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1 Allmänt
Kommun- och landskapsekonomins informationstjänstprojekt ingår i
finansministeriets utvecklingsprogram (kommuninformationsprogram) för
statistikföring och hantering av kommunalekonomisk information. Syftet med
programmet är att utveckla produktionen av och tillgången på den ekonomiska
information som krävs i kommunernas eget beslutsfattande samt förbättra den
offentliga förvaltningens funktionella och informativa kompatibilitet. Som
slutresultat av programmet har kommunerna och staten möjlighet att tillämpa
samma, gemensamt beslutade och automatiskt producerade information som
beskriver kommunernas ekonomi i sina egna processer för beslutsfattande
gällande kommunerna.
Insamlingen av kommunernas ekonomiska information förs 2021 över från
Statistikcentralen till Statskontoret. Statskontoret kommer även att ansvara för
insamlingen av landskapens ekonomiska information. Dessutom kommer de
uppgifter som gäller registreringen och rapporteringen av kommunernas och
landskapens ekonomiska uppgifter att skötas av Statskontoret.
För att verkställa de nämnda ansvaren inleddes hösten 2016 ett projekt för
kommun- och landskapsekonomins informationstjänst vid Statskontoret. Syftet
är att bygga upp de verksamhetsmodeller och system som krävs för att sköta
de ovan nämnda uppgifterna. Projektet är en del av verkställandet av de
åtgärder som nämns i programmet för kommuninformation.
1.1 Syftet med instruktionen
Syftet med det här dokumentet är att fungera som en instruktion för de
instanser som skickar in kommunernas och landskapens ekonomiska
information.

2 Allmän beskrivning av tjänsten
Kommunekonomins informationstjänst består av flera olika funktioner. Härnäst
ska funktionerna gås igenom enskilt i den ordning som den inskickade
informationen flödar genom tjänsten.

Bild 1 Informationsflödesprocessen
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2.1 Överföringstjänsten för ekonomisk information
Den ekonomiska informationen som skickas till informationstjänsten överförs
först till Överföringstjänsten för ekonomisk information.
Materialet ska i första hand vara i XBRL-format, men kan även vara i CSVformat. Material i CSV-format går igenom en CSV-omvandlare, som
konverterar materialet till XBRL-format. Härifrån behandlas CSV-material på
samma sätt som XBRL-material.
I samband med informationsöverföringen görs valideringar, vilket innebär att
man kontrollerar materialets formella riktighet.
2.2 Godkännandetjänsten
Godkännandetjänsten hämtar den ekonomiska informationen från
Överföringstjänsten. Valideringsresultaten och avsändarens uppgifter har
fogats till materialet. I det här skedet riktas också innehållsmässiga kontroller
till den ekonomiska informationen och resultaten av dessa observationer
fogas till materialet. Materialet överförs till Godkännandetjänstens datalager
Material som väntar på godkännande.
Användarna som har utsetts av kommunerna får i det här skedet ett
meddelande till sina e-postadresser om att material har anlänt till
Godkännandetjänsten (se bild nedan). Ett e-postmeddelande skickas till
användarna också i det skede då ett material som väntar på godkännande har
godkänts.

