du kan skriva in uppgifter om företaget i palveluseteli.fi-registret endast en gång om året.  

 

4) Kilometerersättningar  

Ledningsgruppen för den regionala servicesedeln beslutade i sitt möte (10.1.2012) att av etiska och moraliska skäl, 
samt för att trygga klienternas valfrihet, rekommendera nedanstående praxis:  



 

 

1) Om företagaren använder sin egen bil, beaktas kilometrarna i det slutgiltiga bokslutet enligt kördagboken 
och enligt förhållandet mellan näringsidkandet och egen körning. Av näringsidkandets del kan man direkt 
göra ett tilläggsavdrag i beskattningen eller om man vill, kan man också uppta det som inkomst i 
bokföringen. 

 
2) I ett aktiebolag ska man använda bilförmån både för företagaren själv och för arbetstagare.  

 
3) Om en privat näringsidkare använder sin egen bil till arbetskörning över 50-procentigt, ska bilen bokföras i 
balansräkningen och företagaren kan göra avdrag på bilen enligt verkliga kostnader.   

 
OM KILOMETERERSÄTTNINGARNA FAKTURERAS OCKSÅ AV KLIENTEN ENLIGT DET VÄRDE SOM 
SKATTEMYNDIGHETEN HAR FASTSTÄLLT, FÅR FÖRETAGAREN DUBBEL EKONOMISK NYTTA. LEDNINGSGRUPPEN FÖR 
DEN REGIONALA SERVICESEDELN HAR I SITT MÖTE 10.1.2012 BESLUTAT ATT DEN INTE UNDERSTÖDER ATT 
KILOMETERERSÄTTNINGAR FAKTURERAS AV SERVICESEDELKLIENTER TILL FULLT BELOPP (0,45 e/km). 
 
 
Närmare uppgifter ges vid behov av ert företags bokförare.  
 

 


