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Motiveringspromemoria till kontoföreskrift VK/64083/00.00.00.01/2022 

 

I motiveringspromemorian redogörs kort för orsakerna till att kontoslag och konton läggs till/tas bort samt 
för ändringarna i förklaringarna. Ändringarna i denna kontoföreskrift i förhållande till föregående kontofö-
reskrift består av ändringar i anslutning till inrättandet av välfärdsområden samt av enskilda andra änd-
ringar. För tydlighetens skull har man i motiveringspromemorian skilt på ändringar i anslutning till inrät-
tandet av välfärdsområden och andra ändringar. 

1 Ändringar i anslutning till inrättandet av välfärdsområden 

1.1 Bakgrund till hur inrättandet av välfärdsområden påverkar statens bokföring 

De nya välfärdsområdena inleder sin verksamhet i början av 2023. När verksamheten inleds kommer 
staten att finansiera välfärdsområdenas verksamhet, så med tanke på statens bokföring kommer väl-
färdsområdena att utgöra en betydande helhet särskilt med tanke på överföringsekonomins kostnader.  

Även om välfärdsområdena inleder sin verksamhet först i början av 2023, betalas åtminstone en del av 
finansieringen av verksamheten 2023 redan under 2022. Beroende på registreringsgrunden kommer väl-
färdsområdena således att synas i statens bokföring redan 2022. 

I och med inrättandet av välfärdsområden har Statistikcentralen ändrat sin sektorindelning så att sektorn 
för lokalförvaltning indelas i delhelheterna lokalförvaltning exklusive välfärdsområdesförvaltning och väl-
färdsområdesförvaltning. De ändringar som nu görs i kontoplanen följer Statistikcentralens uppdaterade 
sektorindelning. 

  

Källa: Statistikcentralens sektorindelning, färg redigeringar Statskontoret 

https://www2.stat.fi/sv/luokitukset/sektoriluokitus/?code=S.1&name=Koko%20kansantalous
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Finansieringen av välfärdsområdena kommer att utgöra en betydande andel av kostnaderna i den stat-
liga överföringsekonomin, så välfärdsförvaltningen kommer att följas upp som en egen helhet i statens 
bokföring och bokslut. För denna uppföljning inrättas egna kontoslag samt egna överföringsekonomiska 
intäkter och kostnader för välfärdsområdesförvaltningen. Abf-konton som grundas under kontoslagen 
följer samma indelning som den som har använts för överföringsekonomins intäkter och kostnader: För 
varje kontoslag har egna konton grundats för statsandelar, statsunderstöd och andra kostnader i överfö-
ringsekonomin oberoende av om man förväntar sig registreringar på kontona. 

1.2 Ändringar i affärsbokföringens kontostruktur 

Överföringsekonomins kostnader 
De nya kostnadskonton som inrättas för de kostnader i överföringsekonomin som betalas till välfärdsom-
rådena placeras i det nya kontoslaget 821 Överföringsekonomins kostnader för välfärdsområdesförvalt-
ningen. Under detta kontoslag bokförs, utöver välfärdsområdena, även de kostnader i överföringsekono-
min som betalas för att ordna de uppgifter för välfärdsområdena som Helsingfors stad ansvarar för. För 
Helsingfors stads del går man till väga på detta sätt, eftersom alla överföringsekonomiska kostnader som 
betalas för organiseringen av uppgifterna för välfärdsområdena kan rapporteras som en helhet till exem-
pel i statens bokslut. 
 
Samtidigt ändras namnet på det nuvarande kontoslaget 820 Överföringsekonomins kostnader för lokal-
förvaltningen till Överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen exkl. välfärdsområdesförvaltning. 
I och med namnbytet förblir innehållet i kontoslaget 820 i praktiken oförändrat så att det enligt statistik-
centralens ändrade klassificering även i fortsättningen innehåller den övriga lokalförvaltningen med un-
dantag av välfärdsområdesförvaltningen. 
 