Bild 2 Meddelande om ankomst av inlämnat material

När användaren loggar in i Godkännandetjänsten, kan hen granska den
ekonomiska informationen för organisationerna som hens behörighet
berättigar till. Användaren ska i första hand kontrollera att det inlämnade
materialet är korrekt, det vill säga kontrollera att materialet som överförts till
tjänsten motsvarar den inskickade informationshelheten.
Dessutom görs kontroller av innehållet i det inskickade materialet och de
granskningsresultat som dessa ger upphov till presenteras för användaren i
Godkännandetjänsten. Användaren ska gå igenom dessa granskningsresultat
och kommentera de bakomliggande orsakerna. Ett granskningsresultat kan
också kräva rättelse av information och återsändning av korrigerat material.
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Några av observationerna är ogiltiga, i vilket fall det korrigerade materialet
måste skickas igen till informationstjänsten.
När användaren har gått igenom granskningsresultaten och konstaterat att
materialet är korrekt, kan informationen i rapporteringshelheten godkännas för
publicering. Också alla kommenterar fogade till granskningsresultaten
publiceras tillsammans med materialet, så informationsnyttjaren ska bättre
förstå innehållet i materialet.
Godkända material kan du granska här också efter att de har godkänts och
publicerats. Efter godkännande överförs materialet till fliken Godkända.
2.3 Registertjänsten
Granskad och godkänd ekonomisk information överförs därnäst till
Registertjänsten. Registertjänsten är den ekonomiska informationens
datalager.
I Registertjänsten erbjuds ett öppet gränssnitt via vilket den ekonomiska
informationen jämte kommentarer finns tillgänglig för alla. Härigenom kan vem
som helst söka information efter sina egna behov, till exempel för att foga
information till sina egna rapporteringssystem. Informationen finns tillgänglig i
flera olika format, till exempel json-, XML och XBRL-format.
2.4 Rapporteringstjänsten
Att använda det öppna gränssnittet är kanske inte det optimala sättet i alla
situationer att få tillgång till publicerad information. Därför erbjuds den
ekonomiska informationen också i färdiga rapporter, grafer osv. via
Rapporteringstjänsten www.tutkihallintoa.fi.
Rapporteringstjänsten genomförs som en del av projektet Kunskapsspurten.
Mer information om #kunskapsspurten finns på: https://tietokiri.fi/337-2/
2.5 Stödinformationstjänsten och Kompatibilitetsplattformen
Stödinformationstjänsten syns inte direkt för användarna, men den är
oumbärlig för tjänstens funktion. Stödinformationstjänsten innehåller
stödinformation som funktionen och underhållet kräver, som den i huvudsak
hämtar från kompatibilitetsplattformen, men vid behov även från andra
informationsproducenter, såsom Statistikcentralen, THL och
Utbildningsstyrelsen.
Kompatibilitetsplattformen består av gemensamt definierade ordlistor, koder
och informationsflöden samt informationsmallar som behövs i den övriga
informationshanteringen. Också XBRL-taxonomin produceras från
kompatibilitetsplattformen och hämtas därifrån till Stödinformationstjänsten.
Ett mer tekniskt paket med så kallad taxonomi finns på
https://www.avoindata.fi/data/sv/dataset/sbr-taksonomia. XBRL-taxonomins
koder och andra koder som stöds i tjänsten kan hämtas fritt från
programgränssnittet till det egna systemet. Tjänsten produceras av
Befolkningsregistercentralen.
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Mer information: https://yhteentoimiva.suomi.fi/sv/

3 Hur man söker efter användarnamn
Kommunen/samkommunen informerar Statskontoret om nyttjanderätten
avseende dess eget företags-ID och dess roller i Webropol-formuläret.
Skapandet av användarroller som anmälts senare än den 1 januari 2020 blir
en annan bekräftelse för den begärande parten.
Administrationen av användarrättigheter ändras när suomi.fi användarautentiseringen slutförs i den utsträckning som krävs. Detta kommer
att meddelas separat.
3.1 Aktivering av användarnamn
Registrera dig hos Informationstjänsten (Godkännande Service) genom att
skapa ett ID med den e-postadress och det lösenord du anger. Lösenordet
måste vara mellan 6 och 100 tecken och innehålla stora bokstäver, gemener,
siffror och specialtecken, minst en kopia vardera. Registrering sker på
https://kuntatalous.kuntadata.fi/Account/Register.

Bild 1 Registrering av godkännandetjänstens ID

Den e-postadress som anges vid registreringstillfället måste bekräftas i
enlighet med instruktionerna i det e-postmeddelande som skickas av tjänsten.
När du har aktiverat ditt konto kan du logga in på Godkännandetjänsten på
https://kuntatalous.kuntadata.fi/
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Bild 2 Inloggningsfönstret för Godkännandetjänsten

