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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/27025/00.00.00.01/2022). Tähän saatteeseen on koottu määräyksen 
muutokset. 
 
 

1 Muutokset vastuunjaossa 

 
Taloushallinnon tehtävien vastuunjakomääräyksen muutokset: 
 
- Tarpeesta maksuun: 

o Tilaaminen: poistettu kohta 1.2.1.2.5 Tilaussuunnitelman laatimi-
nen, tiliöinti, asiatarkastus ja hyväksyminen, koska tilaussuunnitel-
man käytöstä on tarkoitus luopua 1.1.2023 lähtien. 

o Ostolaskujen käsittely: Palkeiden vastuulle on lisätty Maksuaika-
kortti- ja matkatililaskujen täsmäyttäminen matka- ja kuluhallinnan 
järjestelmään (1.2.2.1.7).  

o Ostolaskujen käsittely: Kirjanpitoyksikön vastuulle on lisätty Osto-
laskujen sisällöllinen selvittely (1.2.2.1.10) 

o Menon asiatarkastus ja hyväksyminen: lisätty loppuun sulkujen si-
sällä oleva (TaA 38§ mukaisesti) (1.2.2.1.14) 

o Muiden menotositteiden käsittely: Kirjanpitoyksikön vastuulle on 
lisätty Muiden menotositteiden sisällöllinen selvittely (1.2.2.2.10) 

o Menon asiatarkastus ja hyväksyminen: lisätty loppuun sulkujen si-
sällä oleva (TaA 38§ mukaisesti) (1.2.2.2.11) 

o Menotiliotteiden käsittely: Palkeiden vastuulle on lisätty vastuu ko-
timaisten pankkitilien tiliotteiden arkistoinnista. Palkeet vastaa koti-
maisten pankkitilien tiliotteiden tiliöinnistä, hyväksymisestä ja arkis-
toinnista (1.2.3.2.2).  

o Pankkitilien hallinta: Kirjanpitoyksikön vastuita on täsmennetty. 
Kohdasta 1.2.4.1 poistettiin viittaus maksupäätesopimuksiin, koh-
dassa 1.2.4.3 täsmennettiin termiviittaus pankkitilien ja maksuliike-
palvelujen hyväksymiseen ja kohtaan 1.2.4.4 lisättiin ulkomaisten 
pankkitilien hallinnointi.  

o Rahahuolto: Kirjanpitoyksikön vastuulla olevan rahahuollon termis-
töstä poistettiin viittaus käteiskassoihin ja kassajärjestelmiin. Ra-
hahuollolla tarkoitetaan käteisen rahan käsittelyä. (1.2.5) Muutet-
tiin yleiskäsitteeksi rahahuolto. 
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- Tilauksesta perintään: 
o Oikeudelliseen perintään siirto: Poistettu Palkeiden vastuu Perintä-

ehdotelman toimittaminen perintään siirrettävistä saatavista 
(2.6.1). Esitystapa on tämän muutoksen myötä yhtenäistetty vii-
västyskorkolaskujen hyväksynnän esitystavan kanssa (ei eritelty 
vastuujakotaulukossa). 

- Kirjauksesta tilinpäätökseen  
o Ei muutoksia. 

- Matka- ja kululaskujen käsittely 
o Matkalaskujen tarkastaminen (4.1.4), kohtaa on täsmennetty huo-

mioon otettavien ohjeiden ja määräysten osalta. 
o Tietojen toimittaminen tulorekisteriin on lisätty uusi kohta (4.6.3) 

Kirjanpitoyksikkö vastaa matkahallintajärjestelmän kautta makset-

tavien etuustietojen ilmoittamisen valtuuttamisesta Palkeille. 

Etuustietojen ilmoittamisen valtuudet koskevat siviilipalvelusvelvol-

listen ja Rajavartiolaitoksen peruskurssia suorittavien opiskelijoi-

den päivärahoja. Etuustietojen ilmoittaminen tulorekisterin sähköi-

sessä asiointipalvelussa edellyttää kahden valmistelevan tehtävän 

suorittamista: asianmukaisten valtuuksien myöntämistä 

Suomi.fi:ssä ja etuustietojen ilmoittamisen vahvistamista tulorekis-

terin asiointipalvelussa. 

o Maksamisratkaisu: Palkeiden vastuulla oleva Maksuaikakortti- ja 

matkatililaskujen täsmäyttäminen palvelujärjestelmään on siirretty 

Matka- ja kululaskujen käsittelystä Ostolaskujen käsittely proses-

siin (1.2.2.1.7) 

- Tietojärjestelmät 

o Lisätty kohta 7.4 Palkeet vastaa omistamiensa tietojärjestelmien 

tietoturvasta, jatkuvuudesta ja varautumisesta normaalioloissa 

sekä valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja 

viestinnästä Valtiokonttorille ja kirjanpitoyksiköille. Lisäys ei muuta 

nykytilannetta, vaan se on lisätty selvyyden vuoksi vastuunjako-

määräykseen.  

o Lisätty kohta 7.5 Palkeet vastaa omistamisensa tietojärjestelmien 

käsittelysääntöjen säädösten ja muiden normien mukaisuudesta. 

Lisäys ei muuta nykytilannetta, vaan se on lisätty selvyyden vuoksi 

vastuunjakomääräykseen. 
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2 Voimaantulo 

 
Valtiokonttorin antama vastuunjakoa koskeva määräys tulee voimaan 
1.1.2023 ja kumoaa 15.6.2021 annetun määräyksen 
VK/73002/00.00.00.01/2021.  
 
 

Toimialajohtaja  Lasse Skog 

 

 

Apulaisjohtaja  Tanja Wistbacka 

 

 

Tiedoksi    Valtiontalouden tarkastusvirasto 

  Valtiovarainministeriö, budjettiosasto 


