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Enligt 11 § i förordningen om statsbudgeten uppgörs för verkställigheten av 

budgeten årligen en detaljerad indelning. Bestämmelser om innehållet i den 

detaljerade indelningen och om förfarandet vid uppgörandet av den ingår i 

förordningens 12, 13, 14 och 18 §. Enligt förordningens 15 § meddelar 

finansministeriet närmare föreskrifter om uppgörande av den detaljerade 

indelningen. Enligt 12 § 1 mom. 4 punkten kan finansministeriet också bestämma 

vilka andra uppgifter som ska ingå i den detaljerade indelningen utöver dem som 

anges i 1–3 punkten i nämnda moment och i paragrafens 3 mom. 

1. Uppgörande av den detaljerade indelningen 

Indelningen görs i två skeden: först utarbetas ett utkast till detaljerad indelning 

som grundar sig på budgetpropositionen och ministeriets aktuella uppfattning om 

den detaljerade indelningen. Den detaljerade indelning som ska fastställas 

utarbetas efter det att riksdagen antagit budgeten för finansåret. Statskontoret 

förmedlar ytterligare anvisningar och en noggrannare tidtabell om hur den 

detaljerade indelningen ska göras upp och tillställas statskontoret. 

Allmänna bestämmelser 

I den detaljerade indelningen ska inkomstposterna och anslagen i budgeten 

anges med minst den specificeringsnoggrannhet som riksdagen har beslutat. 

T.ex. ska anslag för att sänka priset (prisstöd) enligt 7 § lagen om grunderna för 

avgifter till staten (150/1992) specificeras i den detaljerade indelningen. I den 

detaljerade indelningen kan ministerierna dessutom ta in även andra 

tilläggsindelningar som de anser nödvändiga för verkställigheten av budgeten.  

I den detaljerade indelningen kan momentet indelas ytterligare i högst tre olika 

nivåer. 
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Markeringar efter namnet på tilläggsindelningen 

Om riksdagen beslutat både om anslagets användningsändamål och om 

storleken eller maximibeloppet för anslaget, eller i beslutsdelen i motiveringen till 

ett moment i budgeten eller beslutat om en dispositionsplan i enlighet med 9 § i 

lagen om statsbudgeten, ska posterna i fråga tas in i den detaljerade indelningen 

som egna tilläggsindelningar, och de ska markeras med (RD) efter rubriken på 

tilläggsindelningen. Om riksdagen beslutat om användningsändamålet på två 

nivåer ska posterna i fråga även i den detaljerade indelningen tas in på två 

nivåer. 

Om en del av ett anslag i beslutsdelen i motiveringen till ett moment har angetts 

som en post högst eller reserverad, ska man efter rubriken på tilläggsindelningen 

i fråga markera (högst) eller (reserverad). 

Om ministeriet bekräftat en tilläggsindelning vars belopp i euro den 

bokföringsenhet till vilket anslaget anvisats själv kan ändra inom ramen för 

momentet i fråga, ska tilläggsindelningen markeras med (BFE). 

Bokföringsenheternas nummerkoder 

I den detaljerade indelningen ska den bokföringsenhet i vars bokföring 

inkomstposterna och anslagen eller delar av dem ska upptas anges med 

bokföringsenhetens kod. Om ett anslag eller en inkomstpost inte har fördelats 

enligt förvaltningsområden eller ämbetsverk och inrättningar ska följande koder 

dock användas i den detaljerade indelningen: 

- Med koden (000) anges i den detaljerade indelningen de anslag som inte 

fördelats enligt förvaltningsområde och i fråga om vilka beslut om 

användningen fattas av statsrådets allmänna sammanträde eller 

ministeriet (i budgetpropositionen för 2020 till exempel moment 28.99.96 

Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)).  

- Med koden (001) anges de anslag som inte fördelats enligt 

bokföringsenhet samt budgetar eller delar av dem i fråga om vilka beslut 

om användningen fattas av ministeriet (i budgetpropositionen för 2020 till 

exempel moment 32.20.41 Energistöd (förslagsanslag)).  

