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112 § i kommunallagen

• Närmare bestämmelser om den balansräkning, resultaträkning, 
finansieringsanalys och noterna till dem som ingår i kommunens 
bokslut samt om tablån över budgetutfallet och 
verksamhetsberättelsen, koncernbokslutet och noterna till det samt 
om delårsrapporterna får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Dessutom får närmare bestämmelser om ekonomisk information om 
enskilda tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet.
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121 a § i kommunallagen

• Finansministeriet svarar för ordnandet av det samarbete som behövs 
för definition av det närmare informationsinnehåll och de tekniska 
beskrivningar som krävs för interoperabiliteten för de i 2 mom. 
avsedda ekonomiska uppgifterna. I samarbetet ska delta 
representanter för kommunerna samt representanter för de 
ministerier och andra ämbetsverk till vars förvaltningsområdes 
lagstiftning och uppgifter det hör att fastställa begrepp och definitioner 
som används i uppföljningen av och rapporteringen om 
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 det informationsinnehåll och de 
tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av kommuners 
ekonomiska uppgifter under räkenskapsperioden 2021 (ännu inte 
given)

5



Handbok för kommunernas och samkommunernas 
automatiserade ekonomiska rapportering
• Har huvudsakligen sammanställts av gammalt JHS-material.
• Målet är att det i handboken ska finnas svar på frågor om 

kommunernas och samkommunernas automatiserade ekonomiska 
rapportering.

• Handboken uppdateras kontinuerligt.
• Samarbetsgruppen för underhållet av informationsdefinitionen av den 

offentliga förvaltningens ekonomiska uppgifter beslutar om innehållet 
– på ditt förslag.

• Översättningen av handboken för automatiserad ekonomisk 
rapportering är klar.
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Om AURA-handbokens struktur

• Du kan ladda ner handboken här.
• Eftersom handboken uppdateras ofta finns det en ändringslogg före 

innehållsförteckningen i början av handboken.
• I handboken finns egna helheter för rapporteringshelheterna. I den 

nuvarande versionen behandlas till exempel kvartalsrapporteringen 
på sidorna 104–110.

• Kostnadsredovisningen behandlas i sin tur i kapitel 5 på sidorna 83–
97.
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https://www.valtiokonttori.fi/sv/foreskrifter-och-instruktioner/handbok-for-automatisk-ekonomisk-rapportering-i-kommuner-och-samkommuner/


Tack!
Denis.Galkin@vm.fi
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