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Kommunernas och 
välfärdsområdenas ekonomiska 

rapportering ‒ vad är det fråga om?



Den nya rapporteringsmodellen har ändrat 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 har också kommit med

Kostnadsberäkning

• Utvidgningen av tjänsteklassifikationen 

och det datainnehåll som definierats på 

förordningsnivå förutsätter allt bättre 

inriktning
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Lag och

förordningar



…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.

Ansvariga personer

• Förmedlas informationen om 

rapporteringen till rapportören och 

vidare inom organisationen?

Samarbete
• Utvecklingen av den ekonomiska 

rapporteringen förutsätter ett nära samarbete 

med både servicecentren och 

systemleverantörerna.

Granskaforvaltningen.fi

• Öppen information öppnar 

möjligheter till en ny slags 

diskussion om hur 

serviceproduktion kan utvecklas
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Lagstiftning som styr 
rapporteringen och 

rapporteringens datainnehåll



Lagstiftningsram för kommunens och samkommunens samt 
välfärdsområdets och välfärdssammanslutningens rapportering
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Lagstiftningsram

Kommunallagen (410/2015), 120 a §

Lagen om välfärdsområden (611/2021), 120 §

2 § 1.4 mom. i lagen om Statskontoret (305/1991)

Statsrådets förordning om lämnande av uppgifter som gäller 

kommuners ekonomi (524/2020)

Statsrådets förordning om lämnande av uppgifter som gäller 

välfärdsområdens ekonomi (462/2022)

Statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i 

kommunens bokslut (525/2020)

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 2021 (694/2020)

Finansministeriets förordning om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av 

kommuners ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2022 (815/2021) 

Finansministeriets förordningar om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av 

kommuners (488/2022) och välfärdsområdes (487/2022) ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2023

Handbok för ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA)

Handbok för ekonomisk rapportering i välfärdsområden och välfärdssammanslutningar (HVA-AURA)

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150410#O6L13P120a
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210611#Pidm45949345793104
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1991/19910305#P2
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200524
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2022/20220462
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200525
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210729
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200694
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210815
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2022/20220488
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2022/20220487
https://www.valtiokonttori.fi/sv/foreskrifter-och-instruktioner/handbok-for-automatisk-ekonomisk-rapportering-i-kommuner-och-samkommuner/
https://www.valtiokonttori.fi/sv/foreskrifter-och-instruktioner/handbok-for-ekonomisk-rapportering-i-valfardsomraden-och-valfardssammanslutningar-hva-aura/


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.
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Lagar
Allmän skyldighet att producera 

information:

112 § och 120 a § i 
kommunallagen

120 § i lagen om välfärdsområden

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 lämnande 
av uppgifter som gäller kommuners 

ekonomi (524/2020)

Statsrådets förordning om de 
uppgifter som ska tas upp i 

kommunens bokslut (525/2020)

Statsrådets förordning om lämnande av 
uppgifter som gäller välfärdsområdens 

ekonomi (462/2022)

Statsrådets förordning om de 
uppgifter som ska tas upp i 
välfärdsområdets bokslut 

(729/2021)

Finansministeriets förordning

Finansministeriets förordning 
om informationsinnehåll och 
tekniska beskrivningar som 
tillämpas på lämnandet av 
kommuners ekonomiska 

uppgifter för 
räkenskapsperioden

Finansministeriets 
förordningar om 

informationsinnehåll och 
tekniska beskrivningar som 
tillämpas på lämnandet av 

välfärdsområdes ekonomiska 
uppgifter

Samarbetsgruppen och 
samordningsarbetet bakom 

förordningen



Var utnyttjas de rapporterade ekonomiska 
uppgifterna i praktiken?

• Det är viktigt att uppgifterna rapporteras korrekt och inom de föreskrivna tidsfristerna!

• De uppgifter som kommunerna och välfärdsområdena rapporterar används bakom 

samhälleligt betydelsefulla beslut, de olika statliga myndigheternas 

informationsbehov

• Ministerierna, Utbildningsstyrelsen, Statistikcentralen och Institutet för hälsa och välfärd osv.

• Också andra än statliga myndigheter använder uppgifterna

• Kommuner, samkommuner, välfärdsområden, Kommunförbundet

• Medborgarna, dvs. var och en av oss

• Granskaforvaltningen.fi
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https://www.granskaforvaltningen.fi/


Var utnyttjas de rapporterade ekonomiska uppgifterna i praktiken?

• Ministerierna

• Styrning och tillsyn. 

• Till exempel finansministeriet använder de rapporterade uppgifterna för beräkningen av kommunernas och välfärdsområdenas finansiering, dvs. 

utarbetandet av statsandelarna för basservicen samt av finansieringsberäkningarna för kommunerna och välfärdsområdena (i 

finansieringsberäkningarna för välfärdsområdena används ekonomiska uppgifter vid utarbetandet av kalkylerna för basfinansieringen och vid 

eventuella tilläggsfinansieringsförfaranden); uppföljning av kommunernas och välfärdsområdenas ekonomiska situation samt beräkning av kriterierna 

för utvärderingsförfarandet och prognostisering av kommunernas och välfärdsområdenas ekonomi (som exempel på prognostisering i samband med 

kommunekonomiprogrammet varje vår och höst publiceras en utvecklingsprognos för den kommunala ekonomin samt kommunspecifika tryckkalkyler).

• Utbildningsstyrelsen

• Utbildningsstyrelsen samlar in uppgifter om kostnader (och prestationer) för utbildningen för upprätthållande av statsandelssystemet, 

kostnadsuppföljning och utvärdering av utbildningen.

