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Från datakub till rapport
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Från datakub till datakub
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DPM-modellen & XBRL-taxonomin
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Källa: JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia

http://www.jhs-suositukset.fi/c/document_library/get_file?uuid=78969365-1b11-46b0-9b27-43405de70a29&groupId=14


Data Point Modeling (DPM)
DPM-modelleringen utnyttjar det blankett-tänkande som ofta används i 
myndighetsrapporteringen

Innehållet i datainsamlingen definieras som tabelliknande vyer 

Bakom tabellernas rader och kolumner finns standardiserade koder och 
klassificeringar

Metoden har ursprungligen utvecklats för bankernas och 
försäkringsanstalternas XBRL-rapportering ~2007
 2013 DPM CEN common workshop agreement 
 2020 DPM ISO-standardi 

Metoden är inte teknikberoende. DPM-modeller kan publiceras bland 
annat som XBRL-taxonomier
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http://cen.eurofiling.info/
https://www.iso.org/committee/6534831/x/catalogue/p/0/u/1/w/0/d/0


Metamodell för DPM-modellen
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Dokumentation: http://cen.eurofiling.info/wp-
content/upLoads/data/CWA_XBRL_WI001-1-E.pdf

http://cen.eurofiling.info/wp-content/upLoads/data/CWA_XBRL_WI001-1-E.pdf


DPM-modellen & XBRL-
taxonomin

Båda publikationerna 
 innehåller samma information
delas i samma paket

Dokumentation av SQLite-databasen här

EXTA (Eurofiling taxonomy architecture) har 
utvecklats för DPM-baserade taxonomier
- > Fördelar bl.a. ett omfattande programstöd 
samt bättre utnyttjande av information och 
taxonomins arkitektur är konstant
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=”interoperable.finland.fi”
Kopplingen mellan DPM-modellen/taxonomin 
och Suomi.fi-definitionerna

Suomi.fi Taxonomins innehåll

dictionary (ordlista)

frameworks 
(rapporteringshelheter)

Datamodell
er

KoderOrdlistor

Interoperabilitet
splattform



Produktion av ekonomiska 
uppgifter

Via DPM-modellen beskrivs den information som 
ska rapporteras samt de inriktningar/kodsystem 
som ligger bakom den
Dessa bildar datakubens kanter
Rapporteringen av datakuben är enklare om den 
verkligen är inbyggd i ekonomiförvaltningens 
system
SK publicerar dessutom en förteckning över 
obligatoriska fält
Uppgifter som bestämts av taxonomin/DPM-
modellen kan presenteras i XBRL-format (XML) eller 
i SK:s egna csv-format (baserat på datafältskoder)
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Tabellmodeller, exempel
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XBRL/DPM-inriktningar (koppling till 
koodistot.suomi.fi-definitionerna)

Individualiserande fältidentifikationer

Gult = uppgiften ska rapporteras (kan också vara 0)

Grått = frivillig rapportering av information



Tack!
Elina Koskentalo

Elina.Koskentalo@tieke.fi

www.xbrl.fi
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