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Finansministeriets föreskrift 

om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna 
till bokslutet 

Finansministeriet har med stöd av 62 § 1 mom. och 64 § 2 mom. i förordningen om stats-
budgeten (1243/1992), sådana de lyder i förordning 1786/2009, beslutat utfärda följande fö-
reskrift: 

 
1 § 

Tillämpningsområde 

Statliga ämbetsverk och inrättningar som är bokföringsenheter gör upp de bokslutskalkyler 
som anges i 63 § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992), nedan budgetförordningen, 
och de bilagor till bokslutet som närmare anges i 66 h § enligt de scheman och närmare be-
stämmelser som ingår i denna föreskrift. 

I rubriken för varje bokslutskalkyl och bilaga till bokslutet ska anges namnet för den bok-
föringsenhet som bokslutet gäller.  
 

2 § 

Budgetens utfallskalkyl 

Budgetens utfallskalkyl samt de uppgifter om överförda anslag, fullmakter och använd-
ningen av dem, utgifterna för användningen och behoven av anslag för användningen vilka 
ska upptas i utfallskalkylen görs upp med iakttagande av 63 § 1 mom. 2 punkten och 64 § 1 
mom. i budgetförordningen enligt schemana i bilaga 1. 
 

3 § 

Intäkts- och kostnadskalkyl 

Intäkts- och kostnadskalkylen görs upp med iakttagande av 63 § 1 mom. 3 punkten i bud-
getförordningen enligt schemat i bilaga 2. 
 

4 § 

Balansräkning 

Balansräkningen görs upp med iakttagande av 63 § 1 mom. 4 punkten i budgetförordning-
en enligt schemat i bilaga 3. 
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5 § 

Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämförbarhet 

Som sådana noter gällande upprättande av bokslutet som avses i 66 h § 1 punkten i bud-
getförordningen (Bilaga 1, Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämför-
barhet) upptas sådana väsentliga uppgifter om omständigheter som inverkar på upprättandet 
av bokslutet för den statliga fonden utanför budgeten och på bokslutets jämförbarhet med fö-
regående bokslut vilka inte direkt framgår av bestämmelserna om upprättandet av bokslutet 
och finansministeriets föreskrifter eller vilka inte är allmänt kända krav enligt god bokfö-
ringssed. Bilagan ska innehålla åtminstone följande uppgifter:  

1) ändringar som gäller budgeteringen samt de viktigaste effekterna av ändringarna på 
budgetens utfallskalkyl, intäkts- och kostnadskalkylen och balansräkningen samt på deras 
jämförbarhet, 

2) den valutakurs enligt vilken fordringar och skulder samt andra förbindelser i utländsk 
valuta omräknats till finsk valuta, 

3) de värderings- och periodiseringsprinciper samt värderings- och periodiseringsmetoder 
som har följts vid upprättandet av bokslutet samt i synnerhet effekterna av ändringar i dem 
på uppkomsten av räkenskapsperiodens överskott eller underskott och de poster som ska 
upptas i balansräkningen, 

4) intäkter och kostnader samt budgetinkomster och budgetutgifter som hänför sig till tidi-
gare år samt rättelser av fel, om dessa inte är av ringa betydelse, 

5) en redogörelse för uppgifterna beträffande det föregående året, om uppgifterna inte är 
jämförbara med uppgifterna för bokslutsåret, och 

6) en redogörelse för de viktigaste händelserna efter bokslutsåret, till den del dessa inte tas 
upp i verksamhetsberättelsen. 
  

6 § 

Nettobudgeterade inkomster och utgifter 

Kalkylen enligt 66 h § 2 punkten i budgetförordningen över nettobudgeterade inkomstpos-
ter och anslag som kompletterar utfallskalkylen för budgeten (Bilaga 2, Nettobudgeterade 
inkomster och utgifter) görs upp enligt schemat i bilaga 4.  
 

7 § 

Överskridningar av förslagsanslag 

Uppgifterna enligt 66 h § 3 punkten i budgetförordningen om överskridningar av förslags-
anslag (Bilaga 3, Överskridningar av förslagsanslag) görs upp enligt schemant i bilaga 5. 
 

