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Automatisk ekonomisk rapportering – snart en del av kommunernas vardag!



Styrning av den automatiska ekonomiska rapporteringen

AURA

Bokföringsnämndens kommunsektion

Förordningar

Kommunallagen
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112 § i kommunallagen

• Bokföringsnämndens kommunsektion meddelar anvisningar och 
avger utlåtanden.

• Bemyndigande att utfärda förordning till statsrådet om innehållet i 
bokslutet, budgeten och delårsrapporten.
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121 a § i kommunallagen

Finansministeriet ansvarar för att ordna det samarbete som behövs för 
att fastställa det exaktare informationsinnehållet och de tekniska 
beskrivningar som interoperabiliteten mellan de ekonomiska uppgifterna 
som avses i 2 mom. förutsätter.
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Samarbetsgruppen för underhållet av definitioner av den 
ekonomiska informationen inom den offentliga 
förvaltningen, Tatityy-gruppen
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Samarbetsgruppen för underhållet av definitioner av den 
ekonomiska informationen inom den offentliga 
förvaltningen
• I samarbetet deltar representanter för kommunerna samt för de 

ministerier och andra ämbetsverk, som utifrån lagstiftningen för 
förvaltningsområdet och de tilldelade uppgifterna ska definiera de 
begrepp och definitioner som används i uppföljningen och 
rapporteringen av kommunernas ekonomi. Utifrån samarbetet 
utfärdas genom förordning av finansministeriet årligen närmare 
bestämmelser om det informationsinnehåll och de tekniska 
beskrivningar som ska tillämpas på lämnandet av uppgifter under 
följande räkenskapsperiod.
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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)

• Finansministeriets förordning om informationsinnehåll och tekniska 
beskrivningar som tillämpas på lämnandet av kommuners 
ekonomiska uppgifter under räkenskapsperioden 2021 (694/2020)
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Handbok för kommunernas och samkommunernas 
automatiska ekonomiska rapportering
• Har sammanställts huvudsakligen utifrån gammalt JHS-material.
• Målet är att man i handboken ska hitta svar på frågor om 

kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska 
rapportering.

• Handboken uppdateras kontinuerligt.
• Samarbetsgruppen för underhållet av definitioner av den ekonomiska 

informationen inom den offentliga förvaltningen beslutar om innehållet 
– på förslag av dig.

• Handboken för automatisk ekonomisk rapportering kan laddas ner på 
finska och svenska.
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Förändringar i taxonomin
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Sektormyndigheter
Samarbetsgruppen för 
underhållet av definitioner 
av den ekonomiska 
informationen

Harmonisering av definitionerna av 
grundelementen och rapporteringshelheterna

TaxonomianvändareStatskontoretFinansministeriet

Uppdatering av 
taxonomin och 
dokumentationen

Sektormyndigheten
samlar själv in 
information

Taxonomin 
tas i bruk

Analys av 
taxonomiversionen 
och rapportering av 
anmärkningar

Kvalitetsgranskning

Remissbehandling

Sammanställning av 
anmärkningar och beredning 
av ändringsförslag

Beslut om att börja 
använda 
taxonomiversionen

Information om 
ibruktagandet

Om harmoniseringsbeslut
inte kan fattas

Ändringar som påverkar 
innehållet i rapporteringen

Tekniska ändringar 
och korrigeringar

Inga anmärkningar
som kräver åtgärder



Tack!
Denis.Galkin@vm.fi
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