Överföringsekonomins intäkter 
På motsvarande sätt som för överföringsekonomins kostnader inrättas ett nytt kontoslag 801 Överfö-
ringsekonomins intäkter från välfärdsområdesförvaltningen. Under det här kontoslaget bokförs, förutom 
välfärdsområdena, intäkter i överföringsekonomin som tagits emot av Helsingfors stad och som hänför 
sig till ordnandet av de uppgifter för välfärdsområdena som Helsingfors stad ansvarar för.  
 
Samtidigt ändras namnet på det nuvarande kontoslaget 800 Överföringsekonomins intäkter från lokalför-
valtningen till Överföringsekonomins intäkter från lokalförvaltningen, exkl. välfärdsområdesförvaltning. I 
och med namnbytet förblir innehållet i kontoslaget 800 i praktiken oförändrat så att det enligt statistikcen-
tralens ändrade klassificering även i fortsättningen innehåller den övriga lokalförvaltningen med undan-
tag av välfärdsområdesförvaltningen. 
 
Närmare beskrivningar av ändringarna: 
Ändringarna i kontoslagen beskrivs närmare i kapitel 1.4. Närmare beskrivningar av ändringarna i affärs-
bokföringens kontoplan. 
 
Verksamhetsintäkter 

I detta sammanhang görs inga ändringar i kontostrukturen för verksamhetsintäkter. Intäkterna har förde-
lats sektorsvis även på intäktskontona för avgiftsbelagd verksamhet (konton som börjar med 30), men på 
en grövre nivå än i överföringsekonomins intäkter. Det ansågs inte ändamålsenligt att separera intäk-
terna från den avgiftsbelagda verksamheten i välfärdsområdena från intäkterna från den avgiftsbelagda 
verksamheten i den övriga lokalförvaltningen. Intäkter som fås från välfärdsområdena bokförs således 
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på konton enligt lokalförvaltningssektorn, eftersom både undersektorerna "Lokalförvaltning exkl. välfärds-
områdesförvaltning" och "Välfärdsområdesförvaltning" ingår i statistikcentralens sektorindelning som trä-
der i kraft 2023. 

1.3 Noggrannare uppföljning av välfärdsområdena med hjälp av områdes-/kommun-
koden 

När intäkter eller kostnader i överföringsekonomin bokförs för aktörer som hör till sektorn för välfärdsom-
rådesförvaltning, ska man i bokföringen använda välfärdsområdeskoderna som läggs till uppföljningsob-
jekten område/kommun. På så sätt kan man från statens bokföring rapportera poster med anknytning till 
välfärdsområdesförvaltningen per välfärdsområde. Välfärdsområdenas koder har bildas i enlighet med 
Statistikcentralens klassificering, så att man till koden enligt statistikcentralens klassificering läggas till 
bokstaven H. Då till exempel koden för Östra Nylands välfärdsområde (Statistikcentralens klassificering 
01) i Kieku-datasystemet är H01. 

 

1.4 Närmare beskrivningar av ändringarna i affärsbokföringens kontoplan 

Följande kontoslag adderas 

Kontoslag Beskrivning 

801 Överföringsekonomins intäkter från väl-
färdsområdesförvaltningen 

Till välfärdsområdesförvaltningen hör välfärdsområden, 
välfärdssammanslutningar och övriga enheter hänförliga 
till välfärdsområdesförvaltningen. 
Intäkter i överföringsekonomin som bokförts under detta 
kontoslag ska dessutom specificeras enligt välfärdsom-
råde med hjälp av välfärdsområdeskoderna för uppfölj-
ningsobjektet område/kommun. 