4 Bildning av material som ska lämnas ut
4.1.1 Skapa material i CSV-format
Överföringstjänsten för ekonomisk information klarar av att skapa nödvändiga
XBRL-instansdokument av korrekta CSV-filer. Nedan beskrivs kraven och
konstruktionen för CSV-formatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CSV-filernas teckenuppsättning UTF-8
CR, CRLF och LF accepteras som radbrytningstecken
Kolon är avskiljare för fälten (;)
Fält som innehåller specialtecken (kolon (;), radbrytningstecken och citattecken ("))
måste avskiljas med citattecken (")
Citattecknen får inte omges av överflödiga tecken, inte ens mellanslag, till exempel
OK: a;”b”;c
Citattecken inom ett fält ska vara duplicerade, till exempel: ”Erik ””Exempel""
Eriksson”
I nummerfält är det tillåtet att använda både kommatecken och punkt som
decimaltecken
I datumfält accepteras formaten D.M.ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅMMDD och ÅÅÅÅ-MM-DD
I nummerfält får inga tusenavskiljare anges, bortsett från mellanslag och non
breaking space-tecknet
Filens första rad avläses inte
Det går inte att ändra ordning på fälten
De rapporterade talvärdena uttrycks i heltal eller med decimaler. Värden uttrycks i
euro, inte i tusental euro.
Information som definieras som obligatorisk ska alltid tillhandahållas. Om
obligatorisk information inte har något värde bör den sättas till 0 (med undantag för
tjänstespecifik information). Frivilliga uppgifter på en grå bakgrund kan lämnas
tomma.
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Bild 5 Exempel på CSV-material

Vid rapportering med hjälp av en CSV-fil kan skandinaviska bokstäver ändras
när de kommenterar. Detta kan korrigeras:
•
•

Kommentarer ska kodas i UTF-8-format. ANSI-kodade tecken visas i
Godkännandetjänsten och i gränssnittet som frågetecken.
Kommentarer visas i Godkännandetjänsten. De beter sig exakt samma som de som
anges i gränssnittet. De kan modifieras och till exempel kan den dags repareras.

4.1.2 Skapa material i XBRL-format
Materialet som ska skickas måste vara baserat på den senaste taxonomin.
Taxonomier finns för nedladdning via Statskontorets webbplats:
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/koder-for-ekonomiskrapportering/#xbrltaxonomin-for-kommuner
Standardiserade finansiella rapporteringskoder och klassificeringar finns på
Suomi.fi: https://koodistot.suomi.fi/registry;registryCode=sbr-fi-code-lists
Exempelmaterial i XBRL-format kan laddas ned från Statskontorets webbplats:
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/kommunochlandskapsekonominsinformationstjanst/#testning
4.1.2.1 Anmärkningsvärt vid kompilering av XBRL-formatdata
•
•
•

Endast en punkt får användas som decimaltecken
De rapporterade talvärdena uttrycks i heltal eller med decimaler. Värden
uttrycks i euro, inte i tusental euro.
Information som definieras som obligatorisk ska alltid tillhandahållas. Om
obligatorisk information inte har något värde bör den sättas till 0 (med undantag
för tjänstespecifik information). Frivilliga uppgifter på en grå bakgrund kan
lämnas tomma.

4.2 Skicka in information
Vid sändning av material är det möjligt att använda olika sätt att överföra
informationen.
4.2.1 Leverans av fil som bilaga
Instruktion för överföring av information:
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/kommun-ochlandskapsekonominsinformationstjanst/#produktion > Leverans av fil som
bilaga.
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Uppladdningssida för materialet: https://kuntatalous.kuntadata.fi/ > Skicka
material

Bild 6 Uppladdning av material via webbplatsen

Användarnamnet måste hämtas innan materialet skickas.
4.2.2 Skickande av material med Excelblankett
I bruksanvisningen nedan beskrivs hur kommunernas budget- och
ekonomiplanuppgifter skickas in med Excelblanketten.
Excelblankett kan också användas för att skapa en xbrl-fil som kan laddas ner
till lokala myndigheter informationstjänst via webbsidan (se ”Leverans av
material via webbplatsen”).
Excelblandett som används för att tillhandahålla data, instruktioner för
användning av Excel och information om den aktuella versionen av formuläret
finns på Statskontorets webbplats
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/kommun-ochlandskapsekonominsinformationstjanst/#produktion > Skickande av material
med Excelblankett > Excelblanketten kan laddas ner här.

En bruksanvisning för Excelblanketten kan laddas ner här:
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/kommun-ochlandskapsekonominsinformationstjanst/#produktion > Skickande av material
med Excelblankett > En bruksanvisningen för Excelblankett kan laddas ner
här.