8 § 

Indragna överförda anslag 

Uppgifterna enligt 66 h § 4 punkten i budgetförordningen om överförda anslag som dragits 
in under finansåret (Bilaga 4, Indragna överförda anslag) görs upp enligt schemat i bilaga 6. 
 

9 § 

Specifikation av personalkostnaderna 

Specifikationen enligt 66 h § 5 punkten i budgetförordningen av personalkostnaderna (Bi-
laga 5, Specifikation av personalkostnaderna) görs upp enligt schemat i bilaga 7. 
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I bilagan anges specifikationen av ledningens löner och arvoden utgående från uppgifterna 
i lönestatistiken över den statliga sektorn så att som ledningens löner och arvoden beaktas de 
löner och arvoden vilka betalats för uppgifter som ett ämbetsverks eller en inrättnings direk-
tör och resultatenheternas eller motsvarande ansvariga enheters direktörer har på nivå 1 i 
klassificeringen enligt arbetsuppgifter i lönestatistiken över den statliga sektorn. Uppgifterna 
rapporteras utifrån de standardrapporter som Statens arbetsmarknadsverk fastställt och som 
finns tillgängliga i den statliga arbetsgivarens personaldatasystem (Tahti).   

Specifikationen av ledningens löner och arvoden kan utelämnas, om bokföringsenhetens 
personalförvaltningssystem inte innehåller någon klassificering enligt arbetsuppgifternas 
nivå.  
 

10 § 

Grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem 

Redogörelsen enligt 66 h § 6 punkten i budgetförordningen för grunderna för avskrivning-
ar enligt plan och ändringarna i dem (Bilaga 6, Grunderna för avskrivningar enligt plan och 
ändringarna i dem) görs upp enligt schemat i bilaga 8, om bilagan i 7 punkten i förordningen 
(Bilaga 7, Avskrivningar av nationalförmögenhet och anläggningstillgångar samt andra ut-
gifter med lång verkningstid) ska ges. 
 

11 § 

Avskrivningar av nationalförmögenhet och anläggningstillgångar samt andra utgifter med 
lång verkningstid 

Redogörelsen enligt 66 h § 7 punkten i budgetförordningen för avskrivningarna av natio-
nalförmögenhet och anläggningstillgångar samt andra utgifter med lång verkningstid speci-
ficerade enligt balansposterna (Bilaga 7, Avskrivningar av nationalförmögenhet och anlägg-
ningstillgångar samt andra utgifter med lång verkningstid) görs upp enligt schemat i bilaga 
9, om det sammanlagda beloppet av avskrivningarna är minst 1 000 000 euro. Bokförings-
enheten kan dock med avvikelse från bilagan sammanföra uppgifterna om immateriella och 
materiella tillgångar samt värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga 
långfristiga placeringar i samma tabell eller enligt någon annan gruppering, förutsatt att alla 
de uppgifter som ska ingå i bilaga 9 kan anges på ett tydligt sätt. 

I bilagan upptas avskrivningar endast på sådana i nationalförmögenheten och anläggnings-
tillgångarna ingående tillgångar och långfristiga utgifter vilkas anskaffningsutgifter före fi-
nansårets början inte ännu helt har upptagits som kostnader genom avskrivningar. 

Bilagan görs upp över immateriella och materiella tillgångar, värdepapper ingående i an-
läggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar specificerade enligt balansposterna. 
De i anläggningstillgångarna ingående materiella tillgångarna kan alternativt också upptas 
enligt specificeringen jord-/byggnadsmark- och vattenområden, byggnader, konstruktioner 
och anläggningar, maskiner och anordningar samt inventarier, övriga materiella tillgångar, 
förskottsbetalningar och pågående anskaffningar. 
 
