Ekonomisk rapportering
Länkar:
•
•
•
•
•
•

AURA handboken, anvisningar för innehållet (uppdateras med jämna mellanrum)
Statskontorets webbplats Kommunekonomins tjänster
Rapporteringshelheternas taxonomi och rapporteringspaket med tabellmallar
Finansministeriets sidor om den automatiserade ekonomirapporteringen
Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst: instruktioner och utbildningar
Kodlistor (Ålands uppgifter och tjänster)

Kubmodellen:
Statskontorets sida för datainnehåll
•
•
•

Kontoplan (se även kodlistor här och här)
Serviceklass (se även kodlistorna eller listan i tabellmallen för rapporteringshelheten ATPT)
Sektorklass (motpart). Se även kodlistor. Statistikcentralens klassificeringstjänst har
användarnamn=Testkunt och lösenord= rato1333.

Rapporteringshelheter:
•
•
•
•
•
•
•

AKKNR "Kommunernas och samkommunernas kvartalsrapportering på Åland”. För Åland
endast årsvis. (Motsvarar fastlandets KKNR)
AKKOTR Ålands kommunkoncerners ekonomirapportering (Motsvarar fastlandets KKOTR)
ATPT Ålands bokslut funktionsvis (Motsvarar fastlandets KKTPP)
KKTR Kommunens och samkommunens externa finansieringsanalys
KKYTT Kommunens och samkommunens övriga ekonomiuppgifter som kompletterar
bokslutsuppgifterna per kalenderår
TOLT Dottersamfund, intressesamfund, affärsverk och balansenheter
KLTR Utfallsrapportering från kommunens och samkommunens affärsverk och
balansenheten för vattenförsörjningen (i dagsläget ej aktuell för de åländska kommunerna
och kommunalförbunden.)

De ifyllningsbara blanketterna finns på ÅSUBs webbplats: https://www.asub.ax/sv/lamnauppgifter/kommunal-statistik.
Tabellmallar för alla rapporteringshelheter hittar ni i rapporteringspaketet (se länk ovan).
De ifyllningsbara Excel-blanketterna hittar ni även här.

Tidsplan:
All rapportering för de åländska kommunerna och kommunalförbunden görs årsvis. Observera att
uppgifterna behöver lämnas in till ÅSUB i god tid innan dessa datum (ca 2 veckor) då det behöver
finnas tid för att granska, korrigera och godkänna uppgifterna.
•
•
•

31.12.2021 TOLT (rapporteringen görs senast 31.12 eller när det sker en förändring)
7.5.2022 AKKNR, AKKOTR, KKTR (KLTR)
31.5.2022 ATPT, KKYTT

Då tidsplanen för Åland skiljer sig från resten av Finland kan det hända att de åländska
kommunerna/kommunalförbunden inte själva kommer kunna godkänna rapporterna i
Godkännandetjänsten utan i stället ansöka om att Statskontoret godkänner uppgifterna.

Inlämning av uppgifter:
Alla uppgifter skickas till ÅSUB via sidan för säker inlämning. ÅSUB skickar uppgifterna vidare till
Godkännandetjänsten som handhas av Statskontoret. I Godkännandetjänsten granskar kommunerna
och kommunalförbunden de inlämnade uppgifterna och antingen korrigerar dem genom att lämna in
nya uppgifter eller godkänner uppgifterna i tjänsten.
Statskontoret tillhanda har även en testsida där varje rapport ska testas innan inlämning i
produktionsmiljö.

Servicekanalen:
När man behöver hjälp eller vill ställa en fråga kan man kontakta Servicekanalen på e-posten
kuntadata@valtiokonttori.fi. Det går såklart även bra att ställa frågor till ÅSUB.