4.2.3 Leverans av informationen via gränssnittet Suomi.fi
Grundläggande information om suomi.fi-tjänstens roll https://esuomi.fi/suomifitjanster/suomi-fi-informationsled/?lang=sv.
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Vanligtvis hanteras överföringen av ett program som gör http (HTTP POST).
Materialet skickas till avsändarens egen anslutningsserver, som överför det via
servicebussen till den Kommunekonomis informationstjänst.
Instruktion för överföring av information:
Skicka data på Suomi.fi-testbussen:
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/kommun-ochlandskapsekonominsinformationstjanst/#testning
Information om hur uppgifterna skickas i Suomi.fi-gränssnittet finns på
Statskontorets webbplats (i avsnittet ”Avsändning av kommunernas
ekonomiska uppgifter i gränssnittet Suomi.fi”)
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/kommun-ochlandskapsekonominsinformationstjanst/#testning
Service Description Language -filen:
https://drive.google.com/file/d/1HQJSb7BAXDzbIym6zFLyGrJnLDxM2Pxk/vie w
4.3 Vad händer när materialet har skickats in?
I samband med insändningen av materialet skickas ett meddelande om att ditt
material har överförts till godkännandetjänsten till e-postadressen som du har
uppgett. E-postmeddelandet innehåller en länk till godkännandetjänstens
inloggningssida.

Bild 7 Meddelande om inskickat material till e-postadressen

4.3.1 Skapa inloggningsuppgifter i godkännandetjänsten
Innan du kommer åt att granska materialet som du har skickat in, måste du
skapa inloggningsuppgifter till Godkännandetjänsten. Se punkt 3. Hur man
söker efter användarnamn.
4.3.2 Jag har loggat in i Godkännandetjänsten. Vad ska jag göra?
Nu kommer du åt att granska informationen som du har skickat.
Godkännandetjänsten visar en vy i enlighet med inloggningsuppgifternas
behörighet till kommunens/samkommunens ekonomiska information. Om du
till exempel är representant för revisionsbyrån, kan du ha behörighet till flera
organisationers material.
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Syftet är att du själv går igenom ditt material med hjälp av de olika flikarna i
Godkännandetjänsten. Nedan beskrivs med bilder hur du ska göra och vilken
information som visas för dig.
4.3.3 Vyer och innehåll i Godkännandetjänsten
När du loggar in i Godkännandetjänsten, visas första sidvyn för dig. Där visas
allmän information om tjänstens innehåll och leveransen av information. I den
här vyn visas även en lista över importerade rapporteringshelheter, som
väntar på granskning av informationens riktighet och det därpå följande
godkännandet. Materialet som ska granskas väljs från listan över
rapporteringshelheter som väntar på godkännande, som finns längst ned på
sidan.

Bild 8 Godkännandetjänstens första sidvyn

Härnäst öppnas det valda materialet i en rapport med fem flikar som skapas
med Power BI. Du kan byta flik längst ned på rapporten. Innehållet i rapporten
utvecklas baserat på feedback från användare som har skickat in testmaterial.
Rapportvyn kan förstoras med helskärmsknappen under rapporten. Du kan
avsluta helskärmsläget genom att trycka på Esc på tangentbordet.
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•

Första sidan visar en översikt över kvaliteten på den inskickade
rapporteringshelheten. Baserat på den här vyn ska användaren kunna
säkerställa att det inskickade materialet har överförts korrekt till tjänsten.

•

På fliken Räkningar kan du granska det inskickade materialet med hjälp av
tydliga rapporter. Fliken visar de granskningsresultaten som genereras av
de genomförda innehållsgranskningarna av materialet.

•

På fliken Validering resultatet visar teknisk information om validering.

•

På fliken Instansdokument listas den inskickade ekonomiska
informationen i ett format i enlighet med taxonomin.

•

På fliken Kommentarer listar kommentarer som lagts till av kommentaren
till materialet.

Hittills har finansiella data granskats i Överföringstjänster för ekonomisk
information för att säkerställa att uppgifterna är formellt korrekta. Uppgifterna
har också varit föremål för innehållskontroller i detta skede. Baserat på
innehållsgranskningarna kommer uppgifterna att utgöra
inspektionsobservationer för rapporter om fälten i uppgifterna inte klarar de
inspektionsregler som gäller för fälten. Du kan visa granskningsresultat i
rapportvyerna Godkännandetjänsten på olika sätt.
På den första sidvyn visas viktiga nyckeltal om de inskickade
rapporteringshelheterna. Syftet med detta är att underlätta kontrollen av att
den inskickade informationen har överförts korrekt till Godkännandetjänsten,
det vill säga så som den har skickats till tjänsten.
Dessutom visas i den här vyn antalet fält som innehåller information från det
inskickade materialet i förhållande till antalet alla möjliga fält. Syftet eller
meningen är inte att använda alla fält, utan endast de fält som
kommunen/samkommunen har information att fylla i. Om data innehåller ett
nollvärde visas data. Om värdet lämnas tomt visas inte informationen.
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Bild 9 Första sidvyn

Första sidan visar också det totala antalet granskningsresultat.