   12 § 

Finansiella intäkter och kostnader 

Specifikationen enligt 66 h § 8 punkten i budgetförordningen av finansiella intäkter, om de 
är minst 100 000 euro eller minst 10 000 euro negativa, och specifikationen av finansiella 
kostnader, om de är minst 10 000 euro eller minst 100 000 euro negativa (Bilaga 8, Finansi-
ella intäkter och kostnader) görs upp enligt schemat i bilaga 10.  
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13 § 

Lån som beviljats inom budgetekonomin 

Specifikationen enligt 66 h § 9 punkten i budgetförordningen av de vid utgången av fi-
nansåret löpande lån som ämbetsverket eller inrättningen beviljat inom statens budgeteko-
nomi (Bilaga 9, Lån som beviljats inom budgetekonomin) görs upp enligt schemat i bilaga 
11. I specifikationen grupperas lånen utgående från låntagarna i sektorer enligt Statistikcen-
tralens sektorindelning. 
 

14 § 

Värdepapper och investeringar i form av eget kapital 

Redogörelsen enligt 66 h § 10 punkten i budgetförordningen för de aktier och andelar av 
olika slag som är i ämbetsverkets eller inrättningens besittning samt för andra värdepapper 
som kan jämställas med aktier och likaså för ämbetsverkets eller inrättningens investeringar 
i form av eget kapital (Bilaga 10, Värdepapper och investeringar i form av eget kapital) görs 
upp enligt schemana i bilaga 12. 
 

15 § 

Finansiella poster i statens balansräkning och skulder 

Redogörelsen enligt 66 h § 11 punkten i budgetförordningen för finansiella poster i balans-
räkningen, om det i dessa poster ingår andra poster än kassa, banktillgodohavanden och 
andra finansieringsmedel, samt främmande medel som förvaltas av staten, eller om dessa 
poster sammanlagt uppgår till minst 10 miljoner euro, samt för den skuld inom statens bud-
getekonomi som ämbetsverket eller inrättningen sköter samt förändringarna i den (Bilaga 
11, Finansiella poster i balansräkningen och skulder) görs upp enligt schemat i bilaga 13. 
 

16 § 

Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra mångåriga ansvarsförbindelser 

Redogörelsen enligt 66 h § 12 punkten i budgetförordningen av de vid utgången av finans-
året löpande statliga borgensförbindelser (som de facto belastar staten) och statsgarantier 
samt de maximibelopp som är disponibla för dessa samt andra statliga ansvarsförbindelser 
som ämbetsverket eller inrättningen beviljat (Bilaga 12, Statliga borgensförbindelser, stats-
garantier och andra mångåriga ansvarsförbindelser) görs upp enligt schemana i bilaga 14. De 
statliga borgensförbindelserna och statsgarantierna anges specificerade på sektorer enligt 
Statistikcentralens sektorindelning utgående från mottagarna. I specifikationen nämns också 
den som beviljats statlig borgensförbindelse eller statsgaranti samt den författning eller det 
riksdagsbeslut som den statliga borgensförbindelsen eller statsgarantin grundar sig på. 

 
I andra mångåriga ansvarsförbindelser inkluderas sådana vid utgången av finansåret och 

därefter löpande ansvarsförbindelser, exklusive sådana ansvarsförbindelser som grundar sig 
på avtal som statliga ämbetsverk och inrättningar ingått sinsemellan, som inte har angetts 
som fullmakter i utfallskalkylen för bokföringsenhetens budget och vars värde från och med 
tidpunkten för bokslutet är minst 500 000 euro. Med mångåriga ansvarsförbindelser avses 
inte arbetsavtal eller utnämning till tjänst eller tjänsteförhållande. Andra mångåriga ansvars-
förbindelser delas in i avtal och förbindelser som i förhållande till ämbetsverkets eller inrätt-
ningens verksamhet är sedvanliga och som ingåtts med stöd av punkten Omkostnadsanslag i 
de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen till budgeten samt i avtal eller förbindelser 
som ingåtts på någon annan grund. I fråga om avtal och förbindelser som ingåtts på någon 
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annan grund nämns i specifikationen den författning eller det beslut som avtalet eller förbin-
delsen grundar sig på.  

De årliga budgetutgifterna och anslagsbehoven för andra mångåriga ansvarsförbindelser 
anges enligt schemana i bilaga 14. De årliga budgetutgifterna och anslagsbehoven för avtal 
och förbindelser som gäller tills vidare beaktas fram till den första möjliga tidpunkten för 
uppsägning av avtalet eller förbindelsen och fram till utgången av uppsägningstiden efter 
denna tidpunkt. 
 

