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Automatiserad ekonomisk 
rapportering 
‒ vad handlar det om?
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Den nya rapporteringsmodellen ändrar de ekonomiska 
processerna...

Rapporteringscykeln

I och med reformen har den 

kommunala ekonomins 

rapporteringscykel skärpts till 

kvartalsvis

Inskrivningspraxis

Rapporteringen om den kommunala 

ekonomins tillstånd i realtid förutsätter 

stark prestationsbaserad bokföring

Datainnehåll

• Nivån på den information som 

rapporteras fördjupas på kontona-, 

tjänste- och sektorsnivå.

• Prognosvärlden kommer också att 

komma med

Kostnadsberäkning

Utvidgningen av tjänsteklassificeringen 

och det datainnehåll som definierats 

på förordningsnivå förutsätter allt 

bättre inriktning

Lag och

förordningar
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…och i högsta grad kommunikationsprocesserna

Intern kommunikation
Den information som ska rapporteras behöver 

inte godkännas i förvaltningsorganen, men se till 

att den interna informationsgången sker innan 

informationen publiceras.

Kommunens och samkommunens 

ansvariga personer

Förmedlas informationen om 

rapporteringen till rapportören och 

vidare inom organisationen?

Samarbet

Utvecklingen av den automatiserade 

ekonomiska rapporteringen förutsätter ett 

nära samarbete med både servicecentren 

och systemleverantörerna.

Granskakommuner.fi

Öppen information öppnar möjligheter 

till en ny slags diskussion om hur 

kommunernas serviceproduktion kan 

utvecklas
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Lagstiftning som styr 
rapporteringen och 
rapporteringens datainnehåll
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Lagstiftningsram för kommunernas och samkommunernas rapportering

Lagstiftningsram

121 a § i kommunallagen

2 § i lagen om statskontoret

Statsrådets förordning

om lämnande av uppgifter som gäller 

kommuners ekonomi (524/2020)

Statsrådets förordning

om de uppgifter som ska tas upp i 

kommunens bokslut (525/2020)

Finansministeriets förordning

om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av 

kommuners ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2021 (694/2020)

OBS! Finansministeriets förordning om räkenskapsperioden 2022 utfärdades 

31.8.2021.

Handbok för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner 

(AURA)
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https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150410
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1991/19910305
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200524
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200524
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200525
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200525
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200694
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200694
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210815
https://www.valtiokonttori.fi/sv/foreskrifter-och-instruktioner/handbok-for-automatisk-ekonomisk-rapportering-i-kommuner-och-samkommuner/


Datainnehåll som ska rapporteras
Det datainnehåll som rapporteras baserar sig på lagar och förordningar, dvs. på de lagstadgade 

uppgifter som den som behöver informationen har.

Lagar
Allmän skyldighet att producera 

information:

112 § och 121 a § i kommunallagen

Lagar som hänför sig till statistikföring:

Statistiklagen 208/2004 

Lag om Institutet för hälsa och välfärd 
668/2008

Styrning och tillsyn: substanslagar 
såsom räddningslagen, 

konkurrenslagen, kommunallagen 
(kriskommun) osv.

Övriga behov av att använda 
information: statsandelar: 

statsandelslagen, lagen om 
grundläggande utbildning m.m.

Statsrådets förordningar

Statsrådets
förordning om de 

uppgifter som ska tas 
upp i kommunens 
bokslut (525/2020)

Statsrådets förordning
om lämnande av 

uppgifter som gäller 
kommuners ekonomi 

(524/2020)

Finansministeriets förordning

Finansministeriets förordning om 
informationsinnehåll och tekniska 
beskrivningar som tillämpas på 

lämnandet av kommuners 
ekonomiska uppgifter för 

räkenskapsperioden 2021 
(694/2020)

Samarbetsgruppen och 
samordningsarbetet bakom 

förordningen
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Kommande: Rapportering om välfärdsområden
• Automatiserad rapportering av ekonomiska uppgifter fr.o.m. uppgifterna för 2023 till 

Statskontoret, VATE-rapportering från 2021 och 2022 som en lättare separat enkät 
från Statistikcentralen

• Lagstiftningsram:

• 13 kap. i lagen om välfärdsområden (115 §‒124 §), särskilt 120 §

• Statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i välfärdsområdets 
bokslut (729/2021)

• Finansministeriets förordning om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar 
som tillämpas på lämnandet av kommuners ekonomiska uppgifter för 
räkenskapsperioden 2023 utfärdas våren 2022.

‒ Tekniska beskrivningar, närmare informationsinnehåll

‒ Uppgifter som regelbundet ska lämnas med tanke på den ekonomiska 
styrningen av välfärdsområdena

8

https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210729


Kommunernas och 
samkommunernas 
automatiserade ekonomiska 
rapportering styrs av AURA-
handboken
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Handbok för automatiserad ekonomisk rapportering i 
kommuner och samkommuner (AURA)

• Kommunernas och samkommunernas automatiserade ekonomiska 
rapportering styrs av AURA-handboken med bilagor.

• Målet är att handboken ska innehålla svar på frågor som gäller 
kommunernas och samkommunernas automatiserade ekonomiska 
rapportering.

• Handboken innehåller:

• allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller

• allmänna anvisningar för produktion av innehållet i den automatiserade 
rapporteringen

• preciseringar som förtydligar rapporteringen för varje rapporteringshelhet
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https://www.valtiokonttori.fi/sv/foreskrifter-och-instruktioner/handbok-for-automatisk-ekonomisk-rapportering-i-kommuner-och-samkommuner/


Handbok för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner 
och samkommuner (AURA) ‒ handbokens innehåll

1 Inledning

2 Den automatiserade myndighetsrapporteringen styrs av kubmodellen

3 Kontoplan

4 Serviceklassifikation för kommuner och samkommuner

5 Kommunernas och samkommunernas kostnadsredovisning

6 Läsanvisningar för tabellunderlagen

7 XBRL-tabellunderlag

Bilagor
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Handbok för automatiserad ekonomisk rapportering i 
kommuner och samkommuner (AURA)

• Sammanställd huvudsakligen av gamla JHS-material

• Handbokens målgrupper

• kommuner och samkommuner med affärsverk och balansenheter

• ekonomiförvaltningens tjänsteleverantörer som ansvarar för 
kommunernas och samkommunernas lagstadgade ekonomiska 
rapportering och annan myndighetsekonomisk rapportering

• Finansministeriet ansvarar för upprätthållandet av AURA-
handboken och Statskontoret ansvarar för publikationen av 
handboken.
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Uppdatering av AURA-handboken

• Handboken är till sin karaktär ett dokument som uppdateras 
kontinuerligt och som vid behov ändras

• Beslut om ändringar i AURA-handboken fattas av samarbetsgruppen 
för underhållet av definitioner av den ekonomiska informationen inom 
den offentliga förvaltningen

• Samarbetsgruppen har till uppgift att fastställa exakta datainnehåll och tekniska 
beskrivningar i den automatiserade ekonomiska rapporteringen.

• Beslut om innehållet i handboken fattas av samarbetsgruppen för 
underhållet av definitioner av den ekonomiska informationen inom 
den offentliga förvaltningen – också på förslag av dig
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Finns det något oroande i 
den automatiserade 
ekonomiska 
rapporteringen?

Servicekanalen för 
Kommunekonomins 
informationstjänst hjälper!

Kontakta: 
kuntadata@valtiokonttori.fi
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Tack!
linnea.makinen@gov.fi

Twitter: @makinenlinnea

LinkedIn: Linnea Mäkinen


