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1 Toimintakertomus  

1.1 Johdon katsaus  

Merkittävimmät tapahtumat Valtiokonttorin toiminnassa 

Suomen 100-vuotisjuhlavuosi oli merkittävä Valtiokonttorille, koska tärkeänä tehtä-
vänämme on hoitaa sotainvalidien ja veteraanien korvauksiin liittyviä asioita. Vuoteen 
sisältyi useita veteraanitapahtumia, joihin osallistuttiin. Myös sotaveteraanien ja sotain-
validien korvauksiin liittyviä toimintatapoja päivitettiin kertomusvuoden aikana. Päivit-
tämistarve johtui niin sotiemme veteraanien määrän vähentymisestä kuin uudistu-
neesta lainsäädännöstä ja sen mukanaan tuomasta asiakasmäärän laajentumisesta. 
Sotainvalidien ja -veteraanien hoito- ja kuntoutuspalvelujen kilpailutus toteutettiin on-
nistuneesti, ja vuoden 2018 alusta alkavaa uutta sopimuskautta valmisteltiin loppuvuo-
den aikana.  

Suomen valtio otti vuonna 2017 uutta lainaa 3,1 miljardia euroa. Täydennettynä erään-
tyvien ja uudelleen rahoitettavien lainojen osuudella velanoton kokonaissumma on 
20,2 miljardia euroa, mikä sisältää sekä pitkän että lyhyen yli vuodenvaihteen ulottuvan 
varainhankinnan osuudet. Kaikkien valtion takausten nimellisarvo on kaksinkertaistu-
nut muutamassa vuodes-sa ja oli vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 49 mrd. 
euroa. Vuoden takaisesta kasvua oli 4,5 mrd. euroa. Tästä takauskannasta Valtiokont-
tori hallinnoi reilua 40%.  

Hallitusohjelmaan sisältyvä Kirjanpidon ja tilinpäätöksen siirto Palkeisiin –hanke (KiTi) 
toteutettiin yhdessä valtiovarainministeriön ja Palkeiden kanssa. 

Valtiokonttorin tehtävistä Kansalaisneuvonta siirrettiin Väestörekisterikeskukseen ja 
Tilha sekä Valtiolle.fi -järjestelmien omistajuudet ja niihin liittyvät tehtävät Palkeisiin. 
Siirrot toteutettiin vuoden 2018 alusta lukien. 

Viraston sisällä kertomusvuotta leimasi toimitiloihin liittynyt remontti, jota suunniteltiin 
jo edellisenä vuonna, ja jonka toteutus alkoi vuoden 2017 alussa ja valmistui syys-
kuussa. Hanke kosketti paitsi siinä tekijänä mukana olleita koko henkilöstöä remontista 
aiheutuneen häiriön, muuttojen ja väliaikaisjärjestelyjen vuoksi. 

Merkittävä toiminnallinen riski Valtiokonttorin toiminnalle on kertomusvuonna aiheutu-
nut Valtorin palveluiden suuresta käyttöhäiriöiden määrästä, joka kohdistuu etupäässä 
työasema- ja viestintäjärjestelmäpalveluihin ja tietoliikenteeseen. Häiriöistä seuraa, 
että tietojärjestelmien käyttö Valtiokonttorin palvelutuotannossa estyy, mikä käytän-
nössä pysäyttää koko palvelutuotannon.  

Strategian toteuttaminen vuonna 2016 

Tuotamme erinomaisen asiakaskokemuksen 

Asiakaskokemuksen kehittämisessä käynnistettiin ensimmäiset asiakkaan ja muiden 
sidosryhmien tarpeet tunnistavat kehittämistyöt. Työ oli toistaiseksi vasta perustan luo-
mista, joka ei vielä näy merkittävästi asiakkaille toimitettavissa palveluissa. 

Korvaustoiminnassa asiakkuuksien johtaminen sai aiempaa suuremman painoarvon. 
Kansalaispalvelut -toimialalle muodostettiin tehtävänkuvia muuttamalla asiakkuuspääl-
likköorganisaatio tukemaan asiakkuustavoitteiden toteuttamista. Kohdennetut asiakas-
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viestinnän sivut, puhelinneuvonta, puheluiden nauhoitus, chat-palvelut ja palvelukoke-
muksen kerääminen mobiilikyselyllä välittömästi palvelutilanteeen jälkeen on otettu 
asiakastyöskentelyn ja -johtamisen työvälineiksi.  

Asiakastyytyväisyysmittausten tulokset alenivat vuodesta 2016. Keskiarvo tuloksista 
jäi alle 8. Haastattelututkimuksena toteutetussa toimeksiantajakyselyssä sen sijaan 
Valtiokonttori sai kouluarvosanoilla arvioituna arvosanan 8,5 ja toimeksiantajat koke-
vat, että suurin osa palvelusta on moitteetonta. Toimeksiantajat myös ymmärtävät hy-
vin Valtiokonttorin toiminnan monialaisuuden mukanaan tuomia haasteita. 

Uudistuneet palvelumme tuottavat asiakkaille enemmän lisäarvoa ja ovat parantaneet 
tuottavuuttamme merkittävästi 

Kertomusvuonna Valtiokonttori määritti tulevaisuuden digitaalisten palveluidensa vii-
tearkkitehtuurin ja kilpailutti palveluiden kehittämiskumppanin. Asiakaslähtöisten digi-
taalisten palveluiden perustaksi toteutettiin viitearkkitehtuurin mukainen moderni pal-
velualusta, joka mahdollistaa ketterän palvelutuotannon. 

Liikennevakuuttamisen laiminlyöneille määrättävien maksujen päätöskäsittely siirtyi 
Valtiokonttorin hoidettavaksi 1.1.2017. Hakemusten käsittelyn alkuviiveen jälkeen toi-
minta vakiintui reaaliaikaiseksi. Tapaturmavakuutuslain uudistamiseen liittynyt kriisin-
hallintahenkilöstön tapaturmavakuutusturvaa sekä sotilastapaturmaturvaa koskeva 
laki tuli voimaan myös 1.1.2017. Uusien korvauskäytäntöjen ja korvauspolitiikan toteut-
taminen yhdessä henkilöstön kanssa toteutui hyvin. 

Valtionhallinnon sisäistä kehittämistä toteutettiin useilla jo vuonna 2016 käynnistetyillä 
hankkeilla. Näistä mainittakoon hankintojen ja laskujen käsittelyyn liittyvän Handi-oh-
jelman toteutus, keskuskirjanpidon uudistus, Kuntatieto-ohjelman toteutus, Verkko-
maksamisen hanke sekä vasta alkuvaiheessa oleva Tiedolla johtamisen hanke. 

Sähköisen asioinnin edellytyksenä oleva uusi asianhallinnan järjestelmä on ollut am-
mattikäyttäjien käytössä jo kaksi vuotta, mutta substanssiprosessien integraation ja vir-
kamieskäyttäjien osalta käyttöönotto on myöhästynyt alkuperäisestä aikataulustaan 
noin puolitoista vuotta järjestelmään liittyneiden haasteiden vuoksi. Kertomusvuoden 
päättyessä ensimmäisiä substanssiprosesseja oltiin siirtämässä tuotantokäyttöön, ja 
täysin digitaalinen käsittely tapaturmavahingoissa sekä eräissä hallinnon prosesseissa 
pääsi käynnistymään vuoden 2018 alussa.  

Palveluiden häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaa-
miseksi toteutettu isojen substanssitietojärjestelmiemme käyttöpalvelualustojen vaihto 
oli iso voimanponnistus, joka vietiin läpi hienosti kaikille substanssitoiminnoille. Tieto-
järjestelmien alustat ja niitä tukevien verkkojen tuotantopalvelut ovat olleet projektin 
jälkeen häiriöttömiä. Teknologisesti pääsimme eteenpäin ottamalla kaksi merkittävää 
pilviteknologiapohjaista palvelua käyttöön.  

Uutena Valtiokonttorin vastuualueena on valtion virkamiesten ulkomaan matkustustur-
van tuottaminen. Palvelun käynnistämiseen liittyviä toimia toteutettiin koko kertomus-
vuoden ja palvelu käynnistyi suunnitellusti vuoden 2018 alusta. 

 

 

 



4 (76) 
 

 

Valtion palveluiden digiloikka on toteutunut 

Vuoden 2016 lopulla perustetun D9:n toiminta käynnistettiin todenteolla kertomusvuo-
den alkukuukausina kokeilujen hengessä. Työ eteni suunnitelman mukaisesti. Vuosien 
2017 ja 2018 aikana tavoitteena olevasta 50:stä toimeksiannosta toteutui vuoden ai-
kana 26. Kaikissa toimeksiannoissa on huomioitu digitalisaation periaatteet soveltuvin 
osin 

Valtiokonttorin osalta ainutlaatuinen, koko julkishallinnon kattava uusi verkkomaksa-
mispalvelu saatiin valmiiksi ja on käyttöönotettavissa koko julkisessa hallinnossa. Pal-
velu otettiin käyttöön kertomusvuoden aikana 41 organisaatiossa. Palvelu sisältää yh-
tenäisen verkkomaksamisratkaisun käytettäväksi julkishallinnon sähköisten asiointi-
palvelujen yhteydessä, ja on viralliselta nimeltään Suomi.fi-maksut. Hanke toteutettiin 
yhteistyössä kuntasektorin, valtion virastojen ja muiden julkishallinnon toimijoiden 
kanssa. 

Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa 

Suomen valtion maksuvalmius pystyttiin hoitamaan ilman häiriöitä. Keskeiset luotto-
luokittajat ovat pitäneet Suomen valtion pitkäaikaisen velan luottoluokituksensa 
(AA+/Aa1) ennallaan. Valtion takaus- ja takuukannan tietojen keräämistä, hallintaa ja 
raportointia jatkettiin valtiova-rainministeriön antamien linjausten mukaisesti. 

Toimintamme perustuu vaikuttavuuden ja taloudellisen lisäarvon tuottamiseen 

Vaikuttavuushyötyjen mittaaminen ja tulosten saattaminen systemaattisesti julkisiksi 
on tunnistettu olennaiseksi asiaksi koko julkisen hallinnon tehtäviä arvioitaessa. Vai-
kuttavuuden mittaamista on kehitetty myös Valtiokonttorissa, ja tämän ilmentymänä 
Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin väliseen vuoden 2018 tulossopimukseen on 
lisätty vaikuttavuustavoitteita, joiden tuloksellisuuden arviointi tapahtuu useamman 
vuoden aikajänteellä.  

Valtiokonttorin talouden suunnittelutarkkuuden ja ennusteiden luotettavuuden paranta-
miseksi toteutettiin vuosien 2016 ja 2017 aikana kehittämistyö, joka kohdistui erityisesti 
investointien suunnittelu- ja seurantaprosessiin sekä henkilöstömenojen suunnitteluun 
ja seurantaan. Työn tulokset ovat näkyvissä vuodelta 2017 siirtyvän siirtomäärärahan 
ennustamisessa, jonka tarkkuus loppuvuonna 2017 parantui merkittävästi sekä inves-
tointien suunnittelussa kehyssuunnitelmaan vuosille 2019-2022. 

Valtiokonttori on huippupaikka onnistua ja kehittyä 

Valtiokonttorin toiminta perustuu luottamukseen ja avoimeen palautekulttuuriin. Tavoit-
teenamme on lisätä luottamukseen perustuvaa toiminnan joustavuutta, vähentää oh-
jeistusta, kannustaa henkilöstöä huippusuorituksiin sekä asiantuntemuksensa kehittä-
miseen. 

Kertomusvuoden aikana toteutetussa toimitilamuutoksessa otettiin käyttöön osallis-
taen valmistellut nykyaikaiset ja monimuotoiset työskentelyn toimintatavat, ja pääosin 
luovuttiin henkilökohtaisista työpisteistä. Osana uusia toimintatapoja etätyön käyttö li-
sääntyi kertomusvuonna edelleen. Tilaratkaisussa on huomioitu myös työmatkaliikunta 
ja muu fyysisen kunnon ylläpitomahdollisuus sekä muu harrastustoiminta. Muuttopro-
sessi uudistettuihin toimitiloihin onnistui hyvin. 
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Vuoden lopulla toteutetussa työolobarometrimittauksessa Valtiokonttorin tulokset pa-
ranivat merkittävästi. Tähän ovat vaikuttaneet sekä tietoisesti tehdyt työyksiköiden ke-
hittämishankkeet että Huippupaikka 1:n mukanaan tuomat uudet työtilat, työvälineet ja 
työntekemisen mahdollisuudet sekä lisätyt työajan joustot. 

Valtiokonttorin taloudellinen tilanne ja henkilöstötiedot 

Kertomusvuoden aikana Valtiokonttorin toiminnan rahoitus turvattiin edellisiltä vuosilta 
siirtyneitä määrärahoja käyttämällä. Vuodelta 2016 siirtyneeseen toimintamenomäärä-
rahaan sisältyi muita kuin D9-toiminnan käyttöön tarkoitettuja määrärahoja noin n. 6 
milj euroa. Tästä jouduimme käyttämään kertomusvuonna noin 4,7 miljoonaa toteute-
tuista henkilöstö- ja kulutusmenojen säästötoimista huolimatta. Rahoitusasemamme 
tuleviin vuosiin näyttää entistäkin haasteellisemmalta.  

Valtiokonttorin kokonaishenkilötyövuosien määrä laski edellisestä vuodesta 54 henki-
lötyövuodella. Toimintamenojen osuus laskusta on 26 htv. Muutoksesta suurin osuus 
tulee Kieku-toiminnan siirtymisestä pois Valtiokonttorista. Lisäävä muutos oli D9 -toi-
minnon perustaminen. Toimintojen muutoksista puhdistettu henkilötyövuosien vähen-
nys toimintamenon piirissä oli 4 htv. 

 

1.2 Vaikuttavuus 

1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus  

Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin välisen tulossopimuksen toteutuminen on ar-
vioitu Valtion tulostietojärjestelmässä (Netra) käytettävän valtion arvosana-asteikon 
mukaisesti. 

Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2017 
asetetut tavoitteet toteutuivat seuraavasti:  

Taulukko 1 Vaikuttavuus-tavoitteiden toteutuminen 2015–2017 

 
Kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksessä esitettyjen taloudellisuustietojen oi-
keellisuutta ja riittävyyttä koskeva tavoite toteutui Valtiontalouden tarkas-
tusviraston (VTV) kertomuksen mukaan 94%:sti. 
 
Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien tuottavuus on parantunut edellis-
vuodesta mutta ei ole kehittynyt tavoitteen mukaisesti. Tuottavuutta kuvaa-
van htv-suhdeluvun laskenta on sisällöllisesti uudistunut perustuen suo-
raan Kieku-työaikaraportoinnin perusteella laskettuun suhdelukuun aikai-
semman kirjanpitoyksiköiden ilmoittaman tiedon sijaan. Seuranta on aikai-
sempaa kattavampi, kun kaikki kirjanpitoyksiköt käyttävät Kieku-järjestel-
mää. 

Mittari
Toteuma 

2015

Toteuma 

2016

Tavoite 

2017

Toteuma 

2017

Arvosana 

2017
Velanhallinnan tulos >0 >0 >0 >0 4

Taloudellisuustiedot 

kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä 

oikeita ja riittäviä, %

93* 92** >92 94*** 4

Talous- ja henkilöstöhallinnon htv- 

määrä suhteessa virastojen 

kokonaishtv:iin  

0,0280 0,0315 0,0250 0,0300 4

* toteuma 2014

** toteuma 2015

*** toteuma 2016
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1.3 Toiminnallinen tehokkuus 

Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2017 
asetetut tavoitteet toteutuivat seuraavasti: 
 
 
Taulukko 2 Taloudellisuus ja tuottavuus -tavoitteiden toteutuminen 2015–2017

 
 

Antolainauksen tehokkuusluku toteutui yli asetetun tavoitetason johtuen 
kokonaislainakannan kasvusta erityisesti korkotukiluottojen osalla, sekä ti-
lapäisestä resurssivajeesta.  

 
Vahingonkorvaustoiminnan tuottavuus laski vuodesta 2016 eikä tavoiteta-
soa saavutettu. Hakemuksien kokonaismäärä pieneni edellisvuodesta, 
mutta työpanos pysyi samalla tasolla. Kehittämisinvestoinnit sitoivat henki-
löresursseja eikä sijaistuksilla täysin kyetty paikkaamaan vajetta. 
 
Toimitilatehokkuus toteutui reilusti alle tavoitteen. Sörnäisten rantatien kiin-
teistössä toteutettiin vuonna 2017 kiinteistön muutostyöt, minkä seurauk-
sena toimitalo muuttui kahden käyttäjän tilaksi.  Toiseksi vuokralaiseksi tuli 
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Tässä yhteydessä Valtiokonttori otti 
käyttöön valtion tilastrategiaan perustuvan tilakonseptin, joka perustuu ns. 
ylibuukkaukseen. Toimitilakonseptin muuttuessa myös tilojen laskentape-
ruste muuttui siten, että PRH:n kanssa yhteiskäytössä oleviea tiloja ei oteta 
mukaan laskentaan.  
 

Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2017 
asetetut tavoitteet toteutuivat seuraavasti: 

 
Toteutetaan ja otetaan käyttöön uusi verkkomaksupalvelu koko julkiseen hal-
lintoon. (Digitalisaatio, kärkihanke 1 ja Reformi 2) 
 

Tavoite saavutettiin, arvosana 4. 
Uusi verkkomaksupalvelu on otettu käyttöön koko julkisessa hallinnossa. 
Palvelu sisältää yhtenäisen verkkomaksamisen ratkaisun asiakkaiden säh-
köisten asiointipalvelujen yhteydessä, virallisesti Suomi.fi-maksut. Hanke 
oli koko julkishallinnon kattava ja siinä mielessä Valtiokonttorin osalta ai-

Mittari
Toteuma 

2015

Toteuma 

2016

Tavoite 

2017

Toteuma 

2017

Arvosana 

2017

Antolainauksen tehokkuusluku,  

riskipainotettu luottokanta milj.eur/htv 

426,1 488 425 491 4

Vahingonkorvaustoiminnan 

tuottavuus, painotetut (hakemus)  kpl 

/ htv

270 273 287 262 2

Toimitilatehokkuus m²/htv* 27,2 23,5 22 14,7 5

Kansalaisneuvonnan hoidetut 

yhteydenotot / htv

3 600 4 200 4 500 4 700 3

Vuodesta 2016 alkaen nelimäärä tullut Senaatin ylläpitämästä HTH-tietopalvelusta, jossa toimistotilaksi ei lasketa 

enää esim. ark isto- ja kokoustiloja. Aiemmin Valtiokonttorin toimistotilaan on sisällytetty myös 

toimistok iinteistöjen ark isto- ja kokoustilat, minkä vuoksi uuden laskentatavan mukainen tunnusluku ei ole 

vertailukelpoinen vuoden 2015 kanssa.
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nutlaatuinen. Hanke toteutettiin yhteistyössä kuntasektorin, valtion virasto-
jen ja muiden julkishallinnon toimijoiden kanssa. Vuoden aikana palvelun 
otti käyttöön 41 organisaatiota, joista 27 oli kuntaorganisaatiota, 11 valtion 
virastoa ja 3 ammattikorkeakoulua. Palvelu on toiminut tuotannossa vir-
heettömästi.  
 
Verkkomaksamisen palvelun hankintaa koskeva valitus on korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa käsittelyssä. Palvelun laajentuva käyttö aiheuttaa tar-
peen varmistaa tulevien vuosien keskitetyn rahoituksen riittävyys. 
 

Uudistetaan Valtiokonttorin tarjoamat raportointipalvelut keskitetyksi analy-
sointi- ja raportointipalveluksi (Reformi 2).  

- Tiedollajohtaminen / tieto- ja analyysipalvelu - Tuotetaan 2017 aikana Valtiokontto-
rin ja valtiovarainministeriön yhteistyönä yhteinen tavoitetaso ja suunnitelma tieto-
tuotannon järjestämisestä (tiedollajohtamisen tiekartta)  

- Tulosohjauksen kehittäminen edelleen Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön vä-
lisessä yhteistyössä. Kehitetään uutta Yhteiset tavoitteet –kokonaisuutta (yhteiset 
poliittiset tavoitteet, konsernitietokokonaisuus) erityisesti ottaen huomioon tiedon 
laatu ja palvelujen käytettävyys. 