17 § 

Fonderade medel i balansräkningen 

Specifikationen enligt 66 h § 13 punkten i budgetförordningen av de fonderade medel som 
ingår i bokföringsenhetens balansräkning (Bilaga 13, Fonderade medel i balansräkningen) 
görs upp enligt schemat i bilaga 15. 
 

18 § 

Fonderade medel som inte ingår i balansräkningen 

Specifikationen enligt 66 h § 14 punkten i budgetförordningen av fonderade medel, stiftel-
ser och föreningar som inte ingår i bokföringsenhetens balansräkning och som administreras 
av ämbetsverk eller inrättningen (Bilaga 14, Fonderade medel som inte ingår i balansräk-
ningen) görs upp enligt schemat i bilaga 16. I bilagan anges namnet på de fonderade medel, 
stiftelser och föreningar som administreras av ämbetsverket eller inrättningen, deras balans-
omslutning eller medlens belopp samt medlens användningsändamål eller syftet med stiftel-
sen eller föreningen. 
 

19 § 

Förändringar i skulden 

Som en sådan redogörelse enligt 66 h § 15 punkten i budgetförordningen som finansmini-
steriet bestämmer uppgörs en redogörelse för förändringarna i den statsskuld som ingår i 
bokföringsenhetens balansräkning (Bilaga 15, Förändringar i skulden) enligt schemat i bila-
ga 17. 
 
   20 § 

Maturitetsfördelning och duration när det gäller skulden 

Som en sådan redogörelse enligt 66 h § 15 punkten i budgetförordningen som finansmini-
steriet bestämmer uppgörs en redogörelse för maturitetsfördelning och duration när det gäll-
er den statsskuld som ingår i bokföringsenhetens balansräkning (Bilaga 16, Maturitetsför-
delning och duration när det gäller skulden) enligt schemana i bilaga 18. 

 
21 § 

Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckli-
ga uppgifter 

De övriga kompletterande uppgifter enligt 66 h § 16 punkten i budgetförordningen som är 
nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter tas upp som bilaga 17 till bok-
föringsenhetens bokslut (Bilaga 17, Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för 
lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter). I bilagan upptas de redogörelser som det äm-
betsverk eller den inrättning som bokföringsenhet anser nödvändiga för lämnande av riktiga 
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och tillräckliga uppgifter (en rättvisande bild) på det sätt som anges i 21 § i lagen om stats-
budgeten (423/1988) och i vilka ingår uppgifter som inte framgår av ovan avsedda bok-
slutskalkyler jämte bilagor eller av verksamhetsberättelsen. I bilagan kan upptas kalkyler 
och redogörelser som kompletterar ovan angivna bokslutskalkyler och bilagorna till dem och 
som behövs för den externa styrningen och ledningen och som kompletterar den rättvisande 
bilden när det gäller iakttagandet av budgeten av flera ämbetsverk och inrättningar samt äm-
betsverkets, inrättningens eller nämnda helhets intäkter och kostnader och ekonomiska ställ-
ning. 
 

22 § 

Ikraftträdande 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2016. Genom denna föreskrift upphävs fi-
nansministeriets föreskrift av den 15 december 2011 om scheman för räkenskapsverkens 
bokslut och de uppgifter som skall ingå i bilagorna till bokslutet (TM1101, FM 
1545/00.00.00/2011).  

Föreskriften tillämpas första gången på bokföringsenhetens bokslut för finansåret 2015. 
Denna föreskrift publiceras i finansministeriets föreskriftssamling. Föreskriften kan fås 

från informationsenheten vid finansministeriets utvecklings- och förvaltningsfunktion, PB 
28, 00023 Statsrådet, telefon 02955 30009. 
 

Helsingfors den 19 januari 2016 

 
 
 
 
  Finansminister Alexander Stubb 
 
 
 
   
   Avdelningschef, budgetchef Hannu Mäkinen 
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