821 Överföringsekonomins kostnader för 
välfärdsområdesförvaltningen 

Till välfärdsområdesförvaltningen hör välfärdsområden, 
välfärdssammanslutningar och övriga enheter hänförliga 
till välfärdsområdesförvaltningen. Under kontoslaget bok-
förs dessutom de inkomstöverföringar som betalas för or-
ganiseringen av de uppgifter för välfärdsområdena som 
Helsingfors stad ansvarar för. 
Intäkter i överföringsekonomin som bokförts under detta 
kontoslag ska dessutom specificeras enligt välfärdsom-
råde med hjälp av välfärdsområdeskoderna för uppfölj-
ningsobjektet område/kommun. 
 

 

 

 

 

 

https://www.stat.fi/sv/luokitukset/hyvinvointialue/
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Kontoslag som namn / beskrivning har ändrats 

De viktigaste ändringarna i förklaringen till kontot har betonats med fet stil 

 

Kontoslag Nytt namn Ny beskrivning 

800 Överföringseko-
nomins intäkter från 
lokalförvaltningen 

Överföringsekonomins in-
täkter från lokalförvalt-
ningen, exkl. välfärds-
områdesförvaltning 

Lokalförvaltningen omfattar kommunerna, sam-
kommunerna, Ålands landskapsregering och 
andra enheter för lokalförvaltning, såsom kom-
munala centralorganisationer och de aktiebolag 
som övervakas av enheter inom lokalförvalt-
ningen som är så kallade icke-marknadsprodu-
center. 

 
Intäkter i överföringsekonomin som tagits emot av 
välfärdsområdesförvaltningen och Helsingfors stad 
och som hänför sig till ordnandet av de uppgifter 
för välfärdsområdena som Helsingfors stad ansva-
rar för bokförs i kontoklass 801. 
 

820 Överföringseko-
nomins kostnader för 
lokalförvaltningen 

Överföringsekonomins 
kostnader för lokalförvalt-
ningen, exkl. välfärds-
områdesförvaltning 

Lokalförvaltningen omfattar kommunerna, sam-
kommunerna, Ålands landskapsregering och andra 
enheter för lokalförvaltning, såsom kommunala 
centralorganisationer och de aktiebolag som över-
vakas av enheter inom lokalförvaltningen som är 
så kallade icke-marknadsproducenter. 
  
I kontoklassen 821 bokförs dessutom de in-
komstöverföringar som betalas för organise-
ringen av de uppgifter för välfärdsområdena 
som välfärdsområdesförvaltningen och 
Helsingfors stad ansvarar för. 
 

 

1.5 Kontoändringar 

Följande konton / tilläggsindelningar adderas 

Konto Beskrivning 

80110 / 80110000 Driftsekonomins intäk-
ter från välfärdsområdesförvaltningen 

Detta konto inbegriper de andelar av kostnaderna för 
driftsekonomin som välfärdsområdesförvaltningen be-
talar till staten, såsom andelar av driftskostnaderna för 
system som staten upprätthåller.  
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80111 / 80111000 Driftsekonomiska intäk-
ter från Social- och hälsovårdsväsendet 
och räddningsväsendet i Helsingfors 

 

Detta konto inbegriper de andelar av driftskostnaderna 
som social- och hälsovården och räddningsväsendet i 
Helsingfors betalar till staten, såsom andelar av drifts-
kostnaderna för system som staten upprätthåller. 

80120 / 80120000 Kapitalekonomins intäk-
ter från välfärdsområdesförvaltningen 

Detta konto inbegriper de andelar av kostnaderna för 
kapitalekonomin som välfärdsområdesförvaltningen be-
talar till staten, såsom andelar av byggnads- och an-
läggningskostnaderna för de system som staten upp-
rätthåller. 
 

80121 / 80121000 Kapitalekonomins intäk-
ter från Social- och hälsovårdsväsendet 
och räddningsväsendet i Helsingfors 

Detta konto inbegriper de andelar av kapitalkostna-
derna som social- och hälsovården och räddningsvä-
sendet i Helsingfors betalar till staten, såsom andelar 
av kostnaderna för att grunda och bygga upp de sy-
stem som staten upprätthåller. 