Bild 10 Det totala antalet granskningsresultat
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På fliken Räkningar kan du granska den ekonomiska informationen i rapporter
som presenteras i diagramformat. Den önskade helheten kan väljas via
kryssrutorna till vänster.
I den här vyn presenteras även granskningsresultat relaterade till materialet ur
vilka framgår mer information genom att klicka på raden som
granskningsresultatet är riktat till. Syftet med den här fliken är att visa
ekonomisk information i ett bekant format, vilket gör det enklare att hitta
granskningsresultaten i det inskickade materialet.
Om uppgifterna är föremål för en inspektion som inte kräver att felet
korrigeras och att uppgifterna lämnas in på nytt, ska observationen
kommenteras. Kommentaren bör vara tillräckligt förklarande för att
dataanvändaren ska kunna förstå vad som menas med kommentaren. Om du
tidigare har kommenterat samma ämne i ett tidigare inskickat material,
kommer kommentaren att visas längst ner på sidan och kan överföras
därifrån till materialet som behandlas. Detta kommer att undvika omskrivning.

Bild 11 Fliken Räkningar

Fliken visar också hur allvarligt granskningsresultatet är, som visas i
kolumnen ”Hindrar godkännande”, och om granskningsresultat blockerar
godkännandet (K / E).
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Bild 12 Allvarlighet av granskningsresultat i vyn
Beräkningar

På fliken Validering resultat visar teknisk information om validering.

Bild 13 Fliken Resultat av validering
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Informationsdefinitioner som skapas i enlighet med XBRL-standarden kallas
för taxonomi. Rapporter skapade i enlighet med taxonomin kallas för
instansdokument. På fliken Instansdokument kan du granska XBRL-filer
som skickats till informationstjänsten på cellidentifierarnivå.

Bild 14 Fliken Instansdokument

4.3.4 Kommentera och godkänna materialet
I godkännandetjänsten är uppgifterna föremål för automatiska kvalitetskontroller
för att hitta ofullständiga och felaktiga uppgifter. Granskningsresultaten visas på
fliken Inspektionsobservationer i godkännandetjänsten och på fliken Räkningar.
Om uppgifterna är felaktiga, måste de korrigeras på källsystemet och skickas
igen till Kommunekonomins informationstjänst. Ett granskningsresultat måste
kommenteras när värdet är korrekt, men det finns fortfarande ett
granskningsresultat. Varje kvarvarande resultat måste kommenteras innan
materialet kan godkännas med framgång.

Bild 15 Godkänna materialet
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Efter godkännande kommer de kommentarer som bifogas uppgifterna att
överföras till registertjänsten, dvs. det faktiska registret över finansiella
uppgifter. Därifrån är de tillgängliga via ett öppet gränssnitt för dataanvändare.
När rapporteringsperioden har avslutats kan kommunen eller samkommunen
märka ett fel i materialen som behöver rättas till. Materialet kan skickas till
Kommunekonomins informationstjänst, men kommunen eller samkommunen
har ingen rätt att godkänna det. Kommunen eller samkommunen kan i fältet för
ytterligare information begära att Stadskontoren godkänner materialet, om det
bliv inga granskningsobservationer som hindrar godkännande.

4.4 Sökning av uppgifter i rest-gränssnittet
Godkända uppgifter som har överförts till registertjänsten är tillgängliga via
rest-gränssnittet i JSON- och XML-format.
Sökningen av nyckelvärden via rest-gränssnittet sker i två steg.
1. Först söker man i alla materialuppgifter som finns i tjänsten.
2. Därefter kan man välja det önskade materialet med hjälp av
resultatgruppens koduppgifter (FO-nummer, rapporteringshelhet etc.).
För resultatgruppen finns en färdig URL-adress med vilken man kan
leta efter nyckelvärden för just det aktuella materialet.
Hur man söker information beror naturligtvis också på vilken applikation eller
webbläsare man använder för att söka informationen.
4.4.1 Rest-gränssnittets adress
Rest-gränssnittet finns på adressen:
https://prodkuntarest.westeurope.cloudapp.azure.com/.
När man går till adressen öppnas vyn nedan med anvisningar för användning
av gränssnittet.
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Bild 16 Startsida för registertjänstens startsida