- Valtiokonttori aloittaa vuoden 2016 aikana tekemänsä projektisuunnitelman mukai-
sesti Kuntatieto-ohjelman toimeenpanon käyttöönottotoimet. Valtiokonttori valmis-
tautuu suunnittelemaan tulevia maakuntia koskevat laajennukset osaksi käyttöön-
ottotoimia ja näiden mahdollisten laajennusten toteuttamisen vuoden 2017 aikana. 
Käyttöönotto- ja laajennustoimenpiteet vuodelle 2017 rahoitetaan valtiovarainmi-
nisteriön erillisillä käyttöönottovaltuuspäätöksillä. 

 
Tavoite saavutettiin, arvosana 4. 

Tiedolla johtaminen/ tieto- ja analyysipalvelu 

Valtiokonttori on koonnut tarjoamansa raportointipalvelut Tiedolla johtami-
sen tuki -toimintayksikköön. Uuden toiminnan painopisteenä on tietojen 
analysointi ja hyödyntäminen. Tavoitteena on tuottaa keskitettyä analy-
sointi- ja raportointipalvelua yhteistyössä keskeisten konsernitoimijoiden 
kanssa. Yhteistyön edistämiseksi perustettiin Konsernitiedon verkosto, 
jossa ovat mukana Valtiokonttori, valtiovarainministeriö, valtioneuvoston 
kanslia, Palkeet, Hansel, Valtori, Senaatti ja HAUS. Verkoston työnä kar-
toitettiin konsernitoimijoiden hallinnoimia tietovarastoja sekä analytiikkaan 
ja raportointiin liittyviä palveluita ja tietojärjestelmiä. Kartoituksen pohjalta 
laadittiin karkea arkkitehtuurikuvaus sekä palvelukuvausten yhteenveto 
yhteisen analysointi- ja raportointipalveluiden kehittämisen tueksi. 

Tiedolla johtamisen tiekartta - Kohti keskitettyä julkishallinnon analysointi- 
ja raportointipalvelua – on laadittu. Suunnitelman pohjalta käynnistettiin 
Julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelu -hanke, minkä toteutuk-
sessa ovat tiiviisti mukana Palkeet ja Hansel. Valtiovarainministeriö 
myönsi hankkeelle rahoituksen vuoden 2019 loppuun saakka. 

Valtiokonttori toteutti vuonna 2017 yli kymmenen analysointi-casea yhteis-
työssä asiakkaiden kanssa. Näistä esimerkkeinä: valtioneuvoston resurs-
sikartoitus (VNK), talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuusseuranta 
2016/2017 (Valtiokonttori), työterveyshuollon kustannusten vertailu (Val-
tiokonttori/Hansel), yhteenveto vuonna 2016 myönnetystä Kaiku-työelä-
män kehittämisrahasta (Valtiokonttori), ministeriöiden talousyksiköiden 
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henkilöstömäärä (KPMG), valtion maksullinen toiminta 2016 (Valtiokont-
tori) ja valtion henkilöstökertomus 2016 (VM). 

 

Tulosohjauksen kehittäminen 

Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön yhteistyönä julkaistiin ”Valtionhal-
linnon yhteiset tavoitteet – Hallituksen yhteiset tavoitteet sekä tavoitteet 
valtionhallinnon tukipalveluille” -raportti. Raportissa tarkastellaan valtion-
hallinnon yhteisiä tavoitteita sekä hallitusohjelman että tukipalveluiden nä-
kökulmista. 

Tulostietojärjestelmään on toteutettu hallitusohjelman kärkihankkeiden 
mukainen luokittelu tavoitteena tuottaa tietoa siitä, missä määrin virastojen 
tavoitteet toteuttavat hallitusohjelman tavoitteita. 

Kuntatalouden tietopalvelu 

Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu -projekti etenee suunnitelman 
mukaisesti. Kuntien taloustietojen siirtopalvelun toteutus on valmistunut ja 
testaukseen pilottikuntien kanssa päästään alkuvuodesta 2018. Automati-
soidun talousraportoinnin koulutukset aloitettiin kahdella infotilaisuudella 
kunnille ja muille sidosryhmille Oulussa ja Helsingissä. 

Projektin toteutukselle on asettanut haasteita maakuntalaajennus sekä 
vaatimus Yhteinen tiedonhallinta (YTI) -hankkeen kansallisten koodisto-
palvelujen välineiden käyttämisestä. YTI-välineet eivät ole valmistuneet, 
minkä johdosta koodistojen hallintaan on jouduttu tekemään väliaikaisia 
toteutusratkaisuja. Maakuntalaajennus sekä korvaavat toimet on päivitetty 
projektisuunnitelmiin ja niiden toteutus etenee tavoitteiden mukaisesti. 

Käynnistetään valtiotasoinen digitalisaation tukitoiminto (Digitalisaatio, kärki-
hanke 1) 

- Laaditaan Digitalisaation tuki -toiminnolle tammikuun 2017 loppuun mennessä toi-
mintasuunnitelma hallituksen syyskuussa 2016 päättämien digitalisaatiota koske-
vien strategisten linjausten pohjalta ja toteutetaan vuodelle 2017 suunnitellut tehtä-
vät. 

- D9:n tehtävänä on tukea virastojen kehittämishankkeita digitalisoinnin yhdeksän 
periaatteen mukaisesti ihmis- ja yrityskeskeisesti, valtionhallinnon toimintaa tehos-
tavasti ja asiakkaiden elämänpolut huomioivasti. 

 
Tavoite saavutettiin, arvosana 4.  
D9:n toiminta käynnistettiin ketterästi kokeilujen hengessä. Toiminta-
suunnitelma valmistui lopullisesti kesällä, kun henkilöstö oli rekrytoitu ja 
edellytykset suunnitelman tekoon olivat olemassa.  

Työ on edennyt suunnitelman mukaisesti. Vuosien 2017 ja 2018 tavoit-
teena olevasta 50 toimeksiannosta toteutui vuoden aikana 26. Lisäksi 
esiinnyttiin 70:ssä eri tilaisuudessa ja toteutettiin 13 vajaan työpäivän 
mittaista neuvontatyyppistä toimeksiantoa. Käynnissä on 49 toimeksian-
toa eri hallinnonaloille. Kaikissa toimeksiannoissa on huomioitu digitali-
saation periaatteet soveltuvin osin. 

Riippumattoman arvioinnin alustavien tulosten mukaan D9:n työ on ko-
ettu hyödylliseksi, asiakaslähtöiseksi ja vaikuttavaksi.   
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1.3.1 Toiminnan tuottavuus  

Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2017 
asetetut tavoitteet toteutuivat seuraavasti: 
 
Viedään meneillään olevat Valtiokonttorin palveluiden digitalisointihankkeet 
loppuun. (Digitalisaatio, kärkihanke 1)  

- Digitalisoidaan vuoden 2017 loppuun mennessä työtapaturmien ja sotilastapatur-
mien substanssiprosessit. 

- Sähköistetään kaikki sisäiset hallintoprosessit vuoden 2017 loppuun mennessä, 
sisältäen sähköisen allekirjoituksen käyttöönoton. 

- Toteutetaan digipalvelut matkustajavahinkoihin. 
- Toteutetaan mobiiliasiointikanava osassa Kansalaispalveluiden prosesseja. 
 

Tavoitteessa edettiin, arvosana 3. 
Valtiokonttorilla on käytössä uusi asianhallintajärjestelmä (Valtikka), joka 
vastaa SÄHKE2-vaatimuksia tiedon elinkaarenhallinnasta ja muodostaa 
Valtiokonttorille digitaalisen asian- ja dokumenttienhallinnan, sekä arkis-
toinnin tukipalvelun. Järjestelmää on kehitetty edelleen osana palvelun 
käytön laajentamista kattamaan sekä sisäiset hallintoprosessit että sub-
stanssiprosessit ja niihin liittyvät vaatimukset.  
 
Valtikka-asianhallintajärjestelmä on ollut ammattikäyttäjien käytössä jo 
kaksi vuotta, mutta substanssiprosessien integraation ja virkamieskäyttä-
jien osalta käyttöönotto on myöhästynyt alkuperäisestä aikataulustaan noin 
puolitoista vuotta. Yksi keskeinen myöhästymisen tekijä on, että järjestel-
mäkokonaisuudessa on pitänyt tehdä paljon työtä tuotteen sovittamiseksi 
täyttämään Valtiokonttorin vaatimukset ja tähän työhön on ollut sekä Val-
tiokonttorin että järjestelmätoimittajan puolella vain rajalliset resurssit käy-
tettävissä. Toinen myöhästymisen taustalla oleva tekijä on, että erityisesti 
substanssiprosessien asianhallinnan osalta vaatimusten toteuttaminen on 
osoittautunut luultua monimutkaisemmiksi.  
 
Eräs viivästystä aiheuttanut tekijä on ollut, että Valtiokonttorin järjestelmän 
kehittämisprojektilla on lokalisoitu 360-niminen järjestelmä suomalaiseen 
valtionhallintoon, jota myöhemmät käyttöönotot (kuten Valtioneuvoston 
Vahva) ovat voineet hyödyntää. 
 
Sisäisten hallintoprosessien käyttöönotto Valtikassa toteutettiin vuoden 
2018 alussa. Ensimmäisten substanssiprosessien, työ- ja sotilastapatur-
mien palveluprosessit digitalisoitiin rakentamalla integraatiorajapinta Valti-
kan ja korvausjärjestelmän (TIA) välille, joka otetiin käyttöön 2018 alussa.  
Valtiokonttoriin saapuvan postin digitointi otettiin käyttöön samana ajan-
kohtana. 
 
Matkustajavahingot 

Matkustajavahinkoihin toteutettiin digipalvelut ja niiden käyttöönotto tapah-
tui vuoden 2018 alussa. 
 
Mobiiliasiointikanava 

Valtiokonttorin uusi sähköisen asioinnin alusta tukee mobiililaitteella tehtä-
vää asiointia. Alustalle on rakennettu palvelu, jonka avulla virkamies voi 
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mobiilisti hakea korvauksia ulkomaanmatkalla tapahtuneesta matkavahin-
gosta. Mobiiliasiointikanava otetaan käyttöön matkavakuutusten vahinkoil-
moituksiin vuoden 2018 alkupuolella. 
 
 

Toteutetaan HR-selvityksen kehittämisehdotusten toimeenpano valtiovarainmi-
nisteriön linjauksen mukaisesti. Jatketaan jo käynnissä olevia valtionhallinnon 
johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämishankkeita. (Digitalisaatio, kärkihanke 
5 ja Reformi 2) 

- Jatketaan Työ 2.0 kehitysprosessia ja Sitra-yhteistyötä Työelämän taitekohdat –
hankkeessa. 

- Tarjotaan virastojen käyttöön yhtenäinen kyselykokonaisuus (Tyty-baro, 360)  
- Tuetaan virastojen työhyvinvointityötä asiantuntemuksella ja erillisellä hankerahoi-

tuksella. 
- Tuetaan virastoja VMBaron tulosten ratkaisukeskeisessä käsittelyssä ja hyödyntä-

misessä mm. luomalla vuoden 2017 aikana lanseerattava malli tähän tarkoituk-
seen. 

- Jatketaan valtionhallinnon sisäisen liikkuvuuden edistämistä ja vuonna 2015 pilo-
toidun henkilökierron käyttöönottoa osaksi jatkuvaa toimintaa. 

- Toteutetaan osaamisen hallinnan mahdollisten yhteisten työvälineiden kartoitus ja 
laaditaan tiekartta etenemiselle. 

- Jatketaan  CAF-itsearviointimallin käyttöönoton tukea. Erityisinä painopisteinä  
CAF-arvioinnin kytkeminen tukemaan organisaatioiden ohjaus- ja johtamisjärjestel-
miä ja niiden kehittämistä, ulkoisen palautteenannon (PEF) prosessin kokeilu ja 
sen pohjalta laadittava ehdotus jatkotoimintatavasta. 

 
Tavoite saavutettiin, arvosana 4.  

HR-selvityksen toimeenpanoa ei virallisesti vuoden aikana aloitettu vaan 
odotettiin ministerin kantaa sekä ministeriön strategisia toimenpiteitä (mm. 
valtion HR-johtajan eli hallinnollisen alivaltiosihteerin rekrytointi). Selvityk-
seen liittyviä toimenpiteitä kuitenkin edistettiin seuraavasti: tehtiin kartoitus 
HR-kumppanimallista ja autettiin virastoja toimintamalliin siirtymisessä, 
aloitettiin yhteistyö HAUSin kanssa tavoitteena HR-kumppaneiden valmen-
nuskonseptin suunnittelu ja perustettiin valtiolle HR-lakimiesten verkosto, 
jossa käsiteltiin ajankohtaisia juridiikkaan liittyviä aiheita. 
 
Työ 2.0 ja Sitra 

Työ 2.0 -prosessissa tehtiin aktiivista työtä yhdessä valtiovarainministeriön, 
Senaatin ja Valtorin kanssa, josta esimerkkinä Uuden työn Kaiku-palkinto 
2017, verkkoaivoriihikysely valtiontyöntekijöille ja HR Buut Camp, jonka 
avulla autetaan HR:ää viemään eteenpäin muutosta virastoissa. Sitran 
kanssa tehtiin yhteistyötä ns. lipunkantajan roolissa Työelämän taitekohdat 
-hankkeessa, jossa noin 50 työpaikkaa tuotti itselleen uniikin uudistumis-
työkalun valitsemaansa uudistumistarpeeseen. Valtiolta mukana oli 8 vi-
rastoa. 
 
Yhtenäinen kyselykokonaisuus 

Tyty-baron (VMBaro) kattavuus on 70 % valtion henkilöstöstä. Ainoastaan 
poliisihallinto ja puolustusvoimat eivät käytä VMBaroa. Myös poliisihallin-
non kanssa on keskusteltu liittymisestä VMBaron käyttäjäksi.  
 



11 (76) 
 

 

Valtion yhteinen esimiesten 360-arviointi on valmis sisällöllisesti mutta yh-
teinen välineratkaisu odottaa SAP SuccessFactors-kehitystyön edistymi-
sestä. Useat virastot käyttävät jo yhteistä sisältöä omissa välineissään. 
 
Työhyvinvointityön tukeminen 

Virastojen työhyvinvointityötä on tuettu erityisesti muutostilanteissa konsul-
toimalla ja antamalla juridista tukea sekä myöntämällä hankerahoitusta vi-
rastojen työhyvinvointihankkeisiin. Hankerahoitusta myönnettiin 41 hank-
keelle arvoltaan yhteensä 816 450 euroa.   
 
HR-koordinaattoreiden verkostotoimintaa lähdettiin kehittämään yhdessä 
hallinnonalakoordinaattoreiden kanssa. 31. Kaiku-kehittäjäkoulutusryhmä 
valmistui ja uusi ryhmä käynnistyi. Koulutus on toteutettu yhteistyössä 
HAUS:in kanssa.  
 
Valtion yhteisen kehityskeskusteluprosessin konseptikehittämiseen liittyen  
järjestettiin asiakkaille useita työpajoja sekä lisäksi näkemyksiä kerättiin 
laajasti valtion työntekijöiltä verkkoaivoriihen avulla.  
 
VMBaro 

Keväällä julkaistiin VMBaroon pohjautuvat valtion työtyytyväisyystilastot 
vuodelta 2016 ja niihin liittyvä analyysiraportti. Lisäksi julkaistiin virastojen 
käyttöön ratkaisukeskeinen tulosten käsittelymalli. 
 
Valtionhallinnon sisäisen liikkuvuuden edistäminen 

Valtionhallinnon sisäisen liikkuvuuden edistämistä tuettiin ohjeistuksella ja 
kokoamalla henkilökiertoa tukeva materiaali Valtiokonttorin verkkosivuille. 
Lisäksi kartoitettiin virastoissa toteutuneet henkilökierrot ja selvitettiin viras-
tojen näkemystä henkilökierron hyödyistä, haasteista ja käytännöistä. Hen-
kilöstöpäälliköille suunnattu koordinoitu henkilökiertokokeilu lisäsi osaltaan 
asian tunnettuutta ja tuotti kohderyhmän keskuudessa muutaman toteutu-
neen henkilökierron. Henkilökiertoa edistettiin myös osana HR-koordinaat-
toriverkostojen toimintaa aktivoiden verkostoja ja niiden toimijoita.  
 
Osaamisen hallinta 

Osaamisen hallinnan toteuttamiseen kartoitettiin työvälineitä ja päädyttiin 
tavoittelemaan Kiekun laajentamista SAP:in SuccessFactors-toiminnalli-
suuksilla. Myös virastojen halukkuutta osaamisen hallinnan työvälineiden 
käyttöönottoon selvitettiin, minkä pohjalta  laadittiin yhdessä Palkeiden 
kanssa investointiehdotus valtiovarainministeriölle. 
 
CAF-itsearviointimalli 

CAF-itsearviointimallin käyttöönoton tukea jatkettiin painopisteenä organi-
saatioiden ohjaus- ja johtamisjärjestelmät ja niiden kehittäminen. Vuoden 
alussa kehitettiin CAFiin pohjautuvaa applikaatiota mutta kehitystyötä ei 
jatkettu. Ulkoisen palautteenannon kansallinen malli valmistui. Tehtiin en-
simmäinen ulkoinen arviointi, johon liittyvä malli todettiin toimivaksi ja toi-
mintatapaa ehdotetaan jatkettavan.  
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Toteutetaan valtion talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämis- ja toimeenpa-
notehtäviä. (Reformi 2) 

- Varmistetaan virastojen kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien siirto palvelukeskukseen –
hankkeen laadukas toteutus aktiivisella muutosjohtamisella sekä tarvittavilla mää-
räyksillä ja ohjeilla.  

- Tehdään valtiontalouden kokonaislaskelmat (budjettitalous, rahastotalous ja liikelai-
tokset) Hallituksen vuosikertomukseen vuodelta 2016 ja vuoden 2018 talousarvio-
esitykseen.  

- Toteutetaan keskuskirjanpitojärjestelmän uusiminen yhdessä Palkeiden kanssa si-
ten, että uusi Kiekuun perustuva toteutus on käytettävissä vuoden 2018 alusta, ja 
että sitä voidaan hyödyntää myös valtiontalouden kokonaislaskelmien tuottami-
sessa. Hankkeessa varaudutaan konsernilaskelmien tuottamiseen v. 2020 alusta 
alkaen. 

- Jatketaan hankinnasta maksuun prosessin kehittämistä hallitusohjelman tavoittei-
den mukaisesti.  

- Varmistetaan muilla prosessiohjauksen toimenpiteillä valtion talous- ja henkilöstö-
hallinnon prosessien sujuvuutta ja yhtenäisyyttä ja otetaan käyttöön Palkeiden 
kanssa uusi yhteistyömalli Kieku-käyttöönottojen jälkeiselle ajalle. 

- Valmistellaan yhteistyössä Palkeiden kanssa Tilha- järjestelmän omistajuuden siirto 
Palkeisiin vuoden 2017 loppuun mennessä.  

- Valmistellaan yhteistyössä Palkeiden kanssa Valtiolle.fi -järjestelmän omistajuuden 
siirto Palkeisiin vuoden 2017 loppuun mennessä. Siirtoa valmistellaan tekemällä al-
kuvuonna palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma, josta sovitaan kaikkien toimi-
joiden (Valtiokonttori, Palkeet, valtiovarainministeriö) kesken.  

- Kiekun ja Rondon omistajuus siirtyy Palkeille 1.1.2017. Valtiokonttori tukee Palkeita 
siirron toteutuksessa ja järjestelmävastuiden haltuunotossa asiantuntijuudellaan al-
kuvuonna 2017.  

 
Tavoite saavutettiin, arvosana 4.  

Kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien siirto palvelukeskukseen 

Valtiokonttori osallistui aktiivisesti hallitusohjelman Kirjanpidon ja tilinpää-
töksen siirto Palkeisiin -hankkeen (KiTi) toteutukseen yhdessä valtiovarain-
ministeriön ja Palkeiden kanssa. Valtiokonttori  valmisteli ja antoi siirtoon 
liittyvät määräykset, jotka tulivat voimaan 1.10.2017. Valtiokonttori on vies-
tinyt KiTi-hankkeen toimeenpanon tilanteesta Uutisia konttorilta -uutiskir-
jeessä.  
 