82100 / 82100000 Driftsekonomiska stats-
andelar, välfärdsområdesförvaltningen 

Detta konto inbegriper inkomstöverföringar i form av 
statsandelar till välfärdsområdesförvaltningen. 

82101 / 82101000 Driftsekonomiska stats-
andelar, Social- och hälsovårdsväsendet 
och räddningsväsendet i Helsingfors 

Detta konto inbegriper de inkomstöverföringar som be-
talas i form av statsandelar för organiseringen av de 
uppgifter för välfärdsområdena som Helsingfors stad 
ansvarar för. 
 

82110 / 82110000 Driftsekonomiska stats-
understöd, välfärdsområdesförvaltningen 

Detta konto inbegriper inkomstöverföringar i form av 
statsunderstöd till välfärdsområdesförvaltningen för de 
ändamål som fastställts. 

82111 / 82111000 Driftsekonomiska stats-
andelar, Social- och hälsovårdsväsendet 
och räddningsväsendet i Helsingfors 

Detta konto inbegriper de inkomstöverföringar som be-
talas i form av statsandelar för organiseringen av de 
uppgifter för välfärdsområdena som Helsingfors stad 
ansvarar för. 
 

82120 / 82120000 Överföringsekonomins 
övriga kostnader för driftsekonomin, väl-
färdsområdesförvaltningen 

Detta konto inbegriper övriga inkomstöverföringar till 
välfärdsområdesförvaltningen. 

82121 / 82121000 Överföringsekonomins 
övriga kostnader för driftsekonomin, 
Social- och hälsovårdsväsendet och rädd-
ningsväsendet i Helsingfors 

Detta konto inbegriper inkomstöverföringar som betalas 
i form av övrig överföringsekonomisk kostnad för orga-
niseringen av de uppgifter för välfärdsområdena som 
Helsingfors stad ansvarar för. 

82130 / 82130000 Kapitalekonomiska stat-
sandelar, välfärdsområdesförvaltningen 

Detta konto inbegriper kapitalöverföringar i form av 
statsandelar till välfärdsområdesförvaltningen. 
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82131 / 82131000 Kapitalekonomiska stat-
sandelar, Social- och hälsovårdsväsendet 
och räddningsväsendet i Helsingfors 

Detta konto inbegriper kapitalöverföringar i form av 
statsandelar för organiseringen av de uppgifter för väl-
färdsområdena som Helsingfors stad ansvarar för. 
 

82140 / 82140000 Kapitalekonomiska 
statsunderstöd, välfärdsområdesförvalt-
ningen 

Detta konto inbegriper kapitalöverföringar till välfärds-
områdesförvaltningen i form av statsunderstöd för de 
ändamål som fastställts. 

82141 / 82141000 Kapitalekonomiska stat-
sandelar, Social- och hälsovårdsväsendet 
och räddningsväsendet i Helsingfors 

Detta konto inbegriper kapitalöverföringar i form av 
statsandelar för organiseringen av de uppgifter för väl-
färdsområdena som Helsingfors stad ansvarar för. 
 

82150 / 82150000 Överföringsekonomins 
övriga kostnader för kapitalekonomin, väl-
färdsområdesförvaltningen 

Detta konto inbegriper övriga kapitalekonomiska in-
komstöverföringar till välfärdsområdesförvaltningen. 

82151 / 82151000 Överföringsekonomins 
övriga kostnader för kapitalekonomin, 
Social- och hälsovårdsväsendet och rädd-
ningsväsendet i Helsingfors 

Detta konto inbegriper kapitalöverföringar som betalas i 
form av övrig överföringsekonomisk kostnad för organi-
seringen av de uppgifter för välfärdsområdena som 
Helsingfors stad ansvarar för. 

