
Automatiserad ekonomisk 
rapportering
– snart en del av vardagen i 
din kommun
Välkomstord och översikt över den automatiserad ekonomiska 
rapporteringen 29.10.2020

Meri Ruuskanen, Statskontoret



Program 
12.00–12.15 Välkomstord och översikt över den automatiserad ekonomiska rapporteringen, Meri Ruuskanen, 
Statskontoret
12.15–12.45 Konsekvenser av lagen om ekonomisk information och förändringar i taxonomin, Denis Galkin, 
finansministeriet
12.45–12.55 Paus

12.55–13.15 Aura-handboken och kontoplanen, Marja-Liisa Ylitalo, Kommunförbundet
13.15–13.45 Kostnadsredovisning, Mikko Mehtonen, Kommunförbundet
13.45–14.05 Paus

14.05–14.35 Serviceklasserna inom social- och hälsovården, Petra Kokko, THL
14.35–14.55 Investeringar, Hanna-Mari Talka, finansministeriet
14.55–15.05 Paus

15.05–15.25 Godkännandetjänsten – granskningsobservationer och kommentarer, Hanna Ahola, Statskontoret
15.25–15.45 Granskaförvaltningen.fi/kommuner, Anna Sirenius, Statskontoret
15.45–16.00 Statskontorets webbplats och vad som är på kommande, Nina Parkkulainen, Statskontoret

29.10.2020 Meri Ruuskanen, Statskontoret



13.11.2020 [Namn, organisation, presentationsplats samt eventuella hashtaggar/Twitter-konto]

Rapporteringshelhet Förkortni
ng

Systemleverantörern
as testning inleds

Kommunernas/samkom
munernas egentliga 

testning
Anmärkningar

Kommunernas och 
samkommunernas 
kvartalsrapportering

KKNR 08/2020 10/2020-01/2021* *Obligatorisk testning

Kommunernas och 
samkommunernas budget och 
ekonomiplan

KTAS 09/2020
Testning rekommenderas för 
dem som har bytt 
leveranssätt från och med 
2020.

Dottersamfund, intressesamfund, 
affärsverk och balansenheter TOLT 09/2020

Kan endast levereras i 
XBRL-format. Det är möjligt 
att använda Excel-
inmatningsblanketten.

Utfallsrapportering om kommunens 
och samkommunens affärsverk och 
balansenheten för vattentjänsterna

KLTR 11/2020

Enheterna som rapporterar 
KLTR ska vara anmälda i 
TOLT-rapporteringen före 
testningen

Kommunens och samkommunens 
bokslutsprognos KTPE 11/2020

Övriga rapporteringshelheter Preciseras senare Preciseras senare



KKNR Uppföljning av testsituationen
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 KKNR Q2/Q3

 Granskningsobservatione
rna kommenterade och 
korrigerade

 Materialet godkänt

https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/rapportering-av-ekonomiska-information-testning/#allmant_laget-gallande-testningen


Tidtabeller för rapporteringen 2021–2022
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https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanster/tjanster-for-den-offentliga-forvaltningen-2/kommunekonomins-tjanster/kommunekonomins-
tjanster-rapportering-av-ekonomiska-information-tidtabell/

https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanster/tjanster-for-den-offentliga-forvaltningen-2/kommunekonomins-tjanster/kommunekonomins-tjanster-rapportering-av-ekonomiska-information-tidtabell/


lkdakjdsfalfkdsfda

Enkät till kommuner och samkommuner
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Är målen med och innehållet i automatiseringen av 
ekonomirapporteringen bekanta?

Ja

Nej

https://vk-wordpress-bucket-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/sites/4/2020/10/Vastausyhteenveto-20201015-Kysely-kunnan-ja-kuntayhtym%C3%A4n-talousraportoinnin-yhteyshenkil%C3%B6ille_kotisivuille.pdf


Hur fortskrider förberedelserna för de kommande 
ändringarna i ekonomiförvaltningen?

Har förberedelserna ännu inte påbörjats.

Vi har säkerställt att vi följer statsrådets 
förordning om lämnande av uppgifter som 
gäller kommuners ekonomi (524/2020) 
och i kommunen...

Går förberedelserna som planerat

Går förberedelserna framåt, men det 
finns problem. Hurdana problem?

Har förberedelserna ännu inte påbörjats.



Beredskapen i nuläget för automatisk ekonomirapportering

Det finns 
beredskap

Det finns 
inte 
beredskap



Enkät till systemleverantörer och 
servicecenter
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• Vilken är beredskapen i era system för inledandet av den automatiska 
ekonomirapporteringen?

11%

54%

35%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Allt är klart för rapporteringen

God, men det finns ännu saker att göra

Det finns ännu mycket att göra

Mycket dålig



Tack!
Meri Ruuskanen
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Rapporteringsexpert

Statskontoret
Kommunekonomins informationstjänst
meri.ruuskanen@valtiokonttori.fi

kuntadata@valtiokonttori.fi
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