Valtiokonttori vastaanotti seitsemän poikkeuslupahakemusta ja yhden il-
moituksen poikkeavasta toimintatavasta. Myöhässä saapui kolme poik-
keuslupahakemusta. Myös Puolustusvoimilta, johon sovelletaan siirtymä-
aikaa 31.12.2018 saakka, saapui poikkeuslupahakemus. 
 
Valtiontalouden kokonaislaskelmat 

Valtiokonttori on tehnyt valtiontalouden kokonaislaskelmat (budjettitalous, 
rahastotalous ja liikelaitokset) Hallituksen vuosikertomukseen vuodelta 
2016 sekä vuoden 2018 talousarvioesitystä varten. 
 
Keskuskirjanpitojärjestelmän uusiminen 

Valtiokonttori on uudistanut tiiviissä yhteistyössä Palkeiden kanssa keskus-
kirjanpitojärjestelmää. Valtiokonttori on vastannut järjestelmään tarvittavien 
toiminnallisuuksien ja raporttien sisällöstä Palkeiden vastatessa hankkeen 



13 (76) 
 

 

toteutus- ja käyttöönottovaiheesta. Uusi Kiekuun perustuva toteutus ote-
taan käyttöön vuoden 2018 alusta vaiheittain. Hyväksymistestaus on vaa-
tinut odotettua enemmän aikaa, testaus jatkuu vuoden 2018 alkupuolella. 
 
Uuteen keskuskirjanpitojärjestelmään on valmius rakentaa jatkokehityspro-
jektina kokonaislaskelmat (budjettitalous, rahastotalous, liikelaitokset). Ko-
konaislaskelmat on tavoitteena tehdä uudella keskuskirjanpitojärjestel-
mällä vuoden 2019 lopun tilanteesta, mikä ei näytä realistiselta. Ensimmäi-
senä vaiheena laskelmien kehittämisessä kohti konsernilaskelmia on elimi-
nointien kehittäminen budjetti- ja rahastotalouden osalta.  
 
Hankinnasta maksuun prosessi 

Hankinnasta maksuun prosessia on kehitetty hallitusohjelman tavoitteiden 
mukaisesti. Prosessin kehittämisehdotukset käsiteltiin kuukausittain ko-
koontuvassa Valtiokonttorin ja Palkeiden yhteisessä Hankinnasta maksuun 
ja tilauksesta perintään –prosessialueiden ohjausryhmässä. Hyvät käytän-
nöt- ohje päivitettiin kirjanpitoyksiköille.  
 
Valtiokonttori osallistui aktiivisesti Handi-ohjelman toteutukseen ja kehittä-
mistoimenpiteisiin ja myös merkittävällä panoksella Palkeiden Handi-jär-
jestelmän kilpailuttamiseen ja määrittelyyn. 
 
Valtiokonttori on laatinut automatisointiin liittyvät tavoitteet eri laskukatego-
rioille vuoteen 2020 saakka. Tavoitteet on saavutettu ja ylitetty vuoden 
2017 osalta tarkasteltaessa automaation piirissä olevien laskujen määrää 
kokonaisuudessaan. Hallitusohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyt-
tää automaatioasteen nostamista seuraavasti: 
 
Taulukko 3 

 Nykyinen auto-
maatioaste, % 

Tavoitteiden edel-
lyttämä automaa-
tioaste, % 

Tilaukselliset laskut 46,2 70  

Sopimukselliset laskut 82,9 90 

Tiliöintikoodi 99,5 100 

 
Muut prosessiohjauksen toimenpiteet 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien sujuvuutta ja yhtenäi-
syyttä on edistetty saattamalla loppuun Hyödyt irti Kiekusta /turvasektori -
projektivaihe. Projektissa arvioitiin turvallisuusviranomaisten henkilöstöhal-
linnon prosesseja. Tavoitteena on kehittää erityisesti järjestelmien toimin-
tavarmuutta ja ominaisuuksia yhteistyössä asiakkaiden ja Palkeiden 
kanssa. Työ jatkuu ja alkuvuodesta 2018 tarkastellaan työn edistymistä yh-
dessä asiakkaiden kanssa. 
 
Valtiokonttori on yhteistyössä Palkeiden kanssa käynnistänyt jo vuoden 
2016 puolella yhteisen johtoryhmän, jonka tehtävänä on erityisesti proses-
siohjauksen ja palvelutuotannon välinen koordinointi, Valtiokonttorin ja Pal-
keiden hankkeiden keskinäinen koordinointi ja priorisointi sekä yhteisen ku-
van muodostaminen asiakassegmenttien tarpeista. Johtoryhmän puheen-
johtajana toimii vuoroin Valtiokonttori, vuoroin Palkeet. 
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Tilha- ja Valtiolle.fi -järjestelmien omistajuuden siirto Palkeisiin 

Tilha- ja Valtiolle.fi -järjestelmien omistajuuden siirrot Palkeisiin toteutettiin 
tavoitteen mukaisesti. Valtiolle.fi -siirron yhteydessä osallistuttiin myös tu-
levien säädösmuutosten aiheuttamiin kehittämistoimenpiteisiin, joilla on 
vaikutusta sekä itse rekrytointiprosessin että sen hallintaan järjestelmässä. 
Valtiokonttori tuki Palkeita Kiekun ja Rondon omistajuuden siirrossa ja jär-
jestelmävastuiden haltuunotossa alkuvuonna 2017. 
 

Viedään loppuun vuonna 2016 aloitettu toiminnan mittaamisen kehittämis-
hanke, ja kiinnitetään strategisia tavoitteita koskevat mittarit pilotoinnista saa-
tujen kokemusten pohjalta seuraavaan tulossopimuskierrokseen mennessä. 
(Reformi 2) 
 

Tavoitteessa edettiin, arvosana 3. 
Toiminnan mittaamisen hanke vietiin loppuun ja sen jälkeen selvitettiin 
vielä tiketöintijärjestelmän hankintaa Valtiokonttorin eri palvelutoiminto-
jen tarpeisiin. Järjestelmän hankintahinta osoittautui liian kalliiksi hyötyi-
hin nähden. Vuoden 2018 tulossopimukseen on lisätty toiminnan vaikut-
tavuutta kuvaavia tavoitteita.  

Selvitetään mahdollisuudet karsia tai sujuvoittaa Valtiokonttorin antamia mää-
räyksiä. (Digitalisaatio, kärkihanke 3) 
 

Tavoite saavutettiin, arvosana 3. 
Valtiokonttori on selvittänyt työryhmätyönä antamiensa määräysten ja 
ohjeiden lukumäärät ja yleisellä tasolla niiden aiheet sekä tunnistanut 
joukon kehittämiskohteita. Työ jatkuu vuonna 2018, jolloin paneudutaan 
mahdollisuuksiin purkaa ja nykyaikaistaa normeja sekä yhtenäistää nii-
den laadintaan liittyvää prosessia.  

 
1.3.2 Toiminnan taloudellisuus 

Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2017 
asetetut tavoitteet toteutuivat seuraavasti: 
 

Selvitetään mahdollisuuksia laajentaa valtion vastuuseen perustuvaa vahin-
gonkorvaustoimintaa esine- ja omaisuusvahinkojen osalta sekä tarkentaa val-
tion vahingonkorvaustoiminnasta annetun lain soveltamisalaa muiltakin osin. 
(Reformi 2) 

- Toteutetaan vahingonkorvausten käsittelyyn liittyvät tietojärjestelmien päivitykset 
niin, että valtion virkamiesten ja työntekijöiden ulkomaanmatkojen vahingonkor-
vaukset voidaan siirtää Valtiokonttorin hoidettavaksi v. 2018 alkaen. 

 
Tavoite saavutettiin, arvosana 4. 
Selvitys liittyen mahdollisuuksiin laajentaa valtion vastuuseen perustuvaa 
vahingonkorvaustoimintaa esine- ja omaisuusvahinkojen osalta on valmis-
tunut. Selvityksen nojalla Valtiokonttori esittää valtiovarainministeriölle, että 
valtion vahingonkorvaustoiminnasta annettua lakia muutetaan tarvittavilta 
osin. 
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Valtion virkamiesten ja työntekijöiden ulkomaanmatkojen vahingonkor-
vauksiin liittyvä palvelu käynnistyi suunnitellusti vuoden 2018 alussa. Uu-
den korvausprosessin vaatimat muutokset toteutettiin tietojärjestelmään 
(TIA) minkä lisäksi uusi matkahätäpalvelukumppani kilpailutettiin ja valtion 
matkayhdyshenkilöt koulutettiin uuteen toimintatapaan. 

 

Hoidetaan rahoitukseen liittyvät tehtävät kustannustehokkaasti hyväksytyllä 
alhaisella riskitasolla huolehtien jatkuvuudesta. 

- Valtion velanhallinnassa tyydytetään valtion budjettitalouden lainatarve ja minimoi-
daan velasta aiheutuva kustannus hyväksyttäväksi katsotulla riskitasolla. 

- Vahvistetaan valtion rahoitustoiminnan kybersietokykyä ja prosessien jatkuvuuden-
hallintaa 

- Jatketaan valtion takaus- ja takuukannan keskittämistä Valtiokonttoriin (aloitettu v. 
2016) 

- Kehitetään valtion antoluottokannan vakuushallintaa (3v) 
- Kehitetään valtion velan korkoriskinhallinnassa käytettyjen johdannaisten vakuu-

denhallintaa (2-puolinen CSA vakuus ja keskusvastapuoliselvitys) (3v) 
- Antolainauksen Laiho- ja Kota –järjestelmien tekninen modernisaatio (elinkaari) 

(3v) 
  
Tavoite saavutettiin, arvosana 4.  

Valtion budjettitalouden lainatarve ja velasta aiheutuva kustannus 

Budjettitalouden varainhankintatarve toteutettiin vuonna 2017 suunnitel-
lusti vallitsevaa varainhankintastrategiaa noudattaen. Varainhankinta to-
teutettiin maksuvalmiuden tarpeiden mukaisesti eli talousarvion osoitta-
maa brutto/nettovarainhankintatarvetta pienempänä. Myös velan lopulliset 
kustannukset määrittävää korkoriskistrategiaa toteutettiin suunnitellusti. 

Kybersietokyky ja jatkuvuudenhallinta 

Kyberturvallisuuden parantamiseksi Valtiokonttori tilasi Valtorilta selvityk-
sen koskien erillisen wss-työasemaverkon toteutusmahdollisuuksia. Selvi-
tys auditoitiin. Selvitysten pohjalta päätettiin rakentaa erillinen wss-työase-
maverkko. Toteutus alkaa tammikuussa 2018. Uusi valtion velanhallinnan 
jatkuvuussuunnitelma on laadittu. 

Takaus- ja takuukannan keskittäminen  

Valtion takaus- ja takuukannan tietojen keräämistä, hallintaa ja raportointia 
jatkettiin valtiovarainministeriön antamien linjausten mukaisesti. Tehtä-
vään, sekä koko antolainojen hallinnointiin, liittyvän työmäärän ennakoi-
daan lisääntyvän, kun soten yhteydessä kunnilta maakunnille siirtyvien lai-
nojen valtiontakausten hoito siirtyy Valtiokonttorin hoidettavaksi.  

Antoluottokannan vakuushallinta 

Vakuushallinnan esiselvitykseen kilpailutettiin konsultti. Esiselvitys saatiin 
lähes valmiiksi vuoden 2017 puolella. 

Johdannaisten vakuudenhallinta 

Valtiokonttori on perustanut projektin, jossa valmistellaan kaksisuuntaisen 
CSA-sopimuksen käyttöönottoon liittyviä toimenpiteitä. Nykyistä markkina-
käytäntöä vastaava CSA-mallisopimuksen luonnos on valmis. Lisäksi on 
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varauduttu kasvavaan markkina-arvostusten täsmäytyksen tarpeeseen ot-
tamalla käyttöön tätä tukeva sovellus.  

Siirtyminen kaksisuuntaiseen CSA-sopimukseen edellyttää valtioneuvos-
ton suostumusta vakuuden antamiseen. Velanhallinnan määräyksen muu-
tosehdotus on tulossa käsittelyyn valtioneuvoston talouspoliittiseen minis-
terivaliokuntaan sekä raha-asiainvaliokuntaan vuoden 2018 alkupuolella. 

Antolainauksen Laiho- ja Kota –järjestelmät 

Laiho-järjestelmän tekninen modernisaatio on aloitettu, Kota-järjestelmän 
modernisaatio siirtyi vuodelle 2018. Laiho/KoTa -kokonaisuuden arkkiteh-
tuurin päivitykseen vaikuttavat toiminnan tulevaisuuden tarpeet, mm. maa-
kuntauudistuksen vaikutukset. 

Rahoitus  
Valtiokonttorin toimintamenomomentin (28.20.01) toteumista käsitellään 
kappaleessa 1.7.2.1 Toimintamenomomentin toteutuminen, henkilötyötä 
1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen ja erillisrahoitusta 
1.3.5 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus. 
 

1.3.3 Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus lukuina  

Työpanos ja kustannukset toiminnoittain -taulukoissa on esitetty Valtiokonttorin mer-
kittävimpien palveluprosessien toimintokohtaiset työpanokset ja kustannukset. 

  

Taulukko 4 Työpanos ja kustannukset toiminnoittain: Valtion rahoitustoiminta

  

Valtion rahoitustoiminnan työpanos ja kustannukset toiminnoittain pysyivät lähes edel-
lisvuoden tasolla. Asuntolainoituksen ja Valtionvelan työpanoksissa ja kustannuksissa 
ei ollut muutosta edellisvuoteen.  Korkotukien ja valtiontakauksien työpanokset ja kus-
tannukset laskivat hieman edellisvuodesta. Toiminnon välittömät menot pysyivät lähes 
edellisvuoden tasolla, mutta yleiskustannusten pieneminen laski kokonaiskustannuk-
sia. Yritys- ja muiden lainojen työpanokset laskivat edellisvuodesta etenkin rekryviivei-
den takia, ja sen myötä myös toimintoon kohdistuneet kustannukset laskivat. 
  

Muutos (%)

2015 2016 2017 ed. vuoteen

Asuntolainoitus

Työpanos  (htv) 15,7 16,9 16,9 0 %

Kustannukset (1000€) 2 818 2 974 2 925 -2 %

Korkotuet ja valtiontakaukset

Työpanos  (htv) 6,7 7,1 6,9 -3 %

Kustannukset (1000€) 1 138 1 125 1 029 -9 %

Valtionvelka

Työpanos  (htv) 24,4 23,0 22,9 0 %

Kustannukset (1000€) 5 471 5 296 5 306 0 %

Yritys- ja muut lainat

Työpanos  (htv) 8,1 7,4 7,0 -5 %

Kustannukset (1000€) 1 265 1 113 1 018 -9 %

Yhteensä

Työpanos  (htv) 54,9 54,4 53,8 -1 %

Kustannukset (1000€) 10 691 10 509 10 279 -2 %

Työpanos toiminnoittain ei sisällä palkallista poissaoloa eikä koulutuksia.
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Taulukko 5 Valtiontalous, valtion talousarvio ja taloudenhoito, valtion varat ja varallisuus sekä maksupoli-
tiikan ja maksujen yleiset perusteet 

  

Valtiontalous, valtion talousarvio ja taloudenhoito, valtion varat ja varallisuus sekä mak-
supolitiikan ja maksujen yleiset perusteet -osa-alueen työpanokset ja kustannukset las-
kivat edellisvuodesta. Osittain työpanoksen muutosta selittää se, että osa työpanok-
sesta on kohdistunut taulukossa 6 esitettyihin analysointi ja raportointipalveluun ja 
kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluun sekä taulukossa 7 esitettyyn Verkkomaksa-
misen toimintoon. Tietotuotantoon kohdistunut työpanos ja kustannukset kasvoivat 
etenkin sen takia, että keskuskirjanpidon siirto Kieku-tietojärjestelmään on teettänyt 
töitä enemmän vuoden 2017 aikana.  Talousprosessien ohjaus -toiminnoille kohdistu-
nut työpanos kasvoi hieman. Toimintoryhmän kustannukset laskivat edellisvuodesta 
pääomakustannuksissa tapahtuneiden muutosten takia. Hallinnollisiin järjestelmiin 
kohdistunut työpanos ja kustannukset ovat pienentyneet edellisvuodesta Tilha-ti-
laustenhallintajärjestelmän asiakkaiden vähentymisen ja Tilhan pienkehittämisen mer-
kittävän vähentymisen vuoksi, koska Tilha korvataan uudella ratkaisulla Handi-hank-
keessa vuonna 2018. Muut tämän toimintokokonaisuuden työpanokset ja kustannukset 
laskivat etenkin sen takia, että vuonna 2016 työpanos oli tavanomaista suurempi mm. 
digi-selvitys-projektin johdosta. 

 
 
Taulukko 6 Julkishallinnon yleinen kehittäminen sekä valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja 
toiminnan kehittäminen

 

Muutos (%)

2015 2016 2017 ed. vuoteen

Tietotuotanto

Työpanos  (htv) 5,6 5,5 6,2 12 %

Kustannukset (1000€) 1 203 1 154 1 323 15 %

Talousprosessien ohjaus

Työpanos  (htv) 9,9 8,9 9,1 2 %

Kustannukset (1000€) 1 772 1 611 1 409 -13 %

Hallinnolliset järjestelmät 

Työpanos  (htv) 1,6 1,1 0,9 -25 %

Kustannukset (1000€) 1 036 853 655 -23 %

Muut

Työpanos  (htv) 1,6 2,3 0,4 -83 %

Kustannukset (1000€) 364 432 122 -72 %

Yhteensä

Työpanos  (htv) 18,7 17,9 16,5 -7 %

Kustannukset (1000€) 4 375 4 050 3 508 -13 %

Työpanos toiminnoittain ei sisällä palkallista poissaoloa eikä koulutuksia.

Muutos (%)

2015 2016 2017 ed. vuoteen

Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu

Työpanos  (htv) 0,2 1,0 493 %

Kustannukset (1000€) 6 22 291 %

Analysointi- ja raportointipalvelu

Työpanos  (htv) 0 3,1

Kustannukset (1000€) 0 398

Yhteensä

Työpanos  (htv) 0,0 0,2 4,1 2283 %

Kustannukset (1000€) 0,0 6 421 7237 %

Työpanos toiminnoittain ei sisällä palkallista poissaoloa eikä koulutuksia.
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Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluun liittyvä työ alkoi Valtiokonttorissa vuonna 
2016. Sen suhteellinen osuus sekä työpanosten että kustannusten osalta on niin mer-
kittävä, että sitä seurataan omana toimintoryhmänään. Palvelun käynnistämiseen liit-
tyvä työ kustannetaan pääasiassa erillismäärärahalla, jonka osalta kustannukset ja 
henkilötyö eivät näy tässä taulukossa. Analysointi- ja raportointipalvelu -toiminto on niin 
ikään osittain erillismäärärahoitteinen hanke, joten kaikki tähän toimintoon liittyvä työ ja 
kustannukset eivät näy tässä taulukossa. Näihin liittyvät erillisrahoituksella katetut 
osuudet ovat mukana yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuustaulukossa 
kappaaleessa 1.3.5. 

 
 Taulukko 7 Valtionhallinnon tietohallinnon ohjaus, sähköisen asioinnin ja tietoturvallisuuden yleiset pe-
rusteet, valtion ja kuntien tietohallintoyhteistyö sekä valtioneuvoston yhteinen tietohallinto

  

Verkkomaksamisen palvelu alkoi Valtiokonttorissa vuonna 2016. Palvelua tuotetaan 
koko julkishallinnolle. Palveluun liittyvät pankkien transaktiomaksut, jotka maksetaan 
keskitetysti Valtiokonttorista koko julkisen sektorin puolesta, on maksettu vuonna 2017 
Valtiokonttorin toimintamenoista, joten kaikki palveluun liittyvät Valtiokonttorin kustan-
nukset näkyvät taulukossa 7.  
 
 
Taulukko 8 Valtionhallinnon työnantaja-, henkilöstö- ja työmarkkinapolitiikka, henkilöstön oikeudellinen 
asema, eläkkeet ja muut palvelussuhteen ehdot 

  

 

Muutos (%)

2015 2016 2017 ed. vuoteen

Verkkomaksaminen/Suomi.fi-maksut

Työpanos  (htv) 0,5 2,2 355 %

Kustannukset (1000€) 105 696 561 %

Työpanos toiminnoittain ei sisällä palkallista poissaoloa eikä koulutuksia.