  

Konton / tilläggsindelningens som namn / beskrivning har ändrats  

De viktigaste ändringarna i förklaringen till kontot har betonats med fet stil 

Konto Nytt namn Ny förklaring Motiveringar till ändringen 
och dess effekt på verksam-
heten 

80010 / 80010000 
Driftsekonomins 
intäkter från lokal-
förvaltningen 

Driftsekonomins in-
täkter från lokalför-
valtningen, exkl. 
välfärdsområdes-
förvaltningen 

Det här kontot omfattar 
de andelar av kostna-
derna för driftsekonomin, 
exklusive välfärdsom-
rådesförvaltningen, 
som lokalförvaltningen 
betalat till staten, såsom 
andelar av driftskostna-
derna för system som 
staten upprätthåller. 

 

Namnet på och förklaringen 
till detta konto ändras så att 
överföringsekonomins intäk-
ter från den övriga lokalför-
valtningen även i fortsätt-
ningen bokförs på kontot, 
men i kontots namn och för-
klaring utesluts välfärdsområ-
dena, som inleder sin verk-
samhet i början av 2023. In-
täkter i överföringsekonomin 
som mottagits från välfärds-
områdesförvaltningen och 
från Helsingfors stad för ord-
nandet av de uppgifter för väl-
färdsområdena som Helsing-
fors stad ansvarar för bokförs 
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i den nya kontoklassen 801 
Överföringsekonomins intäk-
ter från välfärdsområdesför-
valtningen. 
 

80020 / 80020000 
Kapitalekonomins 
intäkter från lokal-
förvaltning 

Kapitalekonomins 
intäkter från lokal-
förvaltning, exkl. 
välfärdsområdes-
förvaltningen 

Det här kontot omfattar 
de andelar av konstna-
derna för kapitalekono-
min som lokalförvalt-
ningen, exklusive väl-
färdsområdesförvalt-
ningen, betalat till sta-
ten, såsom andelar av 
byggnads- och grund-
läggningskostnaderna 
för de system som sta-
ten upprätthåller.  
 

Motsvarande ändring som för 
kontot 80010/80010000 

Dessutom har en precisering 
lagts till som eliminerar möj-
ligheten att tolka kontots för-
klaring så att på kontot skulle 
bokföras endast de kapitalin-
täkter som hänför sig till kost-
naderna för att grunda och 
bygga upp system. 

82000 / 82000000 
Driftsekonomiska 
statsandelar, lokal-
förvaltningen 

 

Driftsekonomiska 
statsandelar, lokal-
förvaltningen, exkl. 
välfärdsområdes-
förvaltningen 
 

I detta konto ingår in-
komstöverföringar i form 
av statsandel på lokalför-
valtningen, exklusive väl-
färdsområdesförvalt-
ningen. Exempelvis ingår 
statsandelarna för kom-
munal basservice respek-
tive undervisnings- och 
kulturverksamhet. 
 
 

Namnet på och förklaringen 
till detta konto ändras så att 
överföringsekonomins intäk-
ter som betalas i form av stat-
sandelar till den övriga lokal-
förvaltningen även i fortsätt-
ningen bokförs på kontot, 
men i kontots namn och för-
klaring utesluts välfärdsområ-
dena, som inleder sin verk-
samhet i början av 2023. 
Överföringsekonomins intäk-
ter till välfärdsområdesförvalt-
ningen bokförs i den nya kon-
toklassen 821 Överföringse-
konomins intäkter för väl-
färdsområdesförvaltningen. 
 
Överföringsekonomins kost-
nader för driftsekonomin som 
betalas i form av statsandelar 
för organiseringen av de upp-
gifter för välfärdsområdena 
som Helsingfors stad ansva-
rar för bokförs i kontoklass 
821, på kontot 82101 Driftse-
konomiska statsandelar, 
Social- och hälsovården och 
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räddningsväsendet i Helsing-
fors. 

