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Finansministeriets föreskrift 

om scheman för statsbokslutet och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till statsbokslutet 

Finansministeriet har med stöd av 62 § 1 mom. och 67 § 3 mom. i förordningen om stats-
budgeten (1243/1992), sådana de lyder i förordning 1786/2009, beslutat utfärda följande fö-
reskrift: 

 
1 § 

Tillämpningsområde 

Statskontoret utarbetar för finansministeriet ett förslag till statsbokslut enligt 67 b § 1 
mom. i förordningen om statsbudgeten (1243/1992), nedan budgetförordningen, jämte de 
bilagor som närmare anges i 67 a § enligt de scheman och närmare bestämmelser som ingår i 
denna föreskrift. 

I förslaget till statsbokslut innefattar Statskontoret det utlåtande om utvärdering och be-
kräftelse som Statskontorets ledning gett i enlighet med 67 b § 2 mom. i budgetförordning-
en. 
 

2 § 

Budgetens utfallskalkyl 

Utfallskalkylen för statsbudgeten, de uppgifter om finansårets överskott eller underskott 
enligt statsbokslutet som ska upptas i utfallskalkylen, uppgifterna om det kumulativa över-
skottet eller underskottet för de föregående finansåren samt de uppgifter om fullmakter och 
användningen av dem, utgifterna för användningen och behoven av anslag för användningen 
som ska lämnas i samband med utfallskalkylen görs upp med iakttagande av 67 § 1 och 2 
mom. i budgetförordningen enligt schemana i bilaga 1. 
 

3 § 

Intäkts- och kostnadskalkyl 

Statens intäkts- och kostnadskalkyl görs upp med iakttagande av 67 § 3 mom. i budgetför-
ordningen enligt schemat i bilaga 2. 
 
   4 § 

Balansräkning 

Statens balansräkning görs upp med iakttagande av 67 § 3 mom. i budgetförordningen en-
ligt schemat i bilaga 3. 
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5 § 

Finansieringsanalys 

Statens finansieringsanalys görs upp med iakttagande av 67 § 3 mom. i budgetförordning-
en enligt schemat i bilaga 4. 
 

6 § 

Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämförbarhet 

Som sådana noter gällande upprättande av bokslutet som avses i 67 a § 1 punkten i budget-
förordningen (Bilaga 1, Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämförbar-
het) upptas sådana väsentliga uppgifter om omständigheter som inverkar på upprättandet av 
bokslutet och på bokslutets jämförbarhet med föregående bokslut vilka inte direkt framgår 
av bestämmelserna om upprättandet av bokslutet och finansministeriets föreskrifter eller vil-
ka inte är allmänt kända krav enligt god bokföringssed. Bilagan ska innehålla åtminstone 
följande uppgifter: 

1) ändringar som gäller budgeteringen samt de viktigaste effekterna av ändringarna på 
budgetens utfallskalkyl, 

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. 
 

7 § 

Ändringar i budgeten som gjorts i tilläggsbudgetarna 

Uppgifterna enligt 67 a § 2 punkten i budgetförordningen om de ändringar i budgeten som 
gjorts i tilläggsbudgetarna (Bilaga 2, Ändringar i budgeten som gjorts i tilläggsbudgetarna) 
görs upp enligt schemana i bilaga 5. 
 
   8 § 

Överskridningar av förslagsanslagen i budgeten 

Uppgifterna enligt 67 a § 3 punkten i budgetförordningen om överskridningar av förslagsan-
slagen i budgeten (Bilaga 3, Överskridningar av förslagsanslagen i budgeten) görs upp enligt 
schemat i bilaga 6. 
 
   9 § 

Överförda anslag som dragits in under finansåret 

Uppgifterna enligt 67 a § 4 punkten i budgetförordningen om överförda anslag som dragits 
in under finansåret (Bilaga 4, Överförda anslag som dragits in under finansåret) görs upp en-
ligt schemat i bilaga 7. 
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10 § 

Statens finansiella intäkter och kostnader 

Specifikationen enligt 67 a § 5 punkten i budgetförordningen av statens finansiella intäkter 
och kostnader (Bilaga 5, Statens finansiella intäkter och kostnader) görs upp enligt schemat i 
bilaga 8. 
 

11 § 

Lån som beviljats inom statens budgetekonomi 

Redogörelsen enligt 67 a § 6 punkten i budgetförordningen för lån som beviljats inom sta-
tens budgetekonomi (Bilaga 6, Lån som beviljats inom statens budgetekonomi) görs upp en-
ligt schemana i bilaga 9. I redogörelsen grupperas lånen enligt förvaltningsområde i enlighet 
med 4 § i budgetförordningen och, utgående från låntagarna, i sektorer enligt Statistikcentra-
lens sektorindelning. 
 