Muutos (%)

2015 2016 2017 ed. vuoteen

Tietotuotanto

Työpanos  (htv) 4,9 4,0 3,1 -23 %

Kustannukset (1000€) 933 848 689 -19 %

Henkilöstöprosessien ohjaus

Työpanos  (htv) 4,1 2,7 5,4 98 %

Kustannukset (1000€) 574 466 603 29 %

Hallinnolliset järjestelmät 

Työpanos  (htv) 1,2 2,2 1,4 -35 %

Kustannukset (1000€) 788 947 1 060 12 %

Työnantajapalvelut

Työpanos  (htv) 7,3 6,0 4,7 -22 %

Kustannukset (1000€) 1 364 1 112 1 214 9 %

Muut

Työpanos  (htv) 1,9 2,1 0,8 -60 %

Kustannukset (1000€) 332 403 122 -70 %

Yhteensä

Työpanos  (htv) 19,4 17,0 15,3 -9 %

Kustannukset (1000€) 3 991 3 777 3 688 -2 %

Työpanos toiminnoittain ei sisällä palkallista poissaoloa eikä koulutuksia.
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Valtionhallinnon työnantaja-, henkilöstö- ja työmarkkinapolitiikka, henkilöstön oikeudel-
linen asema, eläkkeet ja muut palvelussuhteen ehdot -osa-alueen työpanokset ja kus-
tannukset laskivat edellisvuodesta. Tietotuotannon työpanokset ja kustannukset laski-
vat etenkin Tahtiin kohdistettujen panosten vähenemisen myötä. Tahti-järjestelmän uu-
siminen on kytketty Valtion keskitetyn konsernitiedon analysointi ja raportointi -hank-
keen suunnitteluun. 
 
Henkilöstöprosessien ohjaukseen liittyvä työpanos ja kustannukset kasvoivat selvästi 
edellisvuodesta. Työpanosten ja kustannusten kasvu johtui etenkin siitä, että vuoden 
2016 resursointitasoa pidettiin matalla, kun odotettiin Kieku-hankkeen päättymisestä 
vapautuvien henkilöresurssien saamista henkilöstöprosessinohjaustehtäviin. Osaltaan 
työmäärää kasvatti esimerkiksi uuden M2blue-version käyttöönottoon liittyvät työt. Li-
säksi aiemmin toiminnolle Muut kohdistettuja työaikoja on vuonna 2017 kohdistettu 
henkilöstöprosessien ohjaukseen mm. vuonna 2016 Valtiokonttorille uutena tehtävänä 
tulleiden CAF-tehtävien osalta.  
 
Hallinnollisten järjestelmien työpanosten lasku johtui etenkin Valtiolle.fi:n siirtymisestä 
Palkeiden hoidettavaksi syksyn 2017 aikana. Palkeiden Valtiolle.fi:lle tekemä työpanos 
on laskutettu Valtiokonttorilta palvelumaksuna.  
 
Muille tämän osa-alueen toiminnoille kohdistunut työpanos ja kustannukset laskivat 
etenkin sen takia, että vuonna 2016 sinne kohdistui merkittävästi työtunteja kasvatta-
neita hankkeita, kuten selvitys valtion HR-johtamisesta sekä osittain myös Digi-selvitys 
-projekti.  

 
Taulukko 9 Kansalais- ja yhteisöpalvelut 

 
 

Muutos (%)

2015 2016 2017 ed. vuoteen

Tapaturmat ja muut korvaukset

Työpanos  (htv) 42,5 47,1 50,0 6 %

Kustannukset (1000€) 7 878 8 842 9 389 6 %

Rikosvahingot ja syyttömästi vangitut

Työpanos  (htv) 12,8 11,8 12,0 2 %

Kustannukset (1000€) 1 881 1 650 1 586 -4 %

Sotilasvamma-asioiden kuntoutus ja korvaukset

Työpanos  (htv) 15,6 14,5 12,2 -15 %

Kustannukset (1000€) 3 058 2 234 1 760 -21 %

Kansalaisneuvonta 

Työpanos  (htv) 10,3 12,1 12,1 0 %

Kustannukset (1000€) 1 556 1 898 1 772 -7 %

Suomi.fi

Työpanos  (htv) 5,9 7,7 0,0 -100 %

Kustannukset (1000€) 1 163 1 379 0 -100 %

Perintö- ja maksuvapautusasiat

Työpanos  (htv) 4,3 4,0 3,6 -11 %

Kustannukset (1000€) 657 617 532 -14 %

Yhteensä

Työpanos  (htv) 91,4 97,2 89,9 -7 %

Kustannukset (1000€) 16 193 16 619 15 039 -10 %

Työpanos toiminnoittain ei sisällä palkallista poissaoloa eikä koulutuksia.
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Kansalaispalveluissa sekä toimintojen työpanos että kokonaiskustannukset laskivat 
edellisvuodesta. Merkittävin syy tähän oli Suomi.fi:n siirtyminen Väestörekisterikeskuk-
seen 1.1.2017 alkaen. Työpanokset ja kustannukset nousivat tapaturmissa ja muissa 
korvauksissa, mikä johtui etenkin TIA-korvausjärjestelmään tehdystä työstä, valtion 
yleisen vahingonkorvaustoiminnan kasvusta sekä vuoden 2017 alusta tulleesta uu-
desta lakisääteisen liikennevakuuttamisen laiminlyöntimaksujen määräämistoimin-
nosta.  
 
Rikosvahinkokorvaukset ja syyttömästi vangituille maksettavat korvaukset –toiminto-
ryhmän työpanos kasvoi hieman edellisvuodesta etenkin syyttömästi vangittujen kor-
vauksiin liittyvän työmäärän kasvun takia. Toimintoryhmän kokonaiskustannukset kui-
tenkin laskivat edellisvuodesta toiminnolle vyörytettävien pääomakustannusten piene-
nemisen takia.  
 
Sotainvalidien määrän väheneminen edellisvuodesta vaikutti sotilasvammakorvausten 
ja -kuntoutuksen työpanoksen ja kustannusten vähenemiseen. Kustannuksia alensi 
myös käyttöpalvelumenojen huomattava aleneminen toteutetun järjestelmäuudistuk-
sen ansiosta. 
 
Kansalaisneuvonnan hoidettujen yhteydenottojen määrä kasvoi edellisvuodesta jopa 
yli tavoitetason, mutta työpanos pysyi samalla tasolla. Toiminnon kokonaiskustannuk-
set laskivat jonkin verran edellisvuodesta, koska tehtäväkokonaisuuteen käytettyä hal-
linnollista työpanosta vähennettiin. Säästöjä kohdistettiin myös markkinointimenoihin. 
Vuoden 2018 alusta myös Kansalaisneuvonta siirtyi Väestörekisterikeskukseen. 
 
Perintö- ja maksuvapautusasioiden työpanokset ja kustannukset laskivat edelleen 
edellisvuodesta.  
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Taulukko 10 Työpanos toiminnoittain: Yhteiset palvelut

 
 

Yhteisten toimintojen työpanos on pienentynyt selvästi edellisvuodesta. Tämä johtui 
eläköitymisistä, virkavapauksista ja irtisanoutumisista, joita ei ole kaikilta osin korvattu 
toiminnan tehostamisen ja Valtiokonttorin pienenemisen takia. Lisäksi korvausrekry-
toinneissa oli rekrytointiviivettä.  

Henkilöstöhallinnon työpanoksen kasvu johtui Kiekun erillisrahasta maksetun resurs-
sin siirtymisestä takaisin Valtiokonttorin toimintamenomomentilta rahoitettavaksi.  

 

1.3.4 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus  

Taulukko 11 Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus -tavoitteen toteutuminen 2015–
2017 

 

Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus toteutui lähes suunnitel-
mien mukaisesti ja saavutti sille asetetun tavoitearvon.  

Muutos (%)

2015 2016 2017 ed. vuoteen

Henkilöstöhallinto

Työpanos  (htv) 4,6 3,3 4,1 27 %

Taloushallinto ja toiminnan suunnittelu ja raportointi

Työpanos  (htv) 6,7 7,3 5,7 -21 %

Tiedon hallinta

Työpanos  (htv) 7,5 9,0 5,3 -41 %

Toimitilojen hallinta 

Työpanos  (htv) 1,8 2,2 2,1 -6 %

Viestintä

Työpanos  (htv) 3,1 3,7 3,3 -11 %

Sisäinen tarkastus, riskienhallinta ja turvallisuus

Työpanos  (htv) 2,1 2,5 2,0 -22 %

Tietohallinto *

Työpanos  (htv) 2,8 3,8 4,3 12 %

Yleishallinto

Työpanos  (htv) 10,0 11,3 11,2 0 %

Muut

Työpanos  (htv) 0,6 0,3 0,2 -54 %

Yhteensä

Työpanos  (htv) 39,4 43,4 38,1 -12 %

Työpanos toiminnoittain ei sisällä palkallista poissaoloa eikä koulutuksia.

* Ei sisällä tietohallinnon ydintoiminnoille tekemää työtä, em. sisältyy ydintoiminnon 
  työpanoksiin ja kustannuksiin

Mittari
Toteuma 

2015

Toteuma 

2016

Tavoite 

2017

Toteuma 

2017
Arvosana 

Valtiokonttorin maksullisen 

toiminnan kustannusvastaavuus, %
85,4 79 >90 98 % 4
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Taulukko 12 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma: muut säädökset 

 

Muiden säädösten perusteella maksullista toimintaa ovat tapaturmavakuutusten, lii-
kennevahinkojen, ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun, MMM-lainojen ja sotilaalli-
sen kriisinhallinnan korvausten hoito sekä tapaturmavakuutusten laiminlyöntimaksujen 
määrääminen ja vuoden 2017 alusta uutena suoritteena alkanut liikennevakuutusten 
laiminlyöntimaksujen määrääminen. 
 
Kustannusvastaavuus toteutui jonkin verran suunniteltua matalampana, mutta kuiten-
kin edellisvuotta korkeampana. Sekä kustannukset että sen myötä myös tulot toteutui-
vat suunniteltua korkeampina etenkin maksullisten tapaturmien hoidon osalta, koska 
sille kohdistui ennakoitua enemmän tukitoimintojen kustannuksia.  
 
Maksullisten tapaturmien tuotot olivat yli 1 milj. euroa, ja sen kustannusvastaavuuslas-
kelma on esitetty tilinpäätöksen liitteessä 2. Tämän suoritteen erilliskustannukset to-
teutuivat lähes suunnitelmien mukaisesti, mutta toiminnolle kohdistuva suhteellinen 
osuus yhteiskustannuksista kasvoi Valtiokonttorin tehtävärakenteen muutoksista joh-
tuen.  
 

Vuosi 2017 Vuosi 2017 Vuosi 2016 Vuosi 2015

Muut säädökset toteuma tavoite toteuma toteuma

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

TUOTOT

Maksullisen toiminnan tuotot

   Maksullisen toiminnan myyntituotot 5 665 5 339 5 011 4 804

   Maksullisen toiminnan muut tuotot 0 0 0 10

Tuotot yhteensä 5 665 5 339 5 011 4 814

KOKONAISKUSTANNUKSET

Erilliskustannukset

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0

   Henkilöstökustannukset 1 457 1 330 1 296 1 308

   Vuokrat 0 0 0 0

   Palveluiden ostot 521 677 600 718

   Muut erilliskustannukset 87 82 91 68

Erilliskustannukset yhteensä 2 065 2 089 1 988 2 093

Osuus yhteiskustannuksista

   Tukitoimintojen kustannukset 2 550 2 137 2 291 2 219

   Poistot 1 195 1 106 906 471

   Korot 0 30 23 39

   Muut yhteiskustannukset

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 3 745 3 274 3 220 2 729

Kokonaiskustannukset yhteensä 5 810 5 363 5 208 4 822

KUSTANNUSVASTAAVUUS 98 % 100 % 96 % 99,8 %

(tuotot-kustannukset) -145 -24 -197 -8
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Taulukko 13 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma: kustannusten korvaus 

 

Kustannusten korvaus -toimintoryhmässä käsitellään valtion sisäistä sopimusperus-
teista kustannusten korvausta. Tähän kuuluvat työnantajan henkilötietojärjestelmä 
Tahtin simulointi, tilaustenhallintajärjestelmä, Valtiolle.fi -rekrytointijärjestelmä, Valtio-
konttorin työntekijöilleen edelleen vuokraamat autopaikat ja petoeläinvahinkojen hoito.  
 
Edellisvuoteen verrattuna merkittävin muutos oli Kiekun ja Rondon maksullinen tuo-
tantotoiminnan siirtyminen Palkeisiin 1.1.2017 alkaen.  
 
Kustannusvastaavuus toteutui suunniteltua pienempänä, mutta selvästi edellisvuotta 
korkeammalla tasolla. Merkittävin ero edellisvuoteen nähden sekä toiminnan volyy-
missa että kustannusvastaavuudessa johtui Kieku-tuotantotoiminnan siirtymisestä Pal-
keisiin.  
 
Vuoden 2017 tavoitteisiin nähden maksullisen toiminnon erilliskustannukset toteutuivat 
lähes suunnitelmien mukaisesti ja tulot jonkin verran alle suunnitellun. Merkittävin syy 
eroon suunnitelmien ja toteuman välillä johtui poistoista.  

Vuosi 2017 Vuosi 2017 Vuosi 2016 Vuosi 2015

Kustannusten korvaus toteuma tavoite toteuma toteuma

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

TUOTOT

Maksullisen toiminnan tuotot

   Maksullisen toiminnan myyntituotot 0 0 0 0

   Maksullisen toiminnan muut tuotot 1 792 1 891 16 009 11 475

  Vuokrat ja käyttökorvaukset 28 32 31

Tuotot yhteensä 1 820 1 923 16 009 11 505

KOKONAISKUSTANNUKSET

Erilliskustannukset

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0

   Henkilöstökustannukset 150 130 1 002 814

   Vuokrat 25 32 115 32

   Palveluiden ostot 1 325 1 361 12 583 9 294

   Muut erilliskustannukset 2 0 763 21

Erilliskustannukset yhteensä 1 501 1 524 14 464 10 161

Osuus yhteiskustannuksista

   Tukitoimintojen kustannukset 183 305 1 260 820

   Poistot 171 10 5 559 3 152

   Korot 0 8 75 281

   Muut yhteiskustannukset

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 354 324 6 894 4 253

Kokonaiskustannukset yhteensä 1 855 1 847 21 358 14 414

KUSTANNUSVASTAAVUUS 98 % 104 % 75 % 79,8 %

(tuotot-kustannukset) -35 76 -5 348 -2 909
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Valtiokonttorin liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden kokonaistulot jäivät 
alle 1 milj. euron, ja näiden suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma on esitetty liit-
teessä 3.  

 
1.3.5 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus  

Taulukko 14 Erillisrahoitus 2015–2017 

 

Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön välisessä tulostavoiteasiakirjassa ei aseteta 
tavoitetta erillisrahoitukselle. Tässä esitettäviä erillisrahoituksen suunnitelmia laaditta-
essa mm. Digitalisaation tuki -toimiala, Kieku-käyttöönottojen jälkeinen Tehot irti Kie-
kusta -hanke suunniteltiin Valtiokonttorissa tehtäväksi erillisrahoitteiseksi toiminnaksi. 
Digitalisaation tuen perustamiseksi Valtiokonttori kuitenkin sai määrärahalisäyksen toi-
mintamenomomentilleen, eikä Kiekun jatkokehitystä toteuteta Valtiokonttorissa. Tä-
män johdosta erillisrahoituksen suunnitelma- ja toteumatasoissa on merkittävää eroa.  

Erillisrahoitus Toteuma Toteuma Suunnitelma Toteuma

1 000 euroa 2015 2016 2017 2017

Kieku 16 197 5 840 0 0

Muu erillisrahoitus* 872 1 943 6 998 2 652

Käytettävissä oleva rahoitus 17 070 7 783 6 998 2 652

Kieku, htv** 44,1 31,2 0,0 0,0

Muu erillisrahoitus, htv 0,1 0,8 31,5 2,0

* 2016 Sis. Kieku pienkehitys 1 079t euroa

* * 2015-2016 Ei sis. Kiekussa henkilökierron kautta työskentelevien henkilötyövuosia



25 (76) 
 

 

Taulukko 15 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 

 

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuudelle ei ole asetettu tavoitearvoa tu-
lostavoiteasiakirjassa. Kustannusvastaavuuslaskelmalla on esitetty toiminnan tuot-
toina myös Valtiokonttorille käyttö- ja kirjausoikeuden kautta myönnetty rahoitus.  
 
Valtiokonttorin omarahoitusosuus erillismenoista oli 19 t euroa, jotka olivat kaikki hen-
kilöstökustannuksia. 

Valtiokonttorin yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on 1 milj. 
euroa ylijäämäinen, koska laskelmalla ei esitetä hankkeiden investointimenoja kuluina, 
vaikka investointimenoja vastaavat kulut näkyvät laskelman tuloina. 
 

YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TUOTOT

   Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 2 651 899 7 783 122 17 069 729

   EU:lta saatu rahoitus 0 0 0

   Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 0 0 0

   Yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 0 0 0

Tuotot yhteensä 2 651 899 7 783 122 17 069 729

Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset

Erillisrahoitus

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 66 19 133 27 578

   Henkilöstökustannukset 338 683 2 528 230 3 241 836

   Vuokrat 0 177 925 328 861

   Palveluiden ostot 804 726 1 783 300 5 249 979

   Muut erilliskustannukset 3 738 58 668 93 873

Erilliskustannukset yhteensä 1 147 214 4 567 256 8 942 127

Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset

Toimintamenot (28.20.01)

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0

   Henkilöstökustannukset 19 342 159 834 195 845

   Vuokrat 0 0 0

   Palveluiden ostot 0 38 333 5 401

   Muut erilliskustannukset 0 91 436

Erilliskustannukset yhteensä 19 342 198 258 201 683

Yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus

   Tukitoimintojen kustannukset 492 028 1 317 149 1 757 740

   Poistot 40 044 1 592 023 1 650 120

   Korot 0 17 642 97 065

   Muut yhteiskustannukset 0 0 0

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 532 072 2 926 813 3 504 925

Kokonaiskustannukset yhteensä 1 698 628 7 692 327 12 648 734

OMARAHOITUSOSUUS

(Tuotot - Kustannukset) 953 271 90 795 4 420 995

Omarahoitusosuus, % 56 % 1 % 35 %

Vuosi 2016 Vuosi 2015 Vuosi 2017
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Valtiokonttorin yhteisrahoitteisen toiminnan hankkeet ja niihin käytetyt määrärahat on 
eritelty taulukossa 16. 
 
 

Taulukko 16  Yhteisrahoittesen toiminnan hankkeet ja käytetyt määrärahat 

Hanke Määrärahojen 
käyttö vuonna 
2017 

Handi-ohjelmaan kuuluvat Valtiokonttorin 
vastuulle sovittujen tehtävien toteutus 

256 t euroa 

Julkisen hallinnon keskitetty analysointi- ja 
raportointipalvelu 

8 t euroa 

Kuntatieto-ohjelman tuotosten käyttöönotto 
ja ylläpidon aloittaminen 

1,44 milj. euroa 

Kuntatieto-ohjelman tuotosten maakuntalaa-
jennuksen käyttöönotto ja ylläpidon aloitta-
minen 

121 t euroa 

Verkkomaksamisen palvelun 754 t euroa 

Kieku-tietojärjestelmähanke 75 t euroa 

Hankkeet yhteensä 2,7 milj. euroa 

 
Keväällä 2017 valtiovarainministeriöstä siirrettiin Valtiokonttoriin Handi-ohjelman toteu-
tuksen ohjelma- ja muutosjohtamisen tehtäviä. Valtiokonttorin tehtävänä on myös huo-
lehtia ohjelman toteutuksiin liittyvien verkkokurssien ja markkinointiviestinnän toteutuk-
sista. Näitä tehtäviä varten valtiovarainministeriö myönsi Valtiokonttorille erillismäärä-
rahaa käytettäväksi vuosina 2017‒2019 yhteensä 705t euroa.  
 