82010 / 82010000 
Driftsekonomiska 
statsunderstöd, 
lokalförvaltningen 

Driftsekonomiska 
statsunderstöd, 
lokalförvaltningen, 
exkl. välfärdsom-
rådesförvalt-
ningen 

I detta konto ingår driftse-
konomiska inkomstöverfö-
ringar till lokalförvalt-
ningen, exklusive väl-
färdsområdesförvalt-
ningen, i form av statsun-
derstöd som riktas till fast-
ställda användningsända-
mål. 
 

Motsvarande ändring som för 
kontot 82000  

82020 / 82020000 
Överföringsekono-
mins övriga kost-
nader för driftseko-
nomin, lokalförvalt-
ningen 

Överföringsekono-
mins övriga kostna-
der för driftsekono-
min, lokalförvalt-
ningen, exkl. väl-
färdsområdesför-
valtningen 

I detta konto ingår andra 
överföringsekonomiska in-
komstöverföringar än stat-
sandelarna och statsun-
derstöden till lokalförvalt-
ningen, exklusive väl-
färdsområdesförvalt-
ningen.  
 
 

Motsvarande ändring som för 
kontot 82000 

82030 / 82030000 
Kapitalekonomiska 
statsandelar, lokal-
förvaltning 

Kapitalekonomiska 
statsandelar, lokal-
förvaltning, exkl. 
välfärdsområdes-
förvaltningen 
 

Kontot inbegriper kapi-
talöverföringar i form av 
statsandelar till lokalför-
valtningen, exklusive väl-
färdsområdesförvalt-
ningen. Sådana är exem-
pelvis statsandelar för 
byggnads- och grundlägg-
ningskostnader i system 
som upprätthålls av kom-
munerna eller annan ka-
pitalfinansiering. 
 

Motsvarande ändring som för 
kontot 82000 

82040 / 82040000 
Kapitalekonomiska 
statsunderstöd, 
lokalförvaltningen 

Kapitalekonomiska 
statsunderstöd, 
lokalförvaltningen, 
exkl. välfärdsom-
rådesförvalt-
ningen 

I detta konto ingår kapi-
talöverföringar i form av 
statsunderstöd till lokalför-
valtningen, exklusive väl-
färdsområdesförvalt-
ningen. Sådana är exem-
pelvis statsunderstöd för 
byggnads- och grundlägg-
ningskostnader i system 

Motsvarande ändring som för 
kontot 82000 
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som upprätthålls av kom-
munerna eller annan ka-
pitalfinansiering. 

82050 / 82050000 
Överföringsekono-
mins övriga kost-
nader för kapitale-
konomin, lokalför-
valtningen 

Överföringsekono-
mins övriga kostna-
der för kapitaleko-
nomin, lokalförvalt-
ningen, exkl. väl-
färdsområdesför-
valtningen 

Kontot inbegriper överfö-
ringsekonomins övriga ka-
pitalekonomiska kostna-
der än statsandelar eller 
statsbidrag till lokalförvalt-
ningen, exklusive väl-
färdsområdesförvalt-
ningen. 
 

Motsvarande ändring som för 
kontot 82000 

 

2 Andra förändringar 

I avsnitt 2 i denna motiveringspromemoria beskrivs andra ändringar än de som gäller inrättandet av väl-
färdsområden. 

Följande konton / tilläggsindelningar adderas 

Konto Förklaring Motiveringar till ändringen och dess 
effekt på verksamheten 

19980005 Utrednings-
konto för penningrö-
relse (T), MobilePay 

Detta konto används som ut-
redningskonto för MobilePay -
fordringar i kassasystemets 
penningrörelse. 

Staten kan i fortsättningen i vissa fall 
ta emot MobilePay-betalningar. Detta 
nya abf-konto grundas som utred-
ningskonto för betalningarna i fråga.  

40808/40808000 Mark-
köp som aktiveras som 
omsättningstillgångar, 
interna 
 
Interna konto 
 
 

På detta konto bokförs förvärv 
av mark från statliga ämbets-
verk eller inrättningar eller stat-
liga fonder utanför budgeten, 
som är avsedd att säljas eller 
bytas. 