I produktionsbruk är uppgifterna tillgängliga för alla via gränssnittet.
4.4.2 Sökning av materialuppgifter och exempelsökningar
I sökningen av materialuppgifter används följande parametrar:
•
•
•

Version: v1
Format: json eller xml (senare även xbrl och jxbrl)
Material nyckelord: aineistot, collection, samling
Utgående från ovan nämnda parametrar kan alla materialuppgifter som
finns i tjänsten sökas:
https://prodkuntarest.westeurope.cloudapp.azure.com/rest/<version>/<f
ormati>/<material-nyckelord>. Dessa tecken bör inte användas för
riktiga adresser.

1. I JSON-format:
https://prodkuntarest.westeurope.cloudapp.azure.com/rest/v1/json/ai
neistot
2. I XML-format:
https://prodkuntarest.westeurope.cloudapp.azure.com/rest/v1/xml/ai
neistot .
Nedan har vi som exempel sökt samma materialuppgifter med några olika
applikationer.

Exempel 1. Sökning av materialuppgifter i JSON-format i webbläsaren Firefox.
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När du i Firefox går till ovan nämnda adress
https://kuntarestusertest.westeurope.cloudapp.azure.com/rest/v1/json/aineistot,
öppnas en textvy i JSON-format

Bild 17 Sökning av materialuppgifter i JSON-format i webbläsaren Firefox.

Till Firefox finns även tillägg med vilka man kan få JSON-formatet att visas
med prydligare formatering.

Bild 18 Visning av JSON-format med prydligare formatering

Exempel 2. Sökning av materialuppgifter i JSON-format med Internet Explorer.
Webbläsaren IE föreslår att de materialuppgifter som söks på adressen
(aineistot.json) ska öppnas i arbetsstationens applikation eller sparas på
arbetsstationen.

Bild 19 Sökning av materialuppgifter i JSON-format med Internet Explorer,
laddningsfönster

Efter sökningen kan materialuppgifterna öppnas i en applikation på
arbetsstationen (t.ex. anteckningar).

Bild 20 Sökning av materialuppgifter i JSON-format med Internet Explorer
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Exempel 3. Sökning av materialuppgifter i JSON-format med applikationen
SoapUI.
Materialuppgifter kan sökas med kommandot:
GET
https://kuntarestusertest.westeurope.cloudapp.azure.com/rest/v1/json/aineistot
HTTP/1.1.

Bild 21 Sökning av materialuppgifter i JSON-format med applikationen SoapUI

4.4.3 Tolkning av materialuppgifter
I materialuppgifterna finns information om allt material i registertjänsten, och
följande uppgifter för varje material:
•
•
•
•
•
•

FO-nummer (Y-tunnus)
Rapporteringshelhet (Raportointikokonaisuus)
Rapporteringsperiod (Raportointikausi)
Godkännandeskede (Hyväksyntävaihe)
Tid för godkännande (Hyväksyntäaika)
URL-adress för nyckelvärdet (URL-osoite tunnuslukuja varten)

Resultatuppsättningen identifierare (FO-nummer, rapporteringshelhet osv.)
används för att välja de uppgifter som krävs, och en föraggregerad URL kan
användas för att söka efter relevanta data. Färdiga sökadresser använder
samma överföringsformat som användes för att söka efter all data. Om alla data
har begärts i json-format, parametreras även URL:erna i datalistan för jsonbaserade KI-listor. URL-anrop för data i främmande språk hänvisar också till
icke-språkliga nyckelkodsamtal. Det är lätt att skapa en URL som hämtar
nyckelnumren per maskin. Detta är fallet om du vill ändra parametervärdena för
det färdiga nyckelvärdet sökning (till exempel språket i kontrollfallen).
Den tidigare resultatuppsättningen innehåll endast en data, vars nyckeltal kan
sökas på följande adress:
https://prodkuntarest.westeurope.cloudapp.azure.com/rest/v1/json/dokumentti/lo
pullinen/ktas/0186588-2/2019.
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Bild 22 Tolkning av materialuppgifter