Valtiokonttori sai vuonna 2017 tehtäväkseen uudistaa Valtiokonttorin raportointipalve-
lut keskitetyksi analysointi- ja raportointipalveluksi. Vuosien 2017‒2019 aikana toteu-
tettavan kokonaisuuden ja uuden palvelun käynnistämiseksi Valtiokonttorille myönnet-
tiin 800t euroa erillismäärärahaa palveluostoihin sekä hankkeeseen palkattavien hen-
kilöiden palkkamenoihin.  
 
Valtiokonttori on saanut Kuntatieto-ohjelman tuotosten käyttöönotto ja ylläpidon aloit-
tamiseksi erillismäärärahaa vuosille 2016‒2018 yhteensä 1,58 milj. euroa. 
 
Valtiokonttorin on saanut Kuntatieto-ohjelman tuotosten maakuntalaajennuksen käyt-
töönotto ja ylläpidon aloittamiseen 1,67 milj. euroa vuosille 2017‒2018.  
 
Valtiokonttori sai vuonna 2016 tehtäväkseen toteuttaa koko julkishallinnon kattavan 
verkkomaksamisen palvelun, joka mahdollistaa kaikki nykyisin hyväksytyt ja laajasti 
käytössä olevat verkkomaksamisen tavat, vuosien 2016‒2017 aikana. Verkkomaksa-
misen palvelun käynnistämiseen Valtiokonttorille myönnettiin oikeus laskuttaa työstä 
syntyneitä menoja 890t euroon asti vuosina 2016-2017.  
 
Kuntatieto-ohjelmantuotosten ja maakuntalaajennuksen käyttöönottoa ja ylläpidon 
aloittamista, analysointi- ja raportointipalvelun kehittämistä sekä Verkkomaksamisen 
palvelu -hankkeen edistymistä on kuvattu kappaleessa 1.3 Toiminnallinen tehokkuus.  
 
Vuoden 2016 lopussa päättyneen Kieku-tietojärjestelmähankkeeseen liittyviä menoja 
korjattiin Valtiokonttorin toimintamenomomentilta erillisrahoitteisen hankkeen menoksi 
vielä vuoden 2017 puolella n. 75 t euroa.  
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Yhteisrahoitteisen toiminnan hankkeiden kokonaismenot laskivat edellisvuodesta, 
koska Kieku-tietojärjestelmähanke päättyi 31.12.2016. Investointimenojen osuus oli 
1,2 milj. euroa ja muiden erillismenojen osuus 1,4 milj. euroa.  
  
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmalla on esitetty laskennalli-
set osuudet hankkeisiin kohdistuvista yhteiskustannuksista, vaikka niihin ei kaikilta osin 
ole myönnetty rahoitusta. 
 
 

1.4 Tuotokset ja laadunhallinta 

Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2017 
asetetut tavoitteet toteutuivat seuraavasti: 
 
Aloitetaan liikennevakuutuksen laiminlyöntimaksujen määräämistoiminta vuo-
den 2017 alusta lukien. (Reformi 2) 
 

Tavoitteessa edettiin, arvosana 3. 
Laiminlyöntimaksujen määräämistoiminta on käynnistynyt alkuhitauden jäl-
keen ja saavuttanut tavoitetason.  

 
 
Luodaan Valtiokonttorille yhteinen malli virastoasiakkaiden kokemuksen mit-
taamiselle ja tulosten vieminen osaksi laadun kehittämistä. 

 
Tavoitteessa edettiin, arvosana 3. 
Asiakaskokemuksen kehittämisessä on käynnistetty ensimmäiset asiak-
kaan ja muiden sidosryhmien tarpeet tunnistavat kehittämistyöt. Työ on 
toistaiseksi vasta perustan luomista, joka ei vielä näy merkittävästi asi-
akkaille toimitettavissa palveluissa. Keskeinen tähän asti saavutettu tu-
los on oman henkilöstön asiakaslähtöisen kehittämisen pilotointi. 

Kehitetään asiakkuuksia ja palveluita järjestelmällisesti yhdessä asiakkaiden 
kanssa. (Digitalisaatio, kärkihanke 5) 

  
Tavoitteessa edettiin, arvosana 3. 
Valtiokonttori määritti tulevaisuuden digitaalisten palveluiden viitearkki-
tehtuurin ja kilpailutti palveluiden kehittämiskumppanin. Asiakaslähtöis-
ten digitaalisten palveluiden perustaksi toteutettiin viitearkkitehtuurin 
mukainen moderni palvelualusta, joka mahdollistaa ketterän palvelutuo-
tannon. Palveluiden kehittämistä linjaava ja asiakkaita osallistava digi-
konsepti on saatu lähes valmiiksi ja Valtiokonttorin peruspalveluiden di-
gitalisoinnin tiekartan laadinta on käynnistynyt viitoittamaan kehittä-
mistä.  Digikonseptin ja tiekartan tuella tavoitellaan peruspalveluiden 
asiakaslähtöistä digitalisoitumista vuoden 2021 loppuun mennessä. 
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1.4.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 

Taulukko 17 Suoritteet ja julkishyödykkeet -tavoitteiden toteutuminen 2015–2017 

 

Automatisointia hyödyntäen käsiteltyjen laskujen tavoite ylitettiin. Lähes 
100 prosentin automaatioaste on tiliöintikoodillisissa laskuissa ja sopimus-
kohdistuksellistenkin laskujen automaatioase on yli 80 prosenttia. Sen si-
jaan tilauksellisten laskujen automaatioaste on alle 50 %. 
 

 
Taulukko 18 Muut seurattavat mittarit 2015–2017 

 

Elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden maksukanta laskee linjassa sotaveteraa-
nipalveluita saavien henkilöiden vähenemisen kanssa. Valtion vastuuseen 
liittyvien korvaustominnan päätösten määrä on kasvanut, mitä osaltaan se-
littää jatkuvien ansionmenetyskorvausten määrän kasvu.  

  

Mittari
Toteuma 

2015

Toteuma 

2016

Tavoite 

2017

Toteuma 

2017

Arvosana 

2017
Automatisointia hyödyntäen 

käsiteltyjen laskujen % -osuus

5 17 21 24 4

Myyntilaskujen verkkolaskujen % -

osuus

15 21 30 28 3

Seurantakohde / Mittari
Toteuma 

2015

Toteuma 

2016

Arvio 

2017

Toteuma 

2017
Budjettitalouden velkakanta vuoden 

lopussa, milj.eur

99 472 101 701 111 055 104 762

16 612 / 15 700 / 15 516 /

6 397 6 150 5 741

158 929 /        166 066 / 175 000 / 171 431 /

2 046 2 091 2 090 2 113

37 964 / 34 500 / 44 130 /

13 450 13 000 14 596

(ASP 31 362 / 

2 499)

(ASP 37 232 / 

3 089)

Elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden 

maksukanta (Sove), lkm

10 585 9166 7 600 7 928

Valtion vastuuseen liittyvät 

korvaustoiminnan päätökset kpl **

300 578 600 831

* ASP-lainojen osuus 21 603

** nykylainsäädäntö 

34 210 /        

12 672          

(ASP 27 281/ 

2 077)

Hoidettujen antolainojen kantaluku, 

kpl / milj. eur

Omistuslainatakaukset lkm, kpl / 

milj. eur

Korkotukilainojen kantaluku, kpl / 

milj. eur

17 398 /         

7 103
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1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 
 

Taulukko 19 Palvelukyky ja laatu -tavoitteiden toteutuminen 2015–2017 

 

Valtiokonttorin vuonna 2017 palveluilleen tekemien asiakastyytyväisyys-
tutkimusten keskimääräinen yleisarvosana oli 7.7. Vuonna 2017 Valtio-
konttorin asiakastyytyväisyyskyselyt kohdistuivat Kansalaispalveluiden, 
Talous ja henkilöstö -toimialan sekä Valtiokonttorin yhteisesti tuottamiin 
palveluihin (kotisivut). Rahoitus-toimialan palveluille ei vuonna 2017 tehty 
asiakastyytyväisyyskyselyjä. Vuoden 2017 aikana toteutettiin yhteensä 
10 palvelukohtaista kyselyä, joihin vastasi 1 298 henkilöä. Arviot vaihteli-
vat palveluittain 6,9:n ja 8,86:n välillä, joskin vastaajien määrä oli paikoin 
hyvin pieni, 36 – 495 vastaajaa. Myös kyselyjen sisältö ja rakenne vaihteli 
palveluittain. Kokonaisvertailua edellisiin vuosiin ei näin ollen voida suo-
raan tehdä. 
 
Erikseen toteutettiin Valtiokonttorin toimeksiantajain haastattelu, johon 
haastateltiin 25 Valtiokonttoria ohjaavaa tai toimeksiantoja antavaa hen-
kilöä. Kouluarvosanaksi Valtiokonttori saa toimeksiantajiltaan 8,5 ja toi-
meksiantajat kokevat, että suurin osa palvelusta on moitteetonta. Toi-
meksiantajat myös ymmärtävät hyvin Valtiokonttorin toiminnan monialai-
suuden mukanaan tuomia haasteita, johon liittyen kehittämiskohteeksi 
mainittiin tapaa sopia Valtiokonttorin tehtävistä ja roolista palveluiden 
tuottamisessa. Toisaalta Valtiokonttoria kiitetään muun muassa asiantun-
temuksesta, rohkeudesta, digitalisoinnin edistämisestä ja ylimmän joh-
don yhteistyökyvystä.  
 
Tapaturmakorvausten käsittelyaika on hyvällä tasolla, mutta ei ole vielä 
tavoitteessa. Käsittelyssä on kuitenkin päästy uuden lain edellyttämään 
tavoitetasoon, jossa tapaukset saadaan vireille lain edellyttämässä 7 päi-
vässä ja ratkaistua 30 päivän kuluessa siitä, kun on saatu asian ratkaise-
miseksi riittävät selvitykset. Käsittelyaika on ollut vuoden aikana lain edel-
lyttämissä aikarajoissa, mikä on merkittävä saavutus, kun samaan aikaan 
lukuisia käsittelijäresursseja on ollut kiinnitettynä digitaalisen korvausym-
päristön rakentamisen ja matkavahinkoturvan projektitöihin. 

Mittari
Toteuma 

2015

Toteuma 

2016

Tavoite 

2017

Toteuma 

2017

Arvosana 

2017
Asiakastyytyväisyyden 

painottamattomien  yleisarvosanojen 

keskiarvo, asteikko 4-10

8 8,5 8 7,7 3

Tapaturmakorvausten käsittelyaika 

80 %:ssa päätöksistä, pv 27 23 18 25 2

Elinkoron oikaisujen käsittelyaika, kk

1,9 1,8 1,5 1,6 3

Rikosvahinkokorvausten 

käsittelyaika, kk 5,3 4,8 5 6,3 2

Vahingonkorvaustoiminnan 

digitalisaatioaste % 37 35 39 4

Kansalaisneuvonta on vastannut 

vähintään 80 prosenttiin puheluista 

alle 30 sekunnin (%)

90 91 80 93 4
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Digitalisaatioasteen mittaaminen perustuu osittain vielä otokseen. Vahin-
gonkorvauspalveluissa digitalisuus toteutuu noin 39 %:sti, joten asetettu 
tavoite ylittyi. Merkittävää edistystä vuoden aikana tapahtui mm. hoitolai-
tosten ja Valtiokonttorin välillä liikkuvien sähköisten lääkärinlausuntojen, 
laskujen ja maksusitoumusten osalta. 

 
1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen  

 
Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2017 
asetetut tavoitteet toteutuivat seuraavasti: 
 
Kehitetään Valtiokonttorin sisäistä toimintaa luottamukseen ja avoimeen palau-
tekulttuuriin perustuvaksi sekä lisätään toiminnan joustavuutta, vähennetään 
ohjeistusta ja kannustetaan henkilöstöä huippusuorituksiin ja asiantuntemuk-
sen kehittämiseen. (Digitalisaatio, kärkihanke 5)  

Tavoitteessa edettiin,  arvosana 3. 
Valtiokonttori Huippupaikkana tavoitetta toteuttamista valtiokonttoritasolla 
jatkettiin toimitilamuutoksen yhteydessä (Huippupaikka 1 -hanke), jonka to-
teutumista on kuvattu seuraavan tavoitteen kohdalla.  

Huippupaikka –strategian toteuttamista jatkettiin esimiesten ja henkilöstön 
työpajoissa, joissa haettiin määrittelyä siihen, mitä toimenpiteitä pitäisi seu-
raavaksi tehdä, jotta Valtiokonttorista voisi tulla huippupaikka onnistua ja 
kehittyä. Työpajojen tulokset käsiteltiin Valtiokonttorissa vuoden 2018 
alussa.  

Digiosaamisen kehittäminen nivottiin teemaksi syksyn osaamisen kehittä-
misen keskusteluihin, joissa myös Valtiokonttorin keskitetyn koulutuksen 
suunnitelmaa hyödynnettiin aikaisempaa laajemmin. Työnantajakuvaa on 
kehitetty mm. sosiaalisen median välinein. 

Uudistetaan työympäristö yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen, Valtorin sekä Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen kanssa sekä sisäiset työn tekemisen tavat mm. uu-
sia työnteon muotoja kokeilemalla. (Digitalisaatio, kärkihanke 5) 

Tavoite saavutettiin, arvosana 4. 
Valtiokonttorin työympäristö on uudistettu. Toimitilahanke saatettiin päätök-
seen vain vähäisellä, Valtiokonttorin toiminnasta riippumattomalla viiväs-
tyksellä. Sisäiset muutot uusittuihin tiloihin onnistuivat aiheuttamatta työn 
tekemiseen katkoksia. Merkittävämmät haasteet liittyivät tietoliikenne- ja 
työasema-asennuksiin sekä monitoimilaitteiden toimintakuntoon saattami-
seen sekä mainittujen laitteiden toimintavarmuuteen, mitkä olivat Valtorin 
vastuulla. 

Toimitilamuutoksen yhteydessä otettiin käyttöön uudet nykyaikaiset ja mo-
nimuotoiset työskentelyn toimintatavat, jossa pääosin luovuttiin henkilökoh-
taisista työpisteistä. Tavoitteena on lisätä organisaation eri yksiköiden vä-
listä kanssakäymistä ja asioiden törmäyttämistä. Tilaratkaisussa on huomi-
oitu myös työmatkaliikunta ja muu fyysisen kunnon ylläpitomahdollisuus 
sekä muu harrastustoiminta. 
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Työaikasääntelyä ja -menettelyjä purettiin ja vastuuta lisättiin sekä työnte-
kijöille että esimiehille. Esimiehille ja henkilöstölle järjestettiin myös valmen-
nuksia ja henkilöstölle pidettiin työpajoja, joissa rakennettiin yhdessä moni-
tilatoimiston tilojen käytön pelisääntöjä. Esimiesten vastuuta ja valmiuksia 
pitää yllä työyhteisön koheesiota ja yhteistyötä lisättiin koulutuksella.  

 

1.5.1 Henkilöstötunnuslukuja  

 
Taulukko 20 Valtiokonttorin toimintamenomomentin henkilötyövuodet -tavoitteen toteutuminen 2015–
2017 

 

Valtiokonttorin henkilöstömäärä 31.12.2017 oli 299 (352). Määrä laski vuoden 2016 
lopusta 15,1 %, joka on 53 henkilöä. Naisten osuus oli 72 % (72 %) ja miesten osuus 
oli 28 % (28 %) henkilöstöstä. 
 
Valtiokonttorin henkilötyövuosien määrä laski edellisestä vuodesta 54 henkilötyövuo-
della. Vuonna 2017 työtuloksen tekemiseen käytettiin Valtiokonttorissa yhteensä 280 
(334) henkilötyövuotta, josta toimintamenomomentin osuus oli 277 henkilötyövuotta. 
 
Vuodenvaihteessa 2017–2018 Valtiokonttorin henkilöstön keski-ikä oli 49,8 (49,2) 
vuotta. Nousua oli vuodentakaisesta kuusi kuukautta. Naisten keski-ikä oli 50,2 (49,1) 
vuotta ja miesten keski-ikä 48,8 (49,4) vuotta. 
 
Vuodenvaihteessa 2017–2018 Valtiokonttorin henkilöstöstä 55 % (51 %) oli 50-vuoti-
aita tai sitä vanhempia. 55-vuotiaiden tai sitä vanhempien osuus henkilöstöstä oli 35 
% (34 %) ja 60-vuotiaiden tai sitä vanhempien osuus 18 % (17 %). Alle 35-vuotiaiden 
osuus koko henkilöstöstä oli edellisvuoden tasolla 14 % (14 %). 

Kuva 1 Valtiokonttorin henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne 

 
Valtiokonttorin koulutustasoindeksi oli Tahti-järjestelmän tietojen mukaan vuonna 2017 
5,4 (5,6). Vuonna 2017 indeksi oli naisilla 5,3 ja miehillä 5,9. 
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Valtiokonttorissa työskenteli vuoden 2017 lopussa 21 (27) sellaista henkilöä, jotka oli-
vat määräaikaisessa palvelussuhteessa ja joilla ei ollut Valtiokonttorissa tai muussa 
valtion virastossa omaa taustavirkaa. Osuus oli 7 % (8 %) henkilöstöstä. Näistä mää-
räaikaisista henkilöistä 14 eli 67 % oli naisia (85 %) ja 7 eli 33 % miehiä (15%). Vaki-
naisista työntekijöistä 72 % (72 %) oli naisia ja 28 % (28 %) miehiä.  
 
Kokoaikaisia työntekijöitä vuonna 2017 oli 272 (325) henkilöä eli 90 % (92 %) henki-
löstöstä ja osa-aikaisia oli 27 (27) eli 9 % (8 %). Kokoaikaisista työntekijöistä naisia oli 
194 eli 71% (71 %) ja miehiä 78 eli  29 % (29 %). Osa-aikaisista työntekijöistä naisia 
oli 21 eli 78 % (85 %) ja miehiä kuusi eli 22 % (15 %). Kokonaislähtövaihtuvuus vuonna 
2017 oli 20,1% (12,4 %) ja tulovaihtuvuus 12,7 % (11,6 %). 
 
Säännöllisenä työaikana tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 80,8 
% (81,2%). Kokonaistyövoimakustannukset olivat 18,5 milj. euroa (22 milj. euroa). Teh-
dyn työajan palkkojen osuus palkkasummasta oli 77,5% (78,3%). Välilliset työvoima-
kustannukset olivat 6,5 milj. euroa (7,8 milj. euroa) ja niiden osuus tehdyn työajan pal-
koista oli 54,6 % (55,0%).   
 

 
1.5.2 Työtyytyväisyys ja työhyvinvointi  

 

Taulukko 21 Työtyytyväisyys ja työhyvinvointi -tavoitteiden toteutuminen 2015–2017 
 

 
 
Työtyytyväisyyden kokonaisindeksi nousi merkittävästi edellisvuoden tasosta. Inno-
vointikyvykkyys- ja työyhteisöindeksin tavoitteet saavutettiin mutta johtajuusindeksin 
tavoitteesta jäätiin. Sairauspoissaolot lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Sairaus-
poissaolojen ja työkyvyn menettämisen uhan seuranta on edelleen tiivistä työterveys-
huollon ja esimiesten sekä henkilöstöhallinnon kesken. Koulutuspäivissä jäätiin alle ta-
voitteen. Koulutuksen painopiste on siirtynyt entistä enemmän työssäoppimiseen mm. 
kehittämishankkeissa sekä verkko-oppimiseen, mitkä eivät kirjaudu koulutuspäiviksi. 
 
Työkyvyttömyyseläkkeelle ei siirtynyt kukaan vuonna 2017. Tilanne on tältä osin sama 
kuin vuonna 2016. Työterveyshuoltoon käytettiin kertomusvuoden aikana yhteensä 
162 674 euroa (181 681 euroa), mikä on 581 euroa henkilötyövuotta kohden (544 
€/htv). Työterveyshuoltomenoihin on laskettu työterveysaseman veloittamat kustan-
nukset, joista on vähennetty Kelan arvioitu palautuksen määrä.  

