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Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten samt Servicecentret för statens eko-
nomi- och personalförvaltning 

 

Uppgifts- och ansvarsfördelning inom ekonomiförvaltning mellan ser-
vicecentret samt bokföringsenheterna och fonderna 

 
Statskontoret har utfärdat föreskriften Uppgifts- och ansvarsfördelning inom 
ekonomiförvaltning mellan servicecentret samt bokföringsenheterna och fon-
derna (VK/27025/00.00.00.01/2022). I detta följebrev har ändringarna i före-
skriften sammanställts. 
 

1 Ändringar i ansvarsfördelningen 

Ändringar i föreskriften om ansvarsfördelning inom ekonomiförvaltningen: 
 
- Från behov till betalning: 

o Hantera leverantörsfakturor: Palkeet har fått i uppgift att stämma 
av betaltidskorts- och resekontofakturor i servicesystemet 
(1.2.2.1.7).  

o Sakgranska och godkänna utgifter: i slutet har lagts till inom paren-
tes (enligt 38 § i budgetförordningen) (1.2.2.1.14) 

o Hantera övriga utgiftsverifikat: Bokföringsenheten har fått i uppgift 
att reda ut innehållet i övriga utgiftsverifikat (1.2.2.2.10) 

o Sakgranska och godkänna utgifter: i slutet har lagts till inom paren-
tes (enligt 38 § i budgetförordningen) (1.2.2.2.11) 

o Hantera utgiftskontoutdrag: Palkeet har fått ansvar för att arkivera 
kontoutdrag för inhemska bankkonton. Palkeet ansvarar för att 
kontera, godkänna och arkivera kontoutdrag för inhemska bank-
konton (1.2.3.2.2).  

o Hantera bankkonton: Bokföringsenhetens ansvar har preciserats. I 
punkt 1.2.4.1 ströks hänvisningen till betalterminalavtal, i punkt 
1.2.4.3 preciserades termhänvisningen till godkännande av bank-
konton och betalningsrörelsetjänster och i punkt 1.2.4.4 lades ad-
ministration av utländska bankkonton till.  

o Penningförsörjning: Hänvisningen till kontantkassor och kassasy-
stem ströks ur terminologin för den penningförsörjning som bokfö-
ringsenheten ansvarar för. Med penningförsörjning avses hante-
ring av kontanter. (1.2.5) Det allmänna begreppet ändrades till 
penningförsörjning. 

- Från beställning till indrivning: 
o Överföra till juridisk indrivning: Indrivningsförslag för fordringar som 

överförs till indrivning (2.6.1), som varit Palkeets ansvar, har stru-
kits. Framställningssättet har i och med denna ändring förenhetli-
gats med framställningssättet för godkännande av dröjsmålsränte-
fakturor (specificeras inte i ansvarsfördelningstabellen). 

- Från bokföring till bokslut  
o Inga ändringar. 
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- Hantera reseräkningar och omkostnadsfakturor 
o Granska reseräkningar (4.1.4): punkten har preciserats i fråga om 

de anvisningar och bestämmelser som ska beaktas. 
o Gällande att lämna uppgifter till inkomstregistret har en ny punkt 

lagts till, (4.6.3) Bokföringsenheten ansvarar för att ge Palkeet full-

makt att anmäla förmånsuppgifter som betalas via resehanterings-

systemet. Fullmakten att anmäla förmånsuppgifter gäller dagtrak-

tamenten för civiltjänstgörare och studerande som genomgår 

Gränsbevakningsväsendets grundkurs. Anmälan av förmånsupp-

gifter i inkomstregistrets e-tjänst förutsätter att två förberedande 

uppgifter utförs: att behöriga fullmakter beviljas i Suomi.fi och att 

anmälan av förmånsuppgifter bekräftas i inkomstregistrets e-tjänst. 

o Betalningslösning: Palkeets ansvar Stämma av betaltidskorts- och 

resekontofakturor i servicesystemet har flyttats från hanteringen av 

reseräkningar och omkostnadsfakturor till processen Behandling 

av inköpsfakturor (1.2.2.1.7) 

- Informationssystem 
o En ny punkt 7.4 ”Palkeet ansvarar för datasäkerhet, kontinuitet och 

beredskap i normalomständigheter och i omständigheter definie-
rad i beredskapslag (1552/2011) av informationssystemen som de 
äger samt kommunikation till Statskontoret och bokföringsenheter” 
har lagts till. Tillägget ändrar inte nuläget, utan det har lagts till 
uppgifts- och ansvarsfördelning för tydlighet. 

o En ny punkt 7.5 ”Palkeet ansvarar att hanteringsregler av informat-
ionssystemen som de äger håller sig till författningar och andra 
normer” har lagts till. Tillägget ändrar inte nuläget, utan det har 
lagts till uppgifts- och ansvarsfördelning för tydlighet. 
 
 
 

 

2 Ikraftträdande 

Statskontorets föreskrift om ansvarsfördelningen träder i kraft den 1 januari 
2023 och ersätter föreskriften VK/73002/00.00.00.01/2021 av den 15 juni 
2021.  
 
 

Divisionschef  Lasse Skog 

 

Biträdande direktör Tanja Wistbacka 

 

 

För kännedom Statens revisionsverk 
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