- Med koden (002) anges i den detaljerade indelningen de anslag som inte 

fördelats enligt förvaltningsområde och i fråga om vilka beslut om 

användningen fattas av statsrådets allmänna sammanträde eller 

ministeriet (i budgetpropositionen för 2020 till exempel moment 33.60.32 

Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på 

universitetsnivå (fast anslag)). 

- Med koden (003) anges de anslag och inkomstposter som vid 

uppgörandet av den detaljerade indelningen av andra än ovan nämnda 
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orsaker inte fördelas enligt bokföringsenhet (i budgetpropositionen för 

2020 till exempel moment 11.04.01 Mervärdesskatt).  

 

Beslut om utdelning kan endast fattas i fråga om ofördelade anslag med koderna 

000 och 001. 

Hänvisningar till författningar 

Den detaljerade indelningen ska inkludera en uppräkning av författningarna som 

utgör den direkta grunden för inkomstflödet och anslagsanvändningen. Vid 

hänvisning till bestämmelser eller beslut eller delar av dem som publicerats i 

författningssamlingen eller fördragsserien ska författningens rubrik och 

författningssamlingens eller fördragsseriens nummer, t.ex. (L om 

Konkurrensverket (661/2012)) nämnas. Ändringar av författningar eller beslut 

anges inte. 

2. Uppgörande av den detaljerade indelningen 

Ministeriet ska utan dröjsmål fastställa den detaljerade indelningen för sitt 

förvaltningsområde efter att riksdagen publicerat statsbudgeten. Om ministeriet 

har för avsikt att fastställa en detaljerad indelning som avviker från beloppen i den 

dispositionsplan som ingår i budgeten, ska den detaljerade indelningen fastställas 

i enlighet med förfarandet i 13 § 2 mom. i förordningen om statsbudgeten. 

3. Ändring av den fastställda indelningen av budgeten 

Om riksdagen ändrar budgeten genom en tilläggsbudget, ska vederbörande 

ministerium efter att tilläggsbudgeten har publicerats utan dröjsmål ändra 

indelningen så att den motsvarar tilläggsbudgeten. Om ministeriet har för avsikt 

att fastställa en detaljerad indelning som avviker från beloppen i den 

dispositionsplan som ingår i budgeten, ska den detaljerade indelningen fastställas 

i enlighet med förfarandet i 13 § 2 mom. i förordningen om statsbudgeten.  

För omfördelning av personalresurserna eller för ändring av ministeriernas 

ansvarsområden ska, i enlighet med 18 § (1587/1995) i förordningen om 

statsbudgeten, medlen för löneutgifter och andra utgifter för personalen samt de 

övriga medel som behövs för ändring i indelningen av ministeriernas 

ansvarsområden, genom en ändring av den detaljerade indelningen av budgeten 

överföras från det moment för bokföringsenheten från vilket utgifterna har betalts, 

till det bokföringsenhet dit personalresurserna och de andra nödvändiga medlen 

allokeras. Ändringen av den detaljerade indelningen fastställs av ministeriet för 

det förvaltningsområde vars anslag används för personalomställningen eller för 

ändringen av ansvarsområdet. 
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4. Tillkännagivande och publicering av den detaljerade indelningen 

De detaljerade indelningar samt ändringar av dem som ministerierna har fastställt 

ska enligt 14 § förordningen om statsbudgeten utan dröjsmål sändas till statens 

revisionsverk och Statskontoret för kännedom.  

Statskontoret publicerar på sin webbplats den detaljerade indelningen av 

budgeten som motsvarar budgeten vid ingången av finansåret, liksom även 

månatligen den uppdaterade detaljerade indelning som inkluderar de ändringar i 

indelningen som gjorts under årets gång. 

5. Ytterligare information 

Ytterligare information om utarbetande av budgetens kontoindelning: Juha 

Halonen, budgetråd, (finansministeriet/Budgetavdelningen, tfn 02955 30435). 

Ytterligare information om bokföringen i anslutning till den detaljerade indelningen 

samt om publiceringen av den detaljerade indelningen: Statskontorets 

centralbokföring, kkp(at)valtionkonttori.fi, tfn 02955 02000. 

Finansminister Matti Vanhanen  

Budgetråd  Juha Halonen 
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