 

Henkilöstö on kokenut kertomusvuoden aikana työympäristön, työn tekemisen tapojen 
ja työvälineiden muutoksen, jota on kuvattu kappaleen 1.5. Henkisten voimavarojen 
hallinta ja kehittäminen alussa olevassa tulostavoitteen analyysissä. Tämä on luonut 
edellytyksiä siirtymistä sähköiseen asian käsittelyyn, jonka valmistelua jatkettiin koko 
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kertomusvuoden ajan ja jonka piiriin ensimmäiset hallinnolliset ja substanssiprosessit 
ovat siirtyneet vuoden 2018 alussa. Uudet työvälineet ovat mahdollistaneet etätyön 
tekemisen silloin, kun työtehtävät mahdollistavat etätyön tekemisen. Etätyön käyttö li-
sääntyikin kertomusvuonna edelleen. 

Huippupaikka 1 - hankkeen osana järjestettiin kaikille yhteisiä valmennuksia. Esimie-
hille järjestettiin valmennusta teemalla ”Muuton käsikirjoitus” - ja henkilöstölle teemalla 
”Oman työn johtaminen monitilatoimistossa” Lisäksi henkilöstölle pidettiin työpajoja, 
joissa rakennettiin yhdessä monitilatoimiston tilojen käytön pelisääntöjä.  

1.6 Yhteiskuntavastuu Valtiokonttorissa  

Yhteiskuntavastuun kolme osa-aluetta ovat erityinen vastuu toiminnan taloudellisista, 
sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Valtiokonttorin arvot – yhteiskunnan hyvä, asi-
akkuus ja hyvinvointi ja kehitys – ovat Valtiokonttorin toiminnan ja kehittämisen perus-
periaatteet, jotka näkyvät sekä Valtiokonttorin strategiassa että jokapäiväisessä työn-
tekemisessä. Alla tarkastellaan Valtiokonttorin yhteiskuntavastuuta näiden arvojen 
kautta.  

 
Yhteiskunnan hyvä 
 
Valtiokonttorissa yhteiskuntavastuu tarkoittaa Valtiokonttorille määrättyjen tehtävien 
hoitoa yhteiskunnan edun mukaisesti parhaalla mahdollisella tavalla, joka selkeästi ylit-
tää toiminnalle asetetut vähimmäisvaatimukset. Valtiokonttori on mukana yhteiskun-
nallisissa muutoksissa niiden mahdollistajana, aloitteentekijänä ja toimeenpanijana.  
 
Valtiokonttorin toiminta-ajatus on olla valtiovarainhoidon luotettava toteuttaja ja valtion 
toimintatapojen rohkea uudistaja yhteiskunnan ja asiakkaiden eduksi. Valtiokonttorin 
keskitetysti koko valtioyhteisölle tuottamia palveluja ovat mm. valtion rahoitustoiminnot, 
valtion keskuskirjanpidon hoito sekä laskentatoimen ja maksuliikkeen ohjaus, valtion 
talous- ja henkilöstötiedon raportointi, valtion sisäinen vahinkovakuutustoiminta, valti-
onperinnöt ja vielä vuonna 2017 myös kansalaisten neuvontapalvelut. Valtiokonttorin 
työllä on laaja yhteiskunnallinen merkittävyys ja sen vaikutusalueena on koko valtion-
hallinto. Arjessa yhteiskunnan hyvä ja yleinen etu on keskeinen päätöksiä ohjaava 
arvo, koska se palvelee tehokkaimmin yksilön eli kansalaisen etua.  
 
Valtion rahoitustoimintojen hoito on kriittinen yhteiskunnallinen konsernitehtävä. Sen 
hoitaminen kustannustehokkaasti, asiantuntevasti ja laadukkaasti varmistaa osaltaan 
valtion maksuliikenteen toimimisen ja luottokelpoisuuden säilymisen sekä ehkäisee ai-
heettomien vakuusvajeiden ja luottotappioiden syntymisen. Julkisen talouden kestä-
vyysvajeen ja niukkojen resurssien aikana Valtiokonttorin rooli Suomen valtiolle otetta-
van velan onnistumisessa korostuu.  
 
Yhteiskuntavastuu näiden palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä tarkoittaa toimin-
tamenosäästöjen toteutumista ja tuottavuuden kasvua valtion virastoissa ja laitoksissa. 
Valtiokonttorin visio 2020 onkin: olemme tehneet tuottavuusloikan Valtiokonttorissa ja 
valtion palveluissa.  
 
Osoituksena vastuullisuudesta Valtiokonttori pitää myös sitä, että virasto tarjoaa vuo-
sittain useita palkallisia korkeakouluharjoittelupaikkoja sekä palveluspaikkoja siviilipal-
velusta suorittaville. 
 
Valtiokonttorilla on mahdollisuus vaatia entistä enemmän ympäristönäkökohtien huo-
mioonottamista myös yhteistyökumppaneiden kanssa neuvoteltaessa. Valtiokonttori 
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pyrkii kaikissa hankinnoissaan hyödyntämään mahdollisimman kattavasti valtion yh-
teishankintayksikön, Hanselin, puitesopimuksia, joissa vastuullisuusnäkökohdat on 
huomioitu. Myös pienhankinnoissa, kuten toimistotarvikkeissa, suositaan ympäristöä 
vähemmän kuormittavia ratkaisuja.  
 
Digitalisaation laaja hyödyntäminen on Valtiokonttorin arkea. Se tukee osaltaan ympä-
ristönäkökulmien huomioonottamista. Valtiokonttorin julkaisut ovat valtaosin sähköi-
sessä muodossa, sähköiset kokousvälineet ovat jokapäiväisessä käytössä ja kokous-
ten materiaalit ovat sähköisiä. 
 
Valtiokonttori tunnistaa vastuunsa myös ympäristöä kohtaan, mikä käytännössä tar-
koittaa ympäristönäkökohtien huomioonottamista sekä työnantajana että yksittäisten 
virkamiesten toiminnassa. Valtiokonttorilla on ollut WWF:n myöntämä Green Office -
merkki jo vuodesta 2010 asti. Ympäristönäkökohdat ovat olleet keskeinen tekijä myös 
Valtiokonttorin tilatehokkuutta parantavissa toimenpiteissä. 
 
Erityisesti vuotta 2017 koskevat toimenpiteet ja saavutukset: 
 

Valtiokonttorin vuonna 2016 tekemän HR-selvityksen pohjalta vuoden 
2017 aikana edistettiin HR-kumppani-toimintamallin käyttöönottoa valti-
onhallinnossa.  
 
Valtiokonttorin digiselvityksen pohjalta Valtiokonttorin uudeksi määräai-
kaiseksi tehtäväksi osoitettiin digitalisaation yleinen edistäminen, ja sen 
toteuttamiseksi Valtiokonttoriin perustettiin uusi Digitalisaation tuki -toi-
miala (D9) joulukuussa 2016. D9:n työ käynnistyi rekrytointien valmistut-
tua maaliskuussa 2017. Tiimin tehtävä on auttaa valtionhallinnon toimi-
joita kehittämiään palveluitaan siten, että palvelun kohderyhmän tarpei-
siin vastattaisiin mahdollisimman hyvin. Toimialan tavoitteena on sekä 
tehostaa palveluita että parantaa asiakkaan kokemusta. Kyse on laajem-
masta kulttuurimuutoksesta, jossa kehitetään koko palveluprosessia niin, 
että palvelun käyttäminen on houkuttelevampaa ja asiakasta vähemmän 
kuormittavaa. Tästä seuraa kustannuksiltaan tehokkaammin toimiva hal-
linnon palvelu, joka yhdistää asiakkaan näkökulmasta eri viranomaista-
hoja yhtenäiseksi palveluntuottajaksi. Tiimi on työskennellyt muun mu-
assa sisäministeriön sisäisen turvallisuuden tilannekuvan parantamisen 
hankkeessa, opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten digitalisoin-
tihankkeessa ja sosiaali- ja terveysministeriön tekoäly- ja robotiikkastra-
tegian valmistelussa.  
 
Vuonna 2017 toteutettu toimitilauudistus vähensi merkittävästi Valtio-
konttorin tilankäyttöä ja siten vähensi myös sähkönkulutusta. Samassa 
yhteydessä koko virastossa siirryttiin pois pöytäkoneista kannettavien ko-
neiden käyttöön, mikä myös osaltaan vähentää sähkönkulutusta. Myös 
mobiilityön edellytyksiä parannettiin ja tulostinten määrää vähennettiin. 
Tavoitteellinen etätyön tekemisen lisääminen ja siihen kannustaminen 
sekä matkustamisen vähentäminen pienentävät osaltaan valtiokonttori-
laisten hiilijalanjälkeä. Tiiviimpien toimitilojen ja sähkökulutuksen vähene-
minen tulee näkymään täysimääräisesti Valtiokonttorin menotasossa 
vuoden 2018 aikana.  
 
Työ 2.0, Kokeileva Suomi, Suomidigi ja D9 järjestivät syksyn aikana val-
tion virastoille suunnatun kokeilukiihdyttämön, jonka tavoitteena oli edis-
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tää kokeilevan toimintakulttuurin syntymistä valtionhallintoon. Valtiokont-
torin aloitteesta Kela, Puolustusvoimat ja Opetus-ja kulttuuriministeriö 
Valtiokonttorin lisäksi osallistuivat kiihdyttämöön. Kiihdyttämön aikana 
osallistujat hakivat ratkaisua kysymykseen Miten luomme nuorille maan-
puolustukseen osallistuville turvaverkon, joka auttaa heitä välttämään 
syrjäytymisen asevelvollisuusikänsä aikana? Kiihdyttämön aikana haet-
tiin muutosta toimintatapoihin, muutosten läpivientiin, johtamiseen, työ-
ympäristöihin ja mallia digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Kiihdyt-
tämön jälkeen pyrimme toteuttamaan digitaalisen palvelumallin, jonka 
avulla nuoret saavat apua huoliinsa ja ongelmiinsa. 
 
Valtiokonttori järjesti varusmieskoulutukseen ja kriisinhallintatoimintaan 
osallistuville kumppaneille työpajan, jonka tarkoituksena on avata uuden 
lain mahdollisuudet nykyistä sujuvampaan korvauspalveluun vahingoit-
tuneiden eduksi. Tilaisuudessa oli edustus eri sidosryhmistä kuten lii-
toista ja kuntoutuslaitoksista Puolustusvoimien lisäksi. Tilaisuudessa 
haettiin korvauslinjauksia vuoden alussa voimaan tulleesta uudistetusta 
sotilastapaturmalaista ja kriisinhallintatapaturmalaista sekä keskusteltiin 
siitä, miltä vakuutuksellinen turva näyttää tällä hetkellä ja miten sitä pi-
täisi kehittää.  
 
Uusi laki sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamisesta on 
mahdollistanut entistä useampien ja entistä lievempien vahinkoilmoitus-
ten korvaamisen. Tämän osana on käynnistetty tehostettu ammatillinen 
kuntoutus, jossa palveluksensa keskeyttäneen asevelvollisen pitkittyvä 
tai uhkaava työkyvyttömyys ja syrjäytyminen pyritään ehkäisemään, 
esim. neuvonnan ja uraohjauksen avulla. Palveluntuottajana toimii Va-
kuutuskuntoutus ry, jolle lähetettyjen tapausten määrä on merkittävästi 
kasvanut aiemmasta. Valtiokonttorin rooli tämän palvelun alkuun laittami-
sessa oli merkittävä.  
 
Vuonna 2017 Valtiokonttori valmisteli matkaturvan hoidon aloittamista 
Valtiokonttorissa vuoden 2018 alusta alkaen. Tämä paitsi laajentaa val-
tion virkamiesten turvaa, tuottaa myös kustannussäästöjä yhteiskunnalle. 
 
Valtiokonttori otti vuonna 2016 käyttöön uuden asianhallintajärjestelmän. 
Käyttöönotto on vielä virastossa kesken. Tavoitteena on siirtää asteittain 
kaikki asianhallinnan prosessit sähköisiksi, mikä tuottaa asiakkaillemme 
parantunutta palvelua ja valtiolle rahallista säästöä työn tuottavuuden pa-
ranemisena sekä paperinkulutuksen ja arkistotilan vähenemisenä.  
 

 
Asiakkuus 
 
Valtiokonttorissa vastuu asiakkaita kohtaan on työskentelyä oikeiden asioiden parissa, 
asioiden, joilla on asiakkaillemme merkitystä. Valtiokonttorin palvelulupauksen mukai-
sesti asiat hoituvat vaivattomasti, nopeasti ja läpinäkyvästi. Valtiokonttorin strategisena 
tavoitteena on erinomaisen asiakaskokemuksen tuottaminen asiakkaillemme.  
 
Arjessa Valtiokonttori arvioi mikä on asiakkaan hyvä ja miten tämä suhteutuu yhteis-
kunnan hyvään, joka on selvimmillään ilmaistu normeilla. Mikäli eduissa on ristiriitaa, 
viraston velvollisuutena on nostaa asia keskusteluun ja ehdottaa muutoksia normeihin 
asiakkaan hyvän ja yhteiskunnan hyvän kohtaamiseksi. Tämä näkyy erityisesti Valtio-
konttorin aktiivisena roolina lainsäädännön valmistelutyössä.  
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Valtiokonttorilla on sekä organisaatio- että henkilöasiakkaita. Asiakkaitaan Valtiokont-
tori kohtelee yhdenvertaisesti. Yhdenvertainen kohtelu tarkoittaa myös sitä, että Val-
tiokonttorin palvelut ovat helposti saatavilla siinä palvelukanavassa, josta asiakas ne 
helpoiten saa; puhelimella, verkossa, mobiilisti tai asiakaspalvelutiskillä. Oikea-aikai-
sella ja -paikkaisella viestinnällä varmistetaan että asiakkaat voivat hyödyntää niitä Val-
tiokonttorin tuottamia palveluja, joihin he ovat oikeutettuja.  
 
Toimitilaremontin yhteydessä Valtiokonttorin toimitilojen esteettömyyttä parannettiin lii-
kunta- ja kuulorajoitteisten asiakkaiden asiointia helpottavaksi. Myös yksi Valtiokontto-
rin toimitilojen edustan parkkipaikoista on varattu ainoastaan liikkumis- ja toimimises-
teisten asiakkaiden käyttöön. 
 
Asiakasvastuu on keskeinen näkökulma Valtiokonttorin palveluita kehitettäessä. Asi-
akkaiden tyytyväisyyttä palveluihin kysytään säännöllisesti, ja palveluita kehitetään yh-
dessä asiakkaiden kanssa. 
 
 
Erityisesti vuotta 2017 koskevat toimenpiteet ja saavutukset: 
 

Vuonna 2016 aloitettua some-viestintään panostamista on jatkettu erilai-
sin kampanjoin. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessiin osallistujien 
asiakaskokemusta on alettu kehittää määrätietoisesti. Työ alkoi asiakas-
polkujen kuvauksilla, jotka tehtiin vuoden 2017 aikana. Samaa kehittä-
mistyötä on aloitettu myös antolainaustoiminnan asiakaskokemuksen 
osalta. Tavoitteena asiakaspolkujen kuvaamisella on luoda riittävä tieto-
pohja tukemaan asiakaslähtöisiä kehittämistoimenpiteitä ja niiden toteut-
tamista tulevina vuosina. 
 
Valtiokonttorissa on aloitettu normienselvittelytyö, jonka perusteella voi-
daan tehdä varsinaista normienpurku- ja uudistamistyötä. Selvitystyö 
koskee sekä viraston ulkoisia että sisäisiä ohjeistuksia ja määräyksiä. 
 
Valtiokonttorin toimitiloissa vuoden 2017 aikana tehtävässä remontissa 
huomioitiin entistä paremmin esteettömyysnäkökohdat liikuntarajoitteisia 
ja näkö- ja kuulovammaisia asiakkaita varten. Myös digitaalisten palve-
luiden kokonaiskonseptoinnissa on otettu huomioon Euroopan Unionin 
saavutettavuusdirektiivin vaatimukset.  
 
Sotaveteraaneille palveluita tarjoavien palveluntuottajien kilpailutuk-
sessa, joka toteutettiin vuoden 2017 aikana, otettiin huomioon sekä pal-
velun laatu että kustannusten hillintä niin, että kokonaisuus on sekä koko 
yhteiskunnan että sotaveteraanien etuihin nähden parhaalla mahdolli-
sella tasolla. 
 
 

Hyvinvointi ja kehitys 
 
Valtiokonttorissa on henkilöstöstrategia, jonka tavoitteena on linjata Valtiokonttorin 
kannalta keskeisiä henkilöstöperiaatteita ja luoda niihin yhteistä tavoitetilaa. Työnanta-
jana Valtiokonttori huolehtii työntekijöidensä oikeanlaisesta ja -tasoisesta osaamisesta, 
työntekijöidensä tasa-arvoisesta kohtelusta sekä hyvinvoinnista.  
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Valtiokonttorissa seurataan henkilökunnan työtyytyväisyyttä vuosittain tehtävillä 
VMBaro-kyselyillä. Kyselyistä ilmenee toistuvasti, että valtiokonttorilaiset kokevat 
oman työnsä merkitykselliseksi. Valtiokonttori panostaa yksilön kehittymiseen merkit-
tävästi sekä määrärahoja että työaikaa.  
 
Valtiokonttorissa tehdään määräajoin esimiestyön onnistumisen seurantaa esimiesten 
360°-kyselyllä. Kyselyiden tavoitteena on kartoittaa nykytilaa ja etsiä keinoja, miten 
esimiestyötä ja työtyytyväisyyttä voitaisiin parantaa. Valtiokonttori panostaa esimiesten 
valmennukseen esimerkiksi siten, että kaikkien esimiesten edellytetään suorittavan 
esimiespassin ja esimiehille järjestetään yhteisiä kehittymistilaisuuksia.  
 
Valtiokonttorissa on käytössä varhaisen välittämisen malli, jonka puitteissa tehdään tii-
vistä työterveysyhteistyötä terveyspalveluntuottajan hoitotiimin, esimiesten ja työky-
vynmenettämisuhan alla olevien Valtiokonttorin henkilöiden kanssa. Tästä toiminnasta 
näkyvänä saavutuksena on sairauspoissaolojen merkittävä väheneminen pitkällä aika-
välillä.  
 
Valtiokonttorin arvo Hyvinvointi ja kehitys on sidoksissa koko organisaation avoimuu-
teen ja organisaatiossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja sitä kautta työn imuun ja 
innostukseen. Valtiokonttorin vuorovaikutuskulttuuria onkin muutettu aktiivisesti kohti 
avoimuutta ja yhteistyön lisäämistä ja toimintatapoja kehitetty kohti tiedon avoimuutta, 
jakamista ja käytettävyyttä. Tämä myös mahdollistaa ja edistää entistä paremmin or-
ganisaation ja yksittäisten henkilöiden oppimista ja kehittymistä. 
 
Valtiokonttori panostaa merkittävästi henkilöstön kerhotoimintaan. Viraston koneille on 
asennettu Ergo pro -taukoliikuntaohjelma ja henkilöstö saa vuosittain käyttöönsä arvoa 
Smartum-kortilleen. Myös entistäkin joustavammat työajat ja -käytänteet, kuten etätyö, 
ovat henkilöstön työhyvinvointia ja työ- ja yksityisen elämän yhteensovittamista paran-
tavia tekijöitä.  
 
Erityisesti vuotta 2017 koskevat toimenpiteet ja saavutukset: 
 

Vuonna 2016 alkanut henkilökierron aktiivinen edistäminen on vakiinnut-
tanut henkilökierron olennaiseksi osaamisen kehittämisen ja jakamisen 
keinoksi valtionhallinnossa.  
 
Työntekijöiden tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun parantamiseksi 
vuonna 2017 tehdyssä toimitilaremontissa otettiin entistäkin paremmin 
huomioon esteettömyysnäkökohdat myös henkilökunnan tiloissa. Koko 
henkilökunnalla on käytössään korkeussäädettävät pöydät, toimitiloissa 
on esteettömät wc- ja sosiaalitilat ja sekä ulko- että välioviin on asennettu 
avausmekanismit.  
 
Toimitilaremontin yhteydessä myös henkilökunnan käytössä olevat lii-
kuntatilat paranivat merkittävästi. Henkilökunnalla on Patentti- ja rekiste-
rihallituksen kanssa yhteiskäyttöinen jumppa- ja kuntosali välineineen. 
Työmatkaliikunnan edistämiseksi myös suihku- ja pukutiloja on lisätty ja 
polkupyörille on järjestetty lukittu varasto sisätiloissa.  
 
