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• Ändringar och möjligheter i den automatiserade ekonomirapporteringen 



Vem upprätthåller och ger anvisningar om uppgifterna?

• Samarbetsgruppen för underhållet av definitioner av den ekonomiska 
informationen inom den offentliga förvaltningen 

 TATITYY
• Gruppens medlemmar representerar informationsproducenterna, de 

största myndigheterna som utnyttjar uppgifterna samt de som tar 
emot och arkiverar informationen

• Gruppen samarbetar aktivt med instanserna vid informationens 
kontaktytor och följer upp utvecklingen av informationsbehoven
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Vad rapporteras och när?
• Kommunernas och samkommunernas rapportering styrs av tre 

förordningar: 
• SR förordningar om lämnande av uppgifter (524/2020) samt om de uppgifter som ska 

tas upp i bokslutet (525/2020)
• FM:s förordning om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på 

lämnandet av kommuners ekonomiska uppgifter (694/2020) (TATITYY)
‒ Kodtjänsten: 
 Serviceklasser och uppgifter som riktas till dem, kontoplan, sektorer

• AURA-handboken skapades utgående från tidigare JHS-anvisningar, i 
handboken beskrivs allokeringen av information till olika 
rapporteringshelheter samt metoder för kostnadsberäkning för att göra 
uppgifterna jämförbara

‒ OBS! Även andra saker styr grupperingen av informationen, bl.a. Bokföringsnämndens 
kommunsektion3



Hur står det till med datainnehållet nu och kommer det att 
förändras?
• Datainnehållet från 2021 som ska rapporteras har slagits fast redan 

våren 2020 i samband med att taxonomin låsts. 
• Statsrådets förordning utfärdades i juni och FM:s förordning 

utfärdades i oktober. 
• Datainnehållet som rapporteras 2022 ändras:

‒ Enskilda omgrupperingar av uppgifterna i serviceklassificeringen 

‒ Preciseringar av vad som är obligatoriskt

‒ Preciseringar i kontoplanen

‒ Eventuella nya rapporteringshelheter som nu samlas in genom separata enkäter

• I AURA-handboken finns redan många observationer om kommande 
förändringar, det datainnehåll som ändras ges i en förordning i början 
av sommaren 20214
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