12 § 

Aktier och andelar som hör till statens anläggnings- och finansieringstillgångar samt statens 
investeringar i form av eget kapital 

Redogörelsen enligt 67 a § 7 punkten i budgetförordningen för de aktier och andelar som 
hör till statens anläggnings- och finansieringstillgångar samt statens investeringar i form av 
eget kapital (Bilaga 7, Aktier och andelar som hör till statens anläggnings och finansierings-
tillgångar samt statens övriga investeringar i form av eget kapital) görs upp enligt schemana 
i bilaga 10. Redogörelsen delas upp enligt förvaltningsområde i enlighet med 4 § i budget-
förordningen och enligt bolag eller sammanslutning. När bokföringsvärdet av statens andel i 
ett bolag eller en sammanslutning understiger 100 000 euro görs redogörelsen upp enligt 
förvaltningsområde och enligt bolag eller sammanslutning utan någon specifikation i punk-
ten Övriga aktier och andelar. Statens bostads- och fastighetsaktier anges oberoende av akti-
ernas bokföringsvärde enligt förvaltningsområde utan någon specifikation i punkten Bo-
stads- och fastighetsaktier i bilagan. 
 
   13 § 

Förändringar i statsskulden inom budgetekonomin 

Redogörelsen enligt 67 a § 8 punkten i budgetförordningen för förändringarna i statsskul-
den inom budgetekonomin (Bilaga 8, Förändringar i statsskulden inom budgetekonomin) 
görs upp enligt schemat i bilaga 11. 
 

 
14 § 

Maturitetsfördelning och duration när det gäller statsskulden inom budgetekonomin 

Redogörelsen enligt 67 a § 9 punkten i budgetförordningen för maturitetsfördelning och 
duration när det gäller statsskulden inom budgetekonomin (Bilaga 9, Maturitetsfördelning 
och duration när det gäller statsskulden inom budgetekonomin) görs upp enligt schemana i 
bilaga 12. 
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15 § 

Finansiella poster i statens balansräkning 

Specifikationen enligt 67 a § 10 punkten i budgetförordningen av finansieringsposterna i 
statens balansräkning (Bilaga 10, Finansiella poster i statens balansräkning) görs upp enligt 
schemat i bilaga 13. 
 

16 § 

Behovet av kassa samt likvida medel inom statens budgetekonomi 

Redogörelsen enligt 67 a § 11 punkten i budgetförordningen för behovet av kassa och för 
likvida medel inom statens budgetekonomi (Bilaga 11, Behovet av kassa samt likvida medel 
inom statens budgetekonomi) görs upp enligt schemat i bilaga 14. 
 

17 § 

Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra mångåriga ansvarsförbindelser 

Redogörelsen enligt 67 a § 12 punkten i budgetförordningen för löpande statliga borgens-
förbindelser (som de facto belastar staten), statsgarantier och de maximibelopp som är dis-
ponibla för dessa samt andra statliga ansvarsförbindelser vid utgången av finansåret (Bilaga 
12, Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra mångåriga ansvarsförbindelser) 
görs upp enligt schemana i bilaga 15. De statliga borgensförbindelserna och statsgarantierna 
anges specificerade på sektorer enligt Statistikcentralens sektorindelning utgående från mot-
tagarna. I redogörelsen nämns också den som beviljats statlig borgensförbindelse eller stats-
garanti samt den författning eller det riksdagsbeslut som den statliga borgensförbindelsen el-
ler 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 
även statens pensionsansvar, men inte andra ansvarsförbindelser som följer av arbetsavtal el-
ler av utnämning till tjänst eller tjänsteförhållande. Andra mångåriga ansvarsförbindelser de-
las in i avtal och förbindelser som i förhållande till ämbetsverkets eller inrättningens verk-
samhet är sedvanliga och som ingåtts med stöd av punkten Omkostnadsanslag i de allmänna 
föreskrifterna i detaljmotiveringen till budgeten, i avtal och förbindelser som ingåtts på 
andra grunder samt i statens pensionsansvar. I fråga om avtal och förbindelser som ingåtts på 
andra grunder ska i specifikationen anges den författning eller det beslut som avtalet eller 
förbindelsen grundar sig på. 

De årliga budgetutgifterna och anslagsbehoven för andra mångåriga ansvarsförbindelser 
anges enligt schemana i bilaga 15 grupperade i enlighet med 4 § i budgetförordningen. 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. 
 
   18 § 

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

De övriga kompletterande uppgifter enligt 67 a § 13 punkten i budgetförordningen som är 
nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter tas upp som bilaga 13 till 
statsbokslutet (Bilaga 13, Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande 
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av riktiga och tillräckliga uppgifter). I bilagan upptas de redogörelser som Statskontoret an-
ser nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter (en rättvisande bild) på det 
sätt som anges i 18 § i lagen om statsbudgeten (423/1988) och i vilka ingår uppgifter som 
inte framgår av statens bokslutskalkyler jämte bilagor. I bilaga 13 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 samt statens intäkter och kostnader och eko-
nomiska ställning. 
 

19 § 

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 statsbokslutet och de 
uppgifter som skall ingå i bilagorna till statsbokslutet (TM 1102; VM 1777/00.00.00/2011). 

Föreskriften tillämpas första gången på statsbokslutet för finansåret 2015.  
Denna föreskrift publiceras i finansministeriet 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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