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Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot sekä Valtion talous- ja henkilöstöhal-
linnon palvelukeskus 

 

Taloushallinnon tehtävien ja vastuiden jako palvelukeskuksen sekä kir-
janpitoyksiköiden ja rahastojen välillä 

 
Valtiokonttori on antanut määräyksen Taloushallinnon tehtävien ja vastuiden 
jako palvelukeskuksen sekä kirjanpitoyksiköiden ja rahastojen välillä 
(VK/73002/00.00.00.01/2021). Tähän saatteeseen on koottu määräyksen 
muutokset. 
 

1 Muutokset vastuunjaossa 

Taloushallinnon tehtävien vastuunjakomääräyksen muutokset: 
 
- Tarpeesta maksuun: 

o Määräykseen (ei vastuunjakotaulukkoon) lisätty tarkentavaa teks-
tiä (1.2.1.2.4).  

o Termimuutoksia tehty kohtiin 1.2.1.2.8, 1.2.2.1.6 ja 1.2.2.3.1 
o Määräykseen (ei vastuunjakotaulukkoon) lisätty teksti vastuun siir-

tymisestä Palkeilta kirjanpitoyksikölle, mikäli Palkeet ei pysty pank-
kitilin oikeellisuutta tarkistamaan toimittajalta (1.2.2.1.7 & 
1.2.2.2.8). Vastuut eivät muutu. 

o Muiden menotositteiden käsittelyn alle lisätty uusi kohta ”Laskun-
välittäjältä saapuneiden muiden menotositteiden perustietojen täy-
dentäminen, tiliöinti sekä reitittäminen” (1.2.2.2.5) - Vastuu Palve-
lukeskuksella. 

o Tekstimuutos kohtaan 1.2.2.2.7 Manuaalisesti tuodun muun me-
notositteen perustietojen täydentäminen, tiliöinti ja tarkastaminen 
sekä reitittäminen 

o Ostoreskontran ulkopuolisten maksujen alle lisätty kohta ”Reskont-
ran ulkopuolisten maksujen asiatarkastajista, hyväksyjistä, maksu-
toimeksiannon toimittajista ja mahdollisista summarajoista ilmoitta-
minen palvelukeskukseen” (1.2.2.4.1). Uusi vastuu kirjanpitoyksi-
kölle. 

o Henkilöstöhallinnon maksuaineiston maksaminen henkilöstöpalve-
luissa hyväksytyn tositteen mukaisesti (1.2.2.4.3) on siirretty koh-
taan Ostoreskontran ulkopuoliset maksut 

o Menotositteiden siirtoa ostoreskontraan ja ostoreskontran hoita-
mista käsittelevään määräyksen kohtaan (ei vastuunjakotauluk-
koon) lisätty: ”Lisäksi Palkeet tekee rahojen palautuspyynnöt toi-
mittajilta reskontraan avoimeksi jääneistä hyvityslaskuista. Tar-
kempi ohjeistus hyvityslaskujen käsittelyyn löydettävissä Valtion 
maksuliikepalvelujen hoito -ohjeesta.” (1.2.2.5) 

o Rahakas-ennusteita koskevat kohdat muuttuneet (1.2.7) 
- Tilauksesta perintään: 

o Vastuunjaon tehtävien kuvauksen tarkennuksia 
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o Tarkennettu myyntireskontran hoidon vastuita maksuajan myöntä-
misen ja eräpäivän siirron sopimisen osalta (2.4.4). 

o Asiakaspalvelu laskutuksen loppuasiakkaille lisäpalveluihin uusi 
kohta (ei sisälly määräyksen kohteena oleviin tehtäviin) 

- Kirjauksesta tilinpäätökseen 
o Tilinpäätöksen arkistoinnin vastuusta on poistettu viittaus tilinpää-

töksen paperiseen muotoon (3.7.4). Tiliinpäätöksen voi allekirjoit-
taa myös sähköisesti. 

- Matka- ja kululaskujen käsittely 
o Matkalaskujen asiatarkastuksen ja hyväksymistä ohjaa talousar-

vioasetus. Lisätty vastuunjakomääräykseen viittaus valtion talous-
arviosetuksen noudattamiseen. Kirjanpitoykskkö (virasto tai laitos) 
vastaa matkalaskun asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä (4.1.5) 

o Matkalaskutositteiden ja sähköisten liitteiden arkistointi vastuu on 
lisätty Palkeille (4.16) 

o Termimuutos (4.8), uusi termi on EU:n neuvoston 
 
 

2 Voimaantulo 

Valtiokonttorin antama vastuunjakoa koskeva määräys tulee voimaan 
1.1.2022.  
 
 

Toimialajohtaja  Lasse Skog 

 

Apulaisjohtaja  Tanja Wistbacka 

 

 

Tiedoksi    Valtiontalouden tarkastusvirasto 

  Valtiovarainministeriö, budjettiosasto 