Toimitilauudistuksen yhteydessä myös Sörnäisten rantatien toimipaikan 
työpaikkaruokala remontoitiin ja palveluntarjoajan konsepti uudistui. 
Muutos on ollut erittäin onnistunut ja henkilökunta pitää työpaikkaruoka-
laa kaikilta osin entistäkin laadukkaampana.  
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Monitilatoimiston pelisäännöt määriteltiin vuoden 2017 aikana. Sa-
massa yhteydessä lisättiin työaikajoustoja ja luottamukseen perustuvaa 
toimintamallia. Myös näillä työ- ja vapaa-ajan yhdistämistä helpottavilla 
seikoilla on ollut osuutensa siinä, että viraston työtyytyväisyys on kasva-
nut.  

Huippupaikka 2 -hankkeen, joka on jatkoa toimitila- ja työaikauudistuk-
set sisältäneelle Huippupaikka-hankkeelle, sisällönmäärittely tehtiin 
vuoden 2017 aikana. Määrittelytyöhön osallistui niin henkilöstö, esimie-
het kuin ylin johtokin. Valtiokonttorin strategisena tavoitteena on olla 
huippupaikka onnistua, ja siihen tähtäävä työ käynnistyy määrittelyjen 
pohjalta vuoden 2018 aikana.  

Valtiokonttorissa tupakointi on kielletty työajalla. 1.1.2018 alkaen. Valtio-
konttori on tukenut valtiokonttorilaisia, jotka haluavat lopettaa tupakoin-
nin kokonaan tarjoamalla mahdollisuutta korvaushoitoon työterveys-
huollon kautta. 

Vuonna 2017 tehtyjen VMBaro-kyselyiden perusteella Valtiokonttorin 
panostaminen viestintään, avoimuuteen ja vuorovaikutukseen ovat kan-
taneet hedelmää ja tyytyväisyys on niiltä osin parantunut. 

 

1.7 Tilinpäätösanalyysi   

1.7.1 Rahoituksen rakenne 

Valtiokonttorin toiminnan rahoitus muodostuu talousarviossa myönnetyistä määrära-
hoista, toimintamenoihin nettoutettavista tuloista, edellisvuodelta siirtyyneestä siirto-
määrärahasta sekä erillisrahoituksesta.  

Valtiokonttorin maksullisen toiminnan tuloja, niiden kehitystä, kannattavuutta ja jakau-
tumista maksulajeittain on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin kappaleessa 1.3.4 Mak-
sullisen toiminnan tulos ja kannattavuus ja yhteisrahoitteista toimintaa kappaleessa 
1.3.5 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus. 

Valtiokonttorin käytettävissä oleva rahoitus oli vuonna 2017 yhteensä 42,6 milj. euroa 
(66,6 milj. euroa). 
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Kuva 2 Valtiokonttorin rahoitusrakenne 2015‒2017 

 

Kuvassa 2 on esitetty Valtiokonttorin rahoitusrakennetta ja kuvassa 3 Valtiokonttorin 
menorakenteen kehitystä. Merkittävin muutos vuosien 2015 ja 2017 välillä on erillis-
määrärahalla tehdyn Kieku-tietojärjestelmä -hankkeen päättyminen 31.12.2016 ja Kie-
kun maksullisen tuotantotoiminnan siirtyminen Palkeisiin 1.1.2017 alkaen.  

 
Kuva 3 Valtiokonttorin menojen kehitys 2015–2017

 

1.7.2 Talousarvion toteutuminen 
 

1.7.2.1 Toimintamenomomentin toteutuminen 

Vuoden 2017 talousarviossa Valtiokonttorin nettobudjetoidulle toimintamenomomen-
tille 28.20.01 myönnettiin määrärahaa yhteensä 22,837 milj. euroa. Talousarviossa 
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määrärahaa myönnettiin 22,487 milj. euroa ja täydentävässä talousarviossa määrära-
haa myönnettiin 0,350 milj. euroa lisää sotilastapaturmalain muutoksen aiheuttamiin 
tietojärjestelmin muutosmenoihin. Vuodelta 2016 siirtyi vuodelle 2017 käytettävissä 
olevaa määrärahaa 9,049 milj. euroa. Vuodelle 2018 määrärahaa siirtyi 3,454 milj. eu-
roa. Valtiokonttorin toimintamenomomentin nettomenot pysyivät lähes edellisvuoden 
tasolla. 

 
Taulukko 22 Valtiokonttorin toimintamenot rahoitusasemalaskelma 2015‒2017 

 

Kuvassa 4 on verrattu vuoden 2017 toteumaa suhdelukuna tulossopimuksen suunni-
telmiin ja edelliseen vuoteen. 

Kuva 4 Valtiokonttorin toimintamenojen toteuma 2017 vrt. suunnitelma 2017 ja toteuma 2016 

 

Valtiokonttorin toimintamenot  

28.20.01

1 000 euroa

Menot

- Palkat 18 718 19 131 18 289 17 827 93 %

- Toimitilavuokrat 2 438 2 179 1 751 1 785 82 %

- Muut kulutusmenot 21 154 24 974 14 244 12 888 52 %

- Investoinnit 4 087 3 621 5 072 4 290 118 %

Yhteensä 46 397 49 906 39 355 36 790 74 %

Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot 16 706 21 692 7 758 8 358 39 %

Maksullisen toiminnan tulot 16 669 21 353 7 562 7 777 36 %

Muut tulot 37 339 196 581 172 %

Nettomenot (+) / -tulot (-) 29 691 28 215 31 598 28 432 101 %

Tilinpäätös / Talousarvio ja lisätalousarviot 28 089 28 616 22 837 22 837 80 %

Siirtomäärärahakannan muutos -1 602 401 -8 761 -5 595 -1394 %

* säästö (+) / säästön käyttö (-)

Siirtomäärärahakanta

- Siirto edelliseltä vuodelta 10 249 8 648 9 049 9 049 105 %

- Siirtomäärärahakanta 31.12. 8 648 9 049 289 3 454 38 %

Palkallinen henkilötyö (HTV) 294,0 301,7 294,8 276,9 92 %

Toteuma

2017

Suunnitelma

2017

Toteuma

2015

Vertailu 

toteuma 

2017/2016 %

Toteuma

2016
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Tulot laskivat edellisvuodesta n. 13,3 milj. euroa pääasiassa sen takia, että Kiekun 
maksullinen tuotantotoiminta siirtyi Palkeisiin 1.1.2017 alkaen. Maksullisen toiminnan 
osuus Valtiokonttorin toimintamenomomentilla laski edellisvuoden 43 prosentista noin 
23 prosenttiin. Valtiokonttorin maksullisen toiminnan tulojen toteutumista on kuvattu 
yksityiskohtaisemmin kappaleessa 1.3.4. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus.  

Valtiokonttorin menot jakautuivat menolajeittain seuraavasti: palkkamenot 48 %, toimi-
tilavuokrat 5 %, muut kulutusmenot 35 % ja investoinnit 12 %. 

Palkat ja palkallinen henkilötyön laskivat edellisvuodesta etenkin sen takia, että Kieku-
tuotanto siirtyi Palkeisiin ja Suomi.fi -palvelu siirtyi Väestörekisterikeskukseen 1.1.2017 
alkaen.  

Toimitilavuokrat laskivat edellisvuodesta, koska toimitilauudistuksen myötä Valtiokont-
torin käytössä olevat tilat vähenivät merkittävästi. Toimitilojen remontti ja muutot saatiin 
päätökseen vasta syksyllä, joten uudistuksen tuoma toimitilavuokramenojen vähene-
minen näkyy täysimääräisesti vasta vuoden 2018 menotasossa.  

Muut kulutusmenot laskivat huomattavasti edellisvuoden menotasosta. Keskeisin syy 
oli Kiekun tuotantotoiminnan ja siihen liittyvien isojen kulutusmenoerien siirtyminen 
Palkeisiin 1.1.2017 alkaen. Vuonna 2017 ICT-menojen osuus Valtiokonttorin toiminta-
menojen kulutusmenoista (pl. toimitilavuokrat) oli noin 67 %.  

Suhteellisesti merkittävin muutos verrattuna edelliseen vuoteen verrattuna toteutui tu-
loissa, mitä selittää ennen kaikkea Kiekun tuotantotoiminnan siirtyminen Palkeisiin.  
Puolestaan suunnitelmiin nähden suhteellisesti merkittävin muutos toteutui investoin-
neissa. Erot johtuivat etenkin investointihankkeiden tai niiden osien siirtymisestä seu-
raavalle vuodelle. Vuoden aikana tehtiin ja jatkettiin useita korvausjärjestelmiin liittyviä 
järjestelmähankkeita, kuten vuodelta 2017 siirtynyt TIA-korvausjärjestelmän version-
vaihto ja 1.1.2018 alkavaan valtion matkavakuutusten hoitoon liittyvä Mava. Valtiokont-
torin tiedon- ja asianhallinnan kehittämishanke Valtikka ja siihen liittyvät osakokonai-
suudet olivat vuoden merkittävä osa Valtiokonttorin kokonaisinvestoinneista. 

Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2017 

asetettu toimintamenojen rahoitus -tavoite saavutettiin, arvosana 4.  
 
 

1.7.2.2 Muiden tulo- ja menoarviotilien sekä siirtyneiden määrärahojen toteutuminen 
 
Tuloarviotilit 
 
Osasto 12. Sekalaiset tulot 
 
Tuloarviotilille 12.28.52 Vakuutusmaksuja vastaavat maksut kertyvät Valtiokonttorista 
annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelai-
toksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenki-
vakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muista korvauksia 
vastaavista maksuista.   Tuloarviotilin talousarvio oli 18,2 milj.€ (19,8 milj.€) tuloja kertyi 
16,2 milj. euroa (16,2 milj. euroa).  
  
Valtiokonttori budjetoi valtiovarainministeriön hallinnonalan muiden tulojen tuloarvioti-
lille 12.28.99 vakuutuskorvausten takaisinmaksut, saadut maksut myönnetyistä ta-
kauksista, sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit, valtionperinnöt, maksettujen oi-
keudenkäynnin viivästyshyvitysten perintäkulut ja Valtiokonttorin  muiden virastojen ja 
laitosten puolesta keskitetysti hoitamien valuuttatilien kurssivoitot. Valtiokonttorin 
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osuus tuloarviosta oli 10,7 milj. euroa ja toteuma oli 13,1 milj. euroa (17,5 milj. euroa).  
Valtionperintöjä tuloutettiin 5,6 milj. euroa, joka on 1,0 milj. euroa edellisvuotta vähem-
män. Takausmaksuja kertyi 4,3 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa edellisvuotta vähem-
män ja vakuutuskorvausten regressejä 2,5 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa edellis-
vuotta vähemmän. Myös kurssivoitot vähenivät edellisvuodesta 2,4 milj. euroa ja olivat 
0,5 milj. euroa. 
 
Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot tuloarviotilin 12.32.99.04 tuloar-
vio oli 27,9 milj. euroa ja toteuma 33,3 milj. euroa (34,4 milj. euroa). Korontasaussopi-
musten kanta väheni ja niistä maksettu vaihtuva korko oli korkeampi kuin niistä saatu 
kiinteä korko. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muihin tuloihin tuloarviotilille 12.33.99 tu-
loutettiin 0,5 milj. euroa (1,1 milj. euroa) siirtotalouden kulujen palautuksia, joista pää-
osa koostuu kunnille maksetuista avopalveluennakoista. 
 
Siirto Valtion asuntorahastosta talousarvioon tuloarviotilille 12.35.20 oli 26,5 milj. eu-
roa, joka oli 20,5 milj. euroa edellisvuotta pienempi (47,0 milj. euroa). Siirron suuruus 
määräytyy valtion varainhankinnan toteutuneen kustannuksen sekä edellisenä vuonna 
käytetyn siirron koron perusteella. Siirron alentuminen on ollut seurausta valtion va-
rainhankinnan kustannusten alentumisesta. 
 
Osasto 13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 
 
Tuloarviotilille 13.01.05 Korot muista lainoista Valtiokonttori kirjasi 0,7 milj. euroa (1,6 
milj. euroa), joka koostuu Suomen kahdenvälisestä lainasta Kreikalle. Korkotulojen 
lasku johtuu korkotason alenemisesta. 

 
Korot talletuksista 13.01.07 on jakamaton tuloarvio, johon Valtiokonttori kirjasi 0,2 milj. 
euroa (0,9 milj. euroa).  Suomen valtion konsernitilien korkoja kertyi 0,1 milj. euroa (0,8 
milj. euroa) ja kassareservien sijoitustoiminnasta kertyi negatiivisia korkoja 0,1 milj. eu-
roa (52 tuhatta euroa).  Korkotulojen lasku johtuu korkotason alenemisesta ja kassan 
keskimääräisen koon supistumisesta. 
 
Tuloarviotilille 13.03.01 Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot, 
kertyi tuloja 0,8 milj. euroa (0,3 milj. euroa) puhelinosakkeista maksetuista osingoista.   
 
Osasto 15. Lainat 
 
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta tuloarviotili 15.03.01 on nettobudjetoitu.  
Momentin nettotuloarvio vastaa muista kuin velanhallinnasta aiheutuvista eristä syn-
tyvää nettolainanottotarvetta. Momentille kertyy nettotuloja uusista valtionlainoista 
saatavista tuloista vähennettynä velan takaisinmaksuista aiheutuvilla menoilla. Netto-
tuloon sisällytetään lisäksi valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan 
takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä lainan ottamista tai takaisinmak-
suhintaa suojaavista johdannaissopimuksista aiheutuvat erät. 
 
Talousarviossa tuloarvio oli 5 586,1 milj. euroa.  I lisätalousarviossa tuloarviota vähen-
nettiin 178,0 milj. euroa, II lisätalousarviossa 1 028,0 milj. euroa ja III lisätalousarviossa 
lisättiin 106,2 milj. euroa. Lopulliseksi tuloarvioksi muodostui yhteensä 4 486,2 milj. 
euroa ja toteuma oli 3 084,0 milj. euroa (2 473,7 milj. euroa). Tuloarviosta jätettiin mak-
suvalmiuden salliessa 1,4 mrd. euroa varainhankintaa tekemättä. Nimellisarvoisen net-
tolainanoton toteuma oli 3 061,2milj. euroa.  Velanhallinnan erissä emissiovoittoa kertyi 
nettomääräisesti 23,0 milj. euroa.  
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Menoarviotilit ja siirtyneet määrärahat 
 
Pääluokka 25. Oikeusministeriön hallinnonala 
 
Määrärahatilin 25.01.51 Eräät valtion maksamat korvaukset menoarvio oli 19,0 milj. 
euroa (18,0 milj. euroa), määrärahaa käytettiin 18,3 milj.€ (18,9 milj.€). Valtiokonttorille 
osoitetusta määrärahasta maksetaan rikosvahinkokorvauksia ja korvauksia syyttö-
mästä vangituille. 
 
Pääluokka 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 
 
Määrärahatilin 28.20.02 Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot menoarvio oli 1 000 eu-
roa. Määrärahaa käytettiin 1,0 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Ylitys katettiin saadulla ar-
viomäärärahan ylitysluvalla. Määrärahaa käytetään Valtiokonttorin virastojen ja laitos-
ten puolesta keskitetysti hoitamien valuuttatilien ja näiltä tileiltä tehtävien lyhytaikaisten 
valuuttatalletusten käytöstä aiheutuvien kurssitappioiden maksamiseen. Vastaavat 
kurssivoitot kirjataan valtiovarainministeriön hallinnonalan muiden tulojen tuloarviotilille 
12.28.99. 
 
Määrärahatilin 28.60.10 Työturvallisuuden edistäminen menoarvio oli 0,85 milj. euroa. 
Määrärahaa siirtyi vuodelta 2016 0,9 milj. euroa, käytettävissä oli yhteensä 1,7 milj. 
euroa. Määrärahalla tuetaan Valtion virastojen ja laitosten Kaiku-kehittämishankkeita. 
Valtion työelämäneuvottelukunta päättää vuosittain määrärahan kohdistamisen paino-
pistealueista. Määrärahaa käytettiin 0,6 milj. euroa (0,9 milj. euroa) ja vuodelle 2017 
siirrettiin 0,8 milj. euroa.Vuodelta 2016 siirtynyttä määrärahaa peruutettiin tilinpäätök-
sessä 0,3 milj. euroa, koska hankkeisiin myönnettyjä määrärahoja käytettiin virastoissa 
suunniteltua vähemmän. 

 
Valtiovarainministeriön määrärahatilin 28.70.02 (siirtomääräraha 3v.), Valtion talous-, 
henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät, vuonna 2016 Kieku-hankkeelle osoi-
tettu määräraha 0,9 milj. euroa siirrettiin Palkeisiin Kieku-tietojärjestelmän ylläpitoon ja 
kehittämiseen liittyvien tehtävien siirron yhteydessä 1.1.2017.  Valtiokonttorille  osoi-
tettiin vuoden 2016 talousarviosta 0,9 milj. euroa, josta 0,4 milj. euroa Handi-ohjelmaan 
liittyvien tehtävien toteuttamiseen ja 0,5 milj. euroa julkisen hallinnon keskitetyn analy-
sointi- ja raportointipalvelun toteuttamiseen. Vuoden 2017 talousarviosta osoitettiin 
Handi-ohjelmaan liittyvien tehtävien toteuttamiseen 0,3 milj. euroa vuosille 2017-2019, 
josta käytettiin 0,2 milj.euroa. Julkisen hallinnon keskitetyn analysointi- ja raportointi-
palvelun toteuttamiseen osoitettiin loppuvuodesta  0,3 milj. euroa vuosille 2017-2019, 
josta ensimmäisenä vuonna käytettiin kahdeksan tuhatta euroa. 
 
Määrärahatililtä 28.90.20.2 (siirtomääräraha 3v.), Kuntien informaatioteknologian ke-
hittämishankkeet, osoitetiin Valtiokonttorille vuoden 2015 talousarviosta 1,5 milj. kun-
tatieto-ohjelman käyttöönottoon ja ylläpitoon, määrärahaa käytettiin 1,4 milj. euroa ja 
peruutettiin 0,1 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarviosta määrärahaa osoitettiin 1,7 milj. 
euroa, joka siirtyi kokonaisuudessaan käytettäväksi vuodelle 2018. 
 
Määrärahatilille 28.92.87 Suomen osuus Aasian infrastruktuuri-investointipankin pe-
ruspääomasta osoitettiin määrärahaa 11,0 milj. euroa. Suomen osuus vuonna 2017 oli 
11,9 milj. euroa, ylitys katettiin arviomäärärahan ylitysluvalla. Määrärahaan liittyy val-
tuus. 
 
Määrärahatilille 28.92.95 Valtion takaussuoritukset, talousarviossa osoitettiin määrära-
haa 0,8 milj. euroa Suomen valtion Pietari-säätiölle annetusta takauksesta aiheutuvien 
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takaussuoritusten maksamiseen.  I lisätalousarviossa määrärahaa lisättiin 8,2 milj. eu-
roa. Lopulliseksi menoarvioksi muodostui yhteensä 9,0 milj. euroa (3,3 milj. euroa) ja  
määrärahaa käytettiin 8,7 milj. euroa. 
 

Määrärahatililtä 28.99.98 Kassasijoitusten riskienhallinta (siirtomääräraha 3v.) siirtyi 
vuodelta 2016 määrärahaa 33,0 milj. euroa, joka peruutettiin tilinpäätöksessä, koska 
vuoden 2017 talousarviossa momentti muutettiin arviomäärähaksi ja sille osoitettiin 
määrärahaa 30,0 milj. euroa. III lisätalousarviossa määrärahaa vähennettiin 15,8 milj. 
euroa  ja määrärahaa käytettiin 10,2 milj. euroa (11,0 milj. euroa).  
 
Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 
  
Määrärahatilin 32.30.48 Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille me-
noarvio oli 40,3 milj. euroa ja toteuma 38,4 milj. euroa (15,4 milj. euroa). Määrärahati-
liltä maksetaan valtuuden ”Korkotuki julkisesti tuetuille vientiluotoille” käytöstä aiheutu-
vat menot. Valtuuden käyttö ja siitä aiheutuvat menot ilmoitetaan Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön tilinpäätöksessä. 
 