Ett nytt internt konto tas i bruk för av-
stämning och eliminering av interna 
poster i statens budgetekonomi. På 
detta konto bokförs i fortsättningen 
förvärv av mark från statliga ämbets-
verk eller inrättningar eller statliga fon-
der utanför budgeten, som är avsedd 
att säljas eller bytas. Partnerkoden 
ska användas i samband med kontot. 

99900750 Hänföringar 
mellan kärnfunktioner 

Detta konto används för hänfö-
ringar mellan kärnfunktioner. 
Med hjälp av kontot kan sär-
kostnader hänföras från kärn-
funktioner till andra kärnfunkt-
ioner, om det inte är möjligt el-
ler ändamålsenligt att på annat 
sätt inrikta kostnaderna på 

Kontona 99900750–99900755 har 
grundats för att möjliggöra hänföringar 
mellan kärnfunktionerna när statens 
gemensamma kostnadsberäknings-
modell och -lösning används. 
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kärnfunktionerna i fråga. Kon-
tot har inget saldo på bokfö-
ringsenhets- eller ämbets-
verksnivå.  
Detta konto används när bok-
föringsenheten inte har behov 
av underindelningar för kon-
tona 99900751–99900755. 
Exempel på en situation då 
kontona 99900751–99900755 
används: Ämbetsverket har 
tjänster som säljs externt, men 
som också används internt. 
Med hjälp av detta konto kan 
man göra hänföringar mellan 
tjänsterna i fråga i stället för in-
tern fakturering. 

99900751 Hänföringar 
mellan kärnfunktioner 1 

Bokföringsenheten tar kontot i 
bruk vid behov, om de interna 
hänföringarna kräver att flera 
konton som är avsedda för in-
terna hänföringar används utö-
ver kontot 99900750. Bokfö-
ringsenheten beslutar om an-
vändningen av kontot. 

 

99900752 Hänföringar 
mellan kärnfunktioner 2 

Bokföringsenheten tar kontot i 
bruk vid behov, om de interna 
hänföringarna kräver att flera 
konton som är avsedda för in-
terna hänföringar används utö-
ver kontot 99900750. Bokfö-
ringsenheten beslutar om an-
vändningen av kontot. 

 

99900753 Hänföringar 
mellan kärnfunktioner 3 

Bokföringsenheten tar kontot i 
bruk vid behov, om de interna 
hänföringarna kräver att flera 
konton som är avsedda för in-
terna hänföringar används utö-
ver kontot 99900750. Bokfö-
ringsenheten beslutar om an-
vändningen av kontot. 

 

99900754 Hänföringar 
mellan kärnfunktioner 4 

Bokföringsenheten tar kontot i 
bruk vid behov, om de interna 
hänföringar kräver att flera 
konton som är avsedda för in-
terna hänföringar används utö-
ver kontot 99900750. Bokfö-
ringsenheten beslutar om an-
vändningen av kontot. 
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99900755 Hänföringar 
mellan kärnfunktioner 5 

Bokföringsenheten tar kontot i 
bruk vid behov, om de interna 
hänföringarna kräver att flera 
konton som är avsedda för in-
terna hänföringar används utö-
ver kontot 99900750. Bokfö-
ringsenheten beslutar om an-
vändningen av kontot. 

 

 

 

 

Konton / tilläggsindelningens som namn / beskrivning har ändras  

De viktigaste ändringarna i förklaringen till kontot har betonats med fet stil 

Konto Nytt namn Ny förklaring Motiveringar till ändringen 
och dess effekt på verk-
samheten 

19980004 Utred-
ningskonto för 
penningrörelse 
(T), betalkort 
(fordringar) 

 Detta konto används som ut-
redningskonto för kassasyste-
met penningrörelse för betal-
kortsfordringar. 

 

I förklaringen till abf-kontot 
fanns ett konto som tidi-
gare preciserats som ett 
konto som endast används 
som utredningskonto i 
kassasystemet Vakava. 
Förklaringen ändras så att 
kontot även kan användas 
som utredningskonto för 
andra kassasystem. 