Från ovanstående exempelsökning bör det noteras att API-sökningar som ges
som exempel har implementerats med testdata, så att sökningarna kanske inte
returnerar samma resultat i den verkliga miljön.
4.4.4 Sökning av nyckelvärden som hör till ett visst material
Sökningen av materialuppgifter beskrevs ovan. Man kan välja det önskade
materialet med hjälp av resultatgruppens koduppgifter (FO-nummer,
rapporteringshelhet etc.). För resultatgruppen finns också en färdig URLadress med vilken man kan leta efter nyckelvärden för det aktuella materialet.
I den färdiga sökningsadressen för nyckelvärden används samma
överföringsform som användes för att söka allt material. Om alla material har
begärts i JSON-format kommer URL-adresserna i materiallistorna i fråga
också att vara parametriserade för JSON-baserade listor över nyckelvärden.
En URL-adress som söker nyckelvärden kan enkelt bildas även maskinellt.
Man måste göra på detta sätt om man vill ändra parametervärdena för en
färdig sökning av nyckelvärden (såsom granskningshändelsernas språk).
I sökningen av nyckelvärden för material används följande parametrar:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Version: v1
Format: json, xml (senare även xbrl och jxbrl)
Dokument Nyckelord: dokumentti, document eller dokument
Godkännandeskede, finska: esi, alustava, hyväksytty, lopullinen.
Godkännandeskede, engelska: initial, approved, final
Godkännandeskede, svenska: preliminär, godkänt, slutlig
Rapporteringshelhet: ktas (andra stöds för närvarande inte)
FO-numret: kommunens FO-nummer, till exempel 0145208-4
Period: 2018, 2019 osv.

Dokumentnyckelordet och godkännandesteget måste skrivas på samma språk
så att systemet känner igen begäran korrekt. Till exempel dokumentti och
lopullinen, document och final eller dokument och slutlig.
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Även om sökningen av nyckelvärdet utförs på ett främmande språk, är
kommentarfältet i resultaten endast på det språk där kommentaren skrev den.
Systemet översätter inte kommentarer till önskat språk.

4.4.5 Tolkning av nyckelvärden som hör till ett visst material
I resultaten av en sökning av nyckelvärden är följande uppgifter tillgängliga:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FO-nummer
Rapporteringshelhet
Rapporteringsperiod
Godkännandeskede
Tid för godkännande
Taxonomi
Nyckelvärde (sifferkod enligt taxonomin)
Nyckelvärdets värde
Anmälan om granskningshändelse
Precisering av granskningshändelse
Granskningshändelsens allvarlighet
Granskningshändelsens språk

Nedan visas uppgifter från en exempelobservation.

Bild 23 Nyckelvärdesuppgifter för exempelobservation

Tills vidare (24.1.2020) stöds endast godkännandeskedet ”godkänt i förväg” i
uppladdningen av ekonomisk information. I gränssnitten stöds även andra
godkännandeskeden när de förverkligas i laddningsprocessen.

5 Intressentgrupper, avhängigheter och andra system/frågor relaterade till tjänsten
Målgrupperna för tjänsten består av såväl dem som levererar ekonomisk
information som de instanser som utnyttjar informationen. Tjänsten utvecklas i
samarbete med ett omfattande nätverk av intressentgrupper.
5.1 Informationsleverantörerna
Den ekonomiska informationen kan levereras av kommuner, samkommuner,
kommunala affärsverk och andra balansenheter. Dessutom levereras
information av instanser som producerar tjänster åt ovan nämnda aktörer, till
exempel revisionsbyråer och IT-leverantörer.
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5.2 Informationens slutanvändare
Den ekonomiska informationen kan man nyttja via Registertjänsten och
Rapporteringstjänsten, vilka upprätthålls av Statskontoret. Nedan listas
identifierade slutanvändare av informationen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finansministeriet
Statistikcentralen
Kommuner och landskap
Kommunförbundet
Utbildningsstyrelsen
Institutet för hälsa och välfärd
Arbets- och näringsministeriet TEM
Undervisnings- och kulturministeriet
Statskontoret

5.3 System och övriga tjänster relaterade till tjänsten
Nedan följer en lista över system relaterade till tjänsten.
•
•
•
•
•
•
•

Kommunernas ekonomisystem
Datasystem for mynligheter som upprätthåller stödinformation
Nationella kompatibilitetsverktyg
Tjänster för behandling av information
Servicearkitekturen Suomi.fi
Tutkihallintoa.fi/sv
avoindata.fi/sv