• Institutet för hälsa och välfärd

• De huvudsakliga användningsändamålen är THL:s utvärderingsfunktion, dvs. utvärderingsinformation som samlats in för styrningen av 

välfärdsområdena (utvärderingsrapporter och indikatorer för kostnadsnyttoeffekten inom social- och hälsovården), behovskoefficienterna för 

välfärdsområdena och utgiftsprognoserna för den sociala tryggheten, kalkylerna för främjande av välfärd och hälsa och hälsovårdsfinansiering samt 

den nationella och internationella statistikrapporteringen samt utredningar och forskning som beskriver servicesystemets tillstånd.

• Statistikcentralen

• Nationalräkenskaperna samt uppgifterna om EDP-underskott och -skulder som används i samband med EU:s stabilitets- och tillväxtpakt vid 

bedömningen av medlemsstaternas offentliga finanser. Dessutom finns det ett företagsregistersystem och ekonomisk statistik över olika 

ämnesområden.
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AURA- och HVA-AURA-
handböcker styr kommunernas 

och välfärdsområdenas 
ekonomiska rapportering



AURA- och HVA-AURA-handböcker för ekonomisk 
rapportering

• Kommunernas och samkommunernas ekonomiska rapportering styrs av AURA-handboken 

med bilagor.

• Målet är att handboken ska innehålla svar på frågor som gäller kommunernas och 

samkommunernas ekonomiska rapportering.

• Handboken innehåller:

• allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller

• allmänna anvisningar för produktion av innehållet i rapporteringen

• preciseringar som förtydligar rapporteringen för varje rapporteringshelhet

• Välfärdsområdenas ekonomiska rapportering styrs av Handbok för ekonomisk rapportering 

i välfärdsområden och välfärdssammanslutningar (HVA-AURA) som publiceras i slutet av 

2022.
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https://www.valtiokonttori.fi/sv/foreskrifter-och-instruktioner/handbok-for-automatisk-ekonomisk-rapportering-i-kommuner-och-samkommuner/
https://www.valtiokonttori.fi/sv/foreskrifter-och-instruktioner/handbok-for-ekonomisk-rapportering-i-valfardsomraden-och-valfardssammanslutningar-hva-aura/


AURA- och HVA-AURA-handböcker för ekonomisk 
rapportering

• Sammanställd huvudsakligen av gamla JHS-material

• Handböckernas målgrupper

• kommuner och samkommuner samt välfärdsområden och välfärdssammanslutningar med 

affärsverk och balansenheter

• ekonomiförvaltningens tjänsteleverantörer som ansvarar för kommunernas och 

samkommunernas samt välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas 

lagstadgade ekonomiska rapportering och annan myndighetsekonomisk rapportering

• Finansministeriet ansvarar för upprätthållandet av AURA- och HVA-AURA-

handböcker och Statskontoret ansvarar för publikationen av handböcker.
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Handbok för ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner 
(AURA) ‒ handbokens innehåll i september 2022

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

Bilagor: 

Bilaga 1: Kontoplan (Excel)

Bilaga 2: Bokföringsexempel gällande fonder

Bilaga 3: Diagram över presentation av nedskrivningar

Bilaga 4: Registrering av försäkringsersättningar

Bilaga 5: Serviceklassifikation för kommuner och samkommuner 
(Excel)

Bilaga 6: Exempel för kostnadsredovisning

Bilaga 7: Ordlista

Bilaga 8: Sektorer i XBRL-taxonomin

Bilaga 9: Särdragen hos den prestationsbaserade 
kvartalsrapporteringen

Bilaga 10: Allokering av kostnader och understöd på grund av covid-
19-pandemin till serviceklasser

Kopplingar mellan tjänsteklassifikation och serviceklassifikation
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Uppdatering av AURA- och HVA-AURA-handböcker

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

• Beslut om ändringar i AURA- och HVA-AURA-handböcker fattas av 
samarbetsgruppen för underhållet av definitioner av informationen 
inom kommunerna och välfärdsområden

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

• Beslut om innehållet i handböcker fattas av samarbetsgruppen för 
underhållet av definitioner av informationen inom kommunerna och 
välfärdsområden – också på förslag av dig
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Påverkansmöjligheter för rapporteringen

• För att säkerställa en smidig rapportering rekommenderas det att man satsar 

på resurser för rapporteringen

• Det är möjligt att ge utlåtanden om rapportens datainnehåll och tekniska 

beskrivningar alltid när FM:s förordningar håller på att uppdateras.

• Direkt respons till de myndigheter som ansvarar för rapporteringen via 

Statskontorets kundservicekanal, kuntadata@valtiokonttori.fi

• Frågor som gäller rapporteringens innehåll

• Frågor och utvecklingsförslag som gäller anvisningar för rapporteringen

• Välkommen med och utveckla Handbok för ekonomisk rapportering i 

välfärdsområden och välfärdssammanslutningar (HVA-AURA) hösten 2022!
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Finns det något 
oroande i 
kommunernas och 
välfärdsområdenas 
ekonomiska 
rapportering?

Servicekanalen för Kommunernas 
och välfärdsområdenas 
ekonomitjänst hjälper!

Kontakta: 
kuntadata@valtiokonttori.fi



Tack!
LINNEA MÄKINEN, FINANSEXPERT

LINNEA.MAKINEN@GOV.FI

@MAKINENLINNEA

VM.FI |  @VMUUTISET


