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UTKAST 15.6.2018
Statsrådets förordning om lämnande av uppgifter som gäller kommunens / landskapets ekonomi och kostnaderna för deras verksamhet
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 121 a § i kommunallagen (410/2015) / 140
§ i landskapslagen ( / ):
1 § Tillämpningsområde
Denna förordning tillämpas på uppgifter som kommunen och landskapet på det sätt som avses i 121
a § i kommunallagen / 140 § i landskapslagen ska lämna om sin verksamhet, ekonomi och tjänsteproduktion till den informationsresurs för ekonomisk information som förvaltas av Statskontoret.
2 § Fastställande av informationsinnehåll och teknisk kompatibilitet
Finansministeriet ansvarar för att organisera det samarbete som behövs för fastställande av det informationsinnehåll och den tekniska kompatibilitet som avses i 121 a § i kommunallagen / 140 § i
landskapslagen på så sätt att samtliga i lagen nämnda parter som utnyttjar uppgifter är representerade i beredningen.
I samarbetet ska delta representanter för kommunerna och landskapen samt representanter för de
ministerier och myndigheter till vars lagstiftning och uppgifter det hör att fastställa begrepp och definitioner som används i uppföljningen och rapporteringen av kommunernas och landskapens ekonomi.
Det informationsinnehåll som gäller följande räkenskapsår och som baserar sig på samarbete ska
fastställas årligen i god tid genom beslut av finansministeriet, där följande ska fastställas:
1) indelningen i fråga om de inkomst- och utgiftsslag och de egendoms- och kapitalposter som
används vid lämnandet av uppgifter,
2) tillämpningen av sektorsklassificering,
3) kommunernas och landskapens tjänstekategorier,
4) uppgifter som samlas in separat för komplettering av bokslutet samt andra uppgifter om ekonomin och tjänsterna,
Beslutet ska meddelas enligt en XBRL-taxonomi i fråga om de uppgifter som gäller kommunens
och landskapets ekonomi.
3 § Lämnande av uppgifter
Kommunen och landskapet ska inom utsatt tid lämna uppgifterna till Statskontorets informationsresurs för ekonomisk information i den form som dess datasystem kräver.
Kommunen och landskapet ska lämna ett nytt, korrigerat informationsinnehåll till informationsresursen, om kommunen, landskapet, Statskontoret eller någon annan myndighet upptäcker fel i de
uppgifter som lämnats. Statskontoret kan fastställa en tidsfrist för lämnande av det korrigerade informationsinnehållet, i vilken hänsyn tas till felets karaktär och omfattning.
4 § Tidsplan för lämnande av uppgifter som gäller kommuner
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Kommunen ska lämna de uppgifter som avses i 121 a § i kommunallagen samt andra ekonomiska
uppgifter som ska lämnas enligt vad som föreskrivs annanstans i lag eller med stöd av lag till Statskontorets informationsresurs för ekonomisk information utan dröjsmål efter det att uppgifterna färdigställts, dock senast enligt följande:
a) bokslutsprognoser för kalenderåret den 25 januari följande år,
b) bokslutsuppgifter för kalenderåret den 15 april följande år,
c) uppgifter som gäller kalenderåret och som kompletterar bokslutsuppgifterna, tjänstspecifika
uppgifter om inkomster och utgifter samt andra ekonomiska uppgifter den 31 maj följande
år,
d) halvårsrapporter för tiden 1 januari till och med 30 juni den 15 augusti samma år,
e) kvartalsrapporter för tiden 1 januari till och med 31 mars den 30 april samma år och för tiden 1 januari till och med 30 september den 31 oktober samma år, och
f) uppgifter om budgeten för kalenderåret senast den 15 januari året efter kalenderåret.
5 § Tidsplan för lämnande av uppgifter som gäller landskap
Landskapet ska lämna de uppgifter som avses i 140 § i landskapslagen samt andra ekonomiska uppgifter som ska lämnas enligt vad som föreskrivs annanstans i lag eller med stöd av lag till Statskontorets informationsresurs för ekonomisk information utan dröjsmål efter det att uppgifterna färdigställts, dock senast enligt följande:
a) bokslutsprognoser för kalenderåret den 25 januari följande år,
b) bokslutsuppgifter för kalenderåret den 15 april följande år,
c) uppgifter som gäller kalenderåret och som kompletterar bokslutsuppgifterna, tjänstspecifika
uppgifter om inkomster och utgifter samt andra ekonomiska uppgifter den 15 maj följande
år,
d) halvårsrapporter för tiden 1 januari till och med 30 juni den 15 augusti samma år,
e) kvartalsrapporter för tiden 1 januari till och med 31 mars den 30 april samma år och för tiden 1 januari till och med 30 september den 31 oktober samma år,
f) månadsrapporter den 20 följande månad, och
g) uppgifter om budgeten för kalenderåret senast den 25 januari året efter kalenderåret.