40820 Inköp av 
handelsvaror 
som anskaffas för 
en straffanstalts-
butik 

Inköp av handels-
varor som an-
skaffas för en bu-
tik 

I detta konto ingår anskaff-
ningar av varor som är avsedda 
att säljas som butiksverksam-
het.  

 

Namnet på och förkla-
ringen till konto 40820 
ändras så att de motsvarar 
namnet på och förkla-
ringen till tilläggsindel-
ningen 408200000. Till-
äggsindelningen ändrades 
31.8.2018, och då uteblev 
justeringen av förklaringen 
till konto 40820 av miss-
tag. 

Lkp-tili 40020 / 
40020000 
Böcker, tidningar 
och övriga tryck-
saker  

 På kontot konteras även inköp 
av förtryckta formulär.Inköp av 
böcker, tidningar och motsva-
rande produkter bokförs på 
detta konto även när de är i 
elektronisk form. På kontot 
konteras även inköp av 

Namnet på abf-kontot och 
förklaringen till de elektro-
niska publikationerna för-
tydligas. I förklaringen till 
kontot var texten för 
elektroniska publikationer 
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förtryckta formulär. 

 

tidigare "på diskett eller i 
annan maskinläsbar form”. 

 

3 Beaktande av utlåtandena från remissbehandlingen i kontoföreskriften 

Utkastet till kontoföreskrift var på remiss i tjänsten utlåtande.fi 19–30.9.2022. Utlåtandena som lämnades 

in kan läsas i tjänsten. Efter remissbehandlingen har följande punkter ändrats i kontoföreskriften: 

- Om användningen av uppföljningsobjektet område/kommun för kostnader och intäkter i 

överföringsekonomin som gäller välfärdsområdena: Följande lades till förklaringarna till kon-

toslagen 801 och 821: ”Intäkter/kostnader i överföringsekonomin som bokförts under detta konto-

slag ska dessutom specificeras enligt välfärdsområde med hjälp av välfärdsområdeskoderna för 

uppföljningsobjektet område/kommun”. Med ändringen preciserades denna detalj, som var under 

beredning när begäran om utlåtanden gjordes, så att användningen av områdes-/kommunkoden 

för intäkter och kostnader i överföringsekonomin som gäller välfärdsområdena blir förpliktande. 

- Kontostrukturen för intäkterna i överföringsekonomin ändrades så att även de intäkter i 

överföringsekonomin som tagits emot av Helsingfors stad och som hänför sig till ordnandet av de 

uppgifter för välfärdsområdena som Helsingfors stad ansvarar för bokförs i kontoklass 801 Över-

föringsekonomins intäkter från välfärdsområdena. I och med ändringen behandlas intäkter i över-

föringsekonomin för Helsingfors del på motsvarande sätt som kostnaderna i överföringsekono-

min. Efter remissbehandlingen ansåg man att trots att intäkter från välfärdsområdena knappast är 

att vänta, är det motiverat att göra ändringen med tanke på både enhetligheten i rapporteringen 

och tillvägagångssätten. 

- Upprepningar av förklaringar till konton togs bort: I den kontoföreskrift som skickades på re-

miss fanns överlappningar i kontoklasserna 800 och 820 samt i förklaringarna till de konton som 

placerats i dessa kontoklasser. Förfarandet vid handläggningen av registreringar som anknyter till 

organiseringen av de uppgifter för välfärdsområdena som Helsingfors stad ansvarar för hade re-

dogjorts för i förklaringen till både kontoklassen och flera konton. Överlappningar togs bort från 

kontoförklaringarna, eftersom man vid bokföringen förutom kontoförklaringen ska beakta även 

förklaringarna i de övre strukturerna i kontoplanen (såsom kontoklassen) 

- Mindre stilistiska korrigeringar 
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