Dessutom utnyttjas koder i tjänsten som upprätthålls av
Befolkningsregistercentralens tjänst (yhteentoimiva.suomi.fi/sv/)
5.4 JHS-rekommendationer
I fortsättningen styrs kommunernas externa ekonomirapportering av JHSrekommendationer (rekommendationer för den offentliga förvaltningen).
Rekommendationerna underhålls årligen. Från och med början av 2021 blir
JHS-rekommendationerna bindande för kommunerna. De viktigaste JHSrekommendationerna beträffande ekonomi och ekonomirapportering är:
•
•
•
•
•
•

kontoförteckning (kontoförteckningsmall)
XBRL-taxonomin
budget och ekonomiplan
rapportering av ekonomisk information
kostnadsredovisning
tjänsteklassificering

5.5 XBRL
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) är ett XML-baserat
märkspråk för sammanställning av ekonomisk information, till exempel
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bokslutsuppgifter, i ett elektroniskt, strukturerat format. XBRL gör det möjligt
att automatiserat skapa, hantera och vidarebearbeta dokument som
innehåller ekonomisk information.
Instanserna som producerar, förmedlar och analyserar informationen kan dra
fördel av dokument i XBRL-format bland annat när tillgången och kvaliteten på
informationen förbättras. Målet är att när det manuella arbetet minskar, så ska
även tolknings- och lagringsfelen minska och att informationen ska finnas
tillgänglig snabbare.
Kommunernas och samkommunernas ekonomiska information som skickas till
Kommunekonomins informationstjänst levereras till Överföringstjänsten för
ekonomisk information i första hand i XBRL-format. Den ekonomiska
information som skickas in ska alltid vara i enlighet med den senaste
taxonomin. Mer information och nedladdning av XBRL-taxonomin hittar du här.
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5.6 Ordlista

TERM

DEFINITION

Stödinformation

Definition av en samling stödposter i tabellformat relaterad till ett specifikt ämne

Stödpost

En informationsgrupp som innehåller en eller flera kolumner som motsvarar definitionen av
stödinformationen

Anmälare

Rapporterande kommun, samkommun eller annan rapporteringsskyldig balansenhet

Avsändare

Avsändaren är den som har skickat informationen

Godkännare

Godkännaren är den som har godkänt informationen i godkännandetjänsten.

Taxonomi

Namn på taxonomi

Taxonomi-ID

Taxonomins ID

Rapporteringshelhet

Del av taxonomin

Delhelhet

Del av rapporteringshelhet

Organisationstyp

Anmälarens organisationstyp

Fält-ID

Fältets ID

Fält

Fältets namn

Konto-ID

Kontots ID i driftsekonomirapporteringen

Konto

Kontots namn i driftsekonomirapporteringen

Tjänsteklass-ID

Tjänsteklassens ID i driftsekonomirapporteringen

Tjänsteklass

Tjänsteklassens namn i driftsekonomirapporteringen

Tjänstegrupp

Tjänsteklassernas överbegrepp

XBRL

eXtended Business Reporting Language

XBRL-taxonomin

Överenskommet informationsinnehåll och formen på det i enlighet med XBRL.

XBRL-entrypoint

Del av XBRL-taxonomin

Instansdokument

XBRL-fil som skickas till informationstjänsten

6 Kontaktuppgifter
Feedback och frågor: kuntadata@valtiokonttori.fi
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7 Ändringshistorik
Version

Datum

Författare

Granskare

Godkännare

Ändringshistorik

V 1.0

30.12.2019

Hanna Ahola

V 1.1

8.1.2020

Hanna Ahola

Punkt 3.1 Aktivering av användarnamn: krav på
lösenord.

V 1.2

16.1.2020

Hanna Ahola

Punkt 4.2.1 Leverans av fil som bilaga:
uppdaterade text och länkar. 4.4 - 4.4.5 Sökning
av uppgifter i rest-gränssnittet: uppdaterade
länkar och text.

V 1.3

9.3.2020

Hanna Ahola

Punkt 4.1.1 Skapa material i CSV-format läggs
till i slutet ett nytt stycke och uppdaterat figur 5. I
punkt 4.3.4 Kommentera och godkänna
materialet läggs till i slutet av stycket om
godkännande av uppgifter efter
rapporteringsperiodens slut.