Pääluokka 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 
 
Veteraanien tukemiseen käytettyjen määrärahojen, määrärahatilit 33.50.51, 33.50.52, 
33.50.53, 33.50.54, 33.50.55, 33.50.56  ja 33.50.57 talousarvio oli 209,1 milj.€ (206,9 
milj.€)  ja vuoden 2016 talousarviossa myönnettyä määrärahaa oli käytössä 42,4 milj.€ 
(27,5 milj.€).  II lisätalousarviossa lisättiin 11,6 milj. euroa rintamaveteraanien kuntou-
tukseen ja avopalveluihin ja III lisätalousarviossa vähennettiin 7 milj. euroa sotilasvam-
makorvauksista. Lopullinen talousarvio oli 214,1 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 
172,1 milj. euroa (180,0 milj. euroa) ja vuodelle 2018 siirtyi 60,9 milj.euroa.  
 
Pääluokka 36. Valtionvelan korot 
 
Määrärahatilin 36.01.90 Valtion velan korot (nettobudjetoitu) menoarvio oli 1 296,0 milj. 
euroa. I lisätalousarviossa menoarviota lisättiin  50,0 milj. euroa, lopullinen menoarvio 
oli 1 346,0 milj. euroa. Euromääräisten korkomenojen toteuma oli 1 325,0 milj. euroa 
(1 513,0 milj. euroa). Korkomenojen ennakoitua pienempään toteumaan vaikutti eten-
kin lyhyiden markkinakorkojen korkotasojen lasku.  
 
Määrärahatilin 36.09.20 Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (nettobudjetoitu) meno-
arvio oli 11,5 milj. euroa ja toteuma 6,3 milj. euroa (7,2 milj. euroa). Tulojen kasvu johtui 
saatujen käteisvakuuksien korkojen kasvusta. 
 

1.7.3 Tuotto- ja kululaskelma  
 

Toiminnan tuottoja kertyi yhteensä 26,0 milj. euroa (38,8 milj. euroa). Maksullisen toi-
minnan tuotot sisältävät Valtiokonttorin toimintamenomomentin maksullisen toiminnan 
tuotot 6,1 milj. euroa (5,3 milj. euroa) sekä tapaturma-, liikennevahinko- ja taloudellisen 
tuen kattamiseen tarkoitetut vakuutusmaksut 17,0 milj. euroa (17,0 milj. euroa).  Val-
tiokonttorin maksullisen toiminnan sisältöä on kuvattu tarkemmin kappaleessa 1.3.4 
Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus. 
 
Muut toiminnan tuotot olivat yhteensä 3,0 milj. euroa (16,5 milj. euroa). Muihin toimin-
nan tuottoihin kirjataan palvelutoiminnan kustannusten korvauksia ja yhteistoiminnan 
tuottoja. Palvelutoiminnan kustannusten korvaukset vähenivät 13,3 milj. euroa ja yh-
teistoiminnan tuotot vähenivät 0,1 milj. euroa. Valtiokonttorin kustannusten korvausten 
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sisältöä on kuvattu tarkemmin kappaleessa 1.3.4 Maksullisen toiminnan tulos ja kan-
nattavuus ja kappaleessa 1.3.5. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus. 
 
Toiminnan kulut olivat 36,3 milj. euroa (60,2 milj. euroa). Kulut vähenivät edellisvuo-
desta 23,9 milj. euroa. Henkilöstökulut laskivat 4,0 milj. euroa 21,3 milj. eurosta 17,3 
milj. euroon. Lasku johtuu pääosin Kieku-hankkeen päättymisestä ja Suomi.fi toimin-
non siirtymisestä pois Valtiokonttorista ja näihin muutoksiin liittyvän henkilökunnan 
poistumasta. Vuokrat laskivat 0,6 milj. euroa ollen 1,8 milj. euroa (2,4 milj. euroa). 
Lasku johtuu siitä, että toimitilaremontin yhteydessä Valtiokonttori ei maksanut vuokraa 
remontin kohteena olleista tiloista, ja uuden toimitilakonseptin käyttöönotosta johtuen 
tilantarve väheni. Palvelujen ostot vähenivät 12,3 milj. euroa 24,0 milj. eurosta 11,7 
milj. euroon. ICT- käyttöpalvelumenot vähenivät 4,0 milj. euroa, ICT palveluluiden ostot 
4,2 milj. euroa, tietotekniikan asiantuntijapalvelut 3,7 milj. euroa ja asiantuntija- ja tut-
kimuspalvelut 0,6 milj. euroa. Ilmoitus-, posti-, koulutus- ja ravitsemuspalvelut väheni-
vät 0,4 milj. euroa. Muutokset johtuvat pääosin Kieku hankkeen päättymisestä. Pank-
kipalvelut ja sovellusvuokrapalvelut kasvoivat kumpikin erä 0,3 milj. euroa verkkomak-
supalveluiden käyttöönoton vuoksi. Käyttöomaisuudesta tehdyt poistot vähenivät 5,7 
milj. euroa ollen 2,6 milj. euroa (8,4 milj. euroa) johtuen Kieku hankkeen omaisuuden 
siirrosta Palkeisiin. 
 
Sisäiset kulut, jotka ovat virastojen välistä laskutusta, olivat 0,8 milj. euroa (1,8 milj. 
euroa). Muutos johtuu pääosin Kieku-hankkeen päättymisestä. Toteutuneet sisäiset 
kulut sisältävät mm. Kaiku-työelämän kehittämisrahaa, joka on harkinnanvarainen ke-
hittämisraha, jolla tuetaan valtion virastoja ja laitoksia työhyvinvointi- ja työsuojeluhank-
keiden toteuttamiseksi. 
 
Rahoitustuottoja kertyi 25,7 milj. euroa (27,7 milj. euroa). Saadut tuotot korontasaus-
sopimuksista olivat 33,3 milj. euroa (34,4 milj. euroa). Korontasaussopimusten kanta 
väheni ja niistä maksettu vaihtuva korko oli korkeampi kuin niistä saatu kiinteä korko. 
Talletusten korko on negatiivinen, minkä johdosta talletuksista maksettiin pääosin kor-
koa 10,5 milj. (11,0 milj. euroa). Muut saadut korot vähenivät 0,9 milj. euroa ja saadut 
korot maksuliikennetileiltä vähenivät 0,7 milj. euroa. Korkotuottojen lasku aiheutui ylei-
sestä markkinakorkojen laskusta, minkä vuoksi Valtiokonttorin kassareservien sijoitus-
toiminnasta kertyvien korkotulojen määrä pieneni. Kurssierot saamisista vähenivät 2,2, 
milj. euroa johtuen euron vahvistumisen aiheuttamista kurssitappioista. Puhelinosak-
keista kertyi osinkoja 0,8 milj. euroa (0,3 milj. euroa) ja takausmaksuja kertyi 1,9 milj. 
euroa.  
 
Rahoituskuluja kertyi 1 267,4 milj. euroa (1 474,7 milj. euroa). Valtion euromääräisen 
velan korkomenot laskivat 188,3 milj. euroa ollen 1 325,0 milj. euroa. Muutos johtuu 
markkinakorkojen laskusta.  Emissioerot euromääräisistä veloista kasvoivat 17,8 milj. 
euroa vähentäen rahoituskuluja.  
 
Siirtotalouden tuotot olivat 34,6 milj. euroa (58,5 milj. euroa). Muutos edellisvuoteen 
johtuu pääosin siirrosta talousarvion ulkopuolella olevasta Valtion asuntorahastosta ta-
lousarviotalouteen, jossa laskua oli 20,5 milj. euroa. Valtionperintöjä kertyi 5,6 milj. eu-
roa (6,7 milj. euroa) ja takausmaksuja 2,4 milj. euroa (4,7 milj. euroa). 
 
Siirtotalouden kulut olivat 281,6 milj. euroa (252,4 milj. euroa). Siirtotalouden kulut si-
sältävät pääasiassa tapaturmakorvaus-, vahingonkorvaus-, sotilasvammakorvaus- 
sekä sota- ja sotilasinvalideille maksettavat menot. Kulujen kasvu johtuu pääosin rin-
tamaveteraanien kuntoutukseen myönnetystä 11,6 milj. euron lisämäärärahasta ja kor-
kotukien kasvusta julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille 23,0 milj. euroa. Tapaturma-
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korvaukset vähenivät 11,2 milj. euroa ja sotilasvammakorvaukset 10,2 milj. euroa.  Siir-
totalouden kuluihin kirjattiin 8,7 milj. euroa Suomen valtion Pietari-säätiölle annetusta 
takauksesta aiheutuvien takaussuorituksen maksamiseen. 
 

1.7.4 Tase  

 
Vastaavaa 
 
Valtiokonttorin käyttöomaisuus koostuu pääasiassa ostetuista ja ostopalveluna teete-
tyistä tietojärjestelmistä. Aineettoman käyttöomaisuuden tasearvo laski 45,6 milj. euroa 
ollen 22,4 milj. euroa (68,0 milj. euroa). Tasearvon laskua selittää Kieku-järjestelmän 
siirto Palkeisiin.  
 
Osakkeita ja osuuksia kansainvälissä rahoituslaitoksissa oli Valtiokonttorin hallinnassa 
1 608,1 milj. euron arvosta (1 596,3 milj. euroa). Tasearvon kasvu johtuu Suomen Aa-
sian infrastruktuuri-investointipankin jäsenyydestä aiheutuvan osuuden peruspää-
oman merkinnän maksusta. 
 
Pitkäaikaisten saamisten tasearvo oli 2 196,0 milj. euroa (1 697,5 milj. euroa). Pitkäai-
kaiset saamiset kasvoivat 498,2 milj. euroa. Kasvun selittää joukkovelkakirjalainojen 
jaksotettujen emissiovoittojen kasvu 98,2 milj. euroa ja Senaatti-kiinteistön lainamää-
rän kasvu 400,0 milj. euroa. Tasearvo sisältää Kreikan lainan. 
 
Lyhytaikaisten saamisten määrä oli yhteensä 129,6 milj. euroa (170,0 milj. euroa). Se-
naatti-kiinteistölle myönnetty lainamäärä väheni 40,2 milj. euroa ja korkosaamiset las-
kivat 0,4 milj. euroa. Muita lyhytaikaisia saamisia oli 0,8 milj. euroa enemmän liittyen 
valtiontakauksiin. Myyntisaamiset vähenivät 0,6 milj. euroa, mikä johtuu Kieku-hank-
keen päättymisestä. 
 
Rahoitusomaisuusarvopapereihin kuuluvat muut euromääräiset sijoitukset muodostu-
vat valtion kassavarojen sijoitustoiminnasta. Sijoitukset olivat kokonaan euromääräisiä 
sijoituksia ja niiden tasearvo oli 350,0 milj. euroa (1 250,0 milj. euroa). 
 
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat kasvoivat 683,0 milj. euroa ollen 2 635,5 
milj. euroa (1 953,0 milj. euroa). Tase-erä sisältää Valtiokonttorin hallinnoimien pank-
kitilien saldot.  
 
Vastattavaa 
 
Valtiokonttorin oma pääoma sisältää Suomen valtion velan ja on tämän vuoksi nega-
tiivinen. Oman pääoman määrä oli 104 718,0 milj. euroa (102 426,0 milj. euroa). Edel-
listen tilikausien pääoman muutos pieneni 3 923,0 milj. euroa ja pääomien siirrot -erä 
laski 1 465,2 milj. euroa. Kaikkien valtion kirjanpitoyksiköiden pankkitilit katetaan ja tyh-
jennetään Valtiokonttorin hallinnassa olevien pankkitilien kautta ja nämä valtion mak-
suliikkeeseen liittyvät tapahtumat näkyvät em. erissä. Erät sisältävät myös Valtiokont-
torin ja muiden kirjanpitoyksiköiden välisen maksuliikkeen 2 193,0 milj. euroa, joka kir-
jataan lähetteiden tilin kautta ja tilikauden kulujäämän 1 503,0 milj. euroa. 
 
Valtiokonttorin hoidettavana olevan valtionvelan määrä varainhoitovuoden lopussa oli 
106,5 mrd. euroa (103,0 mrd. euroa). Valtionvelasta 15,1 mrd. euroa oli lyhytaikaista 
lainaa, jonka laina-aika on alle vuoden (17,3 mrd. euroa). Pitkäaikaiset siirtovelat olivat 
105,0 milj. euroa (57,6 milj. euroa) sisältäen tulevina vuosina maksettavat valtion vel-
kaan liittyvät korkomenot. 
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Valtiokonttorin taseessa yhdystilillä on talousarvion ulkopuolisen rahaston, Valtion 
asuntorahaston kassavarat. Asuntorahaston yhdystilin saldo oli 1 703,0 milj. euroa, 
joka on 541,0 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Saldon kasvu johtuu lähinnä vanho-
jen normaalien ja ennenaikaisesti maksettujen aravalainojen kertymisestä rahastoon 
suhteessa rahastosta maksettuihin tukiin, joiden määrä on ollut matalalla tasolla.  
 
Lyhytaikaisten euromääräisten lainojen määrä kasvoi 3 474,3 milj. euroa ollen 6 959,0 
milj. euroa (3 484,0 milj. euroa). Erä sisältää velkasitoumukset ja niihin liittyvät suo-
jaussitoumukset. 
 
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat olivat 319,0 milj. euroa (296,4 milj. euroa), jossa 
nousua oli 22,6 milj. euroa. Erä muodostuu pääosin EU-komission talletetuista va-
roista, jotka ovat Suomen EU-maksuosuuksia. Tilin päiväsaldoon ja siten myös sal-
doon vuodenvaihteessa vaikuttaa EU-komission erisuuntaiset varojen siirrot Suo-
meen/Suomesta. 
 
Lyhytaikaiset siirtovelat olivat 768,0 milj. euroa (847,4 milj. euroa). Siirtovelat muodos-
tuvat lähes kokonaan varainhoitovuotta seuraavana vuotena erääntyvästä valtionvel-
kaan liittyvästä euromääräisestä korkovelasta, jota oli tilinpäätöshetkellä 764,6 milj. eu-
roa (843,2 milj. euroa). 
 
Muiden lyhytaikaisten velkojen määrä väheni 1 462,0 milj. euroa ollen 2 330,0 milj. 
euroa (3 791,5 milj. euroa) johtuen pääosin valtion velan suojauksissa käytettävien joh-
dannaisten markkina-arvojen muutoksista. 
 
  

1.8 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma  
 

Valtiokonttorin johto vastaa valtion talousarviosta annetun lain 24b §:n mukaisesti vi-
raston sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuu-
desta ja riittävyydestä. Valtiokonttorin johto on arvioinut vuonna 2017 viraston sisäisen 
valvonnan tilaa käyttäen Valtiovarain controller – toiminnon suosituksen mukaista 
COSO ERM-viitekehykseen perustuvaa sisäisen valvonnan arviointikehikkoa (2005). 
Arviointikehikkoa on täsmennetty ja muokattu käsittämään paremmin Valtiokonttorin 
sisäiseen valvontaan liittyviä osatekijöitä ja sitä on käytetty arvioinneissa vuodesta 
2014 lähtien. Sisäisen valvonnan arvioinnit on tehty kattavasti toimialoittain koko viras-
ton toiminnasta. Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan riittävyyttä ja asianmu-
kaisuutta suorittamiensa tarkastusten perusteella. 

Arviointien perusteella Valtiokonttorin sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta 
täyttävät kokonaisuutena talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädetyt vaati-
mukset. 

Valtiokonttorin substanssitoiminnan riskienhallintaa kehitetään jatkuvasti ja riskienhal-
linnan tehtävät on ohjeistettu ja vastuutettu. Suurta taloudellista merkitystä omaavien 
toimintojen riskienhallinta on pääsääntöisesti melko hyvällä tasolla. 

Vuoden 2017 aikana sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on kehitetty parantamalla 
talouden raportointi- ja ennustemenettelyjen tarkkuutta, kehittämällä investointien 
suunnittelu- ja seurantaprosessia ja parantamalla hankkeiden ja tehtävien resursoinnin 
suunnittelua. Talouden seurantaa kehitettiin Valtorin tuottamien palvelujen osalta sekä 
jatkettiin mittariprojektia sekä toimiala- että valtiokonttoritasolla.  Uusittuihin toimitiloihin 
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ja toimintatapoihin liittyvät tieto- ja toimitilaturvallisuusratkaisut otetiin käyttöön toimiti-
laremontin valmistuttua. Valtiokonttorin tiedonhallintaryhmä perustettiin ohjamaan ja 
kehittämään tiedonhallintatapaa koko viraston tasolla. Loppuvuonna toteutettiin Valtio-
konttorin tietosuojan nykytila-analyysi, jonka mukaiset toimenpiteet määritellään, prio-
risoidaan ja aloitetaan vuoden 2018 alussa ja valmistaudutaan EU:n tietosuoja-asetuk-
sen voimaantuloon.  

D9 Digitalisaation tuki -toimialan käytännön työ alkoi maalikuussa 2017. Toimialan teh-
tävät, tuottaa digitalisaation tukipalveluita koko valtionhallinnolle, ovat täysin uudet 
koko valtionhallinnossa. Toimialan toimintamallit on luotu ja prosesseja kehitetty yh-
teistyössä asiakkaiden kanssa. Toimiala toimii määräaikaisen rahoituksen perusteella 
ja rahoitusta on nykyisen suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 loppuun.   

Vuoden 2018 aikana kehitetään sisäistä valvontaa hyödyntämällä 2017 tehdyn ohjel-
mistorobotiikan selvitys ja kokeiluprojektin tuloksia toiminnan kehittämisessä ja jatke-
taan kybersietokyvyn arvioinnin perusteella laadittujen toimenpidesuunnitelmien to-
teuttamista. Tiedonhallintaryhmän toiminta vakiinnutetaan osaksi tiedonhallinnan ke-
hittämistä. Lisäksi jatketaan yhteistyössä Valtorin kanssa palveluiden seurannan ja häi-
riöiden hallinnan kehittämistä. Riskienhallintaa ja johtamisen suunnitelmallisuutta kehi-
tetään vuosikellon avulla sekä jatkamalla tietoturvatasojen nostamista korotetulle ta-
solle ja päivittämällä jatkuvuussuunnitelmia sekä testaamalla niiden toimivuutta. 

 

1.9 Arviointien tulokset  

Valtiokonttorissa ovat vuonna 2017 toteuttaneet sisäisen valvonnan arviointeja sisäi-
nen tarkastus ja tilintarkastus. Ulkopuolisten toimesta ei ole tehty merkittäviä arvioin-
teja. 

1.10 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä  
 

Valtiokonttorissa ei ole havaittu valtion tai sen vastuulla oleviin varoihin kohdistuneita 
väärinkäytöksiä tai rikoksia toimintavuoden aikana. Valtiokonttorilla ei ollut takaisinpe-
rimisiä tilikauden aikana. 
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2 Talousarvion toteumalaskelmat  
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3 Tuotto- ja kululaskelma  
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4 Tase 
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5 Liitetiedot 
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Valtiokonttorin maksullisen toiminnan suoritteiden maksullisuuden säädös- ja päätösperusteet:  
 
Liiketaloudellisten suoritteiden maksullisuus perustuu Valtiovarainministeriön asetukseen Valtiokonttorin 
maksullisista suoritteista (1195/2011). 
 
Muiden säädösten nojalla maksullisten suoritteiden maksullisuus perustuu seuraaviin säädöksiin: 

 

Suorite Säädös; maksava taho 

Tapaturmavakuutuslain mukaisten korvaus-
ten ja ryhmähenkivakuutusta vastaavan 
edun (ves) suorittaminen valtionhallin-
nossa. 

 

Laki Valtiokonttorista (305/1991), 2a § 1 mom. 
(714/2012): Valtiokonttorin tuottamat vahingonkor-
vaussuoritteet tapaturma- ja liikennevahinkoasioissa 
sekä ryhmähenkivakuutusta koskevissa asioissa ovat 
maksullisia;  

Valtion virastot ja laitokset 

Tapaturmakorvaukset julkisesta työvoima- 
ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 
nojalla.  

Laki Valtiokonttorista (305/1991), 2a § 1 mom. 
(714/2012): Valtiokonttorin tuottamat vahingonkor-
vaussuoritteet tapaturma- ja liikennevahinkoasioissa 
sekä ryhmähenkivakuutusta koskevissa asioissa ovat 
maksullisia; 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

Työvoimapalvelulain mukaiset tapaturma-
korvaukset 

 

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
(1295/2002), 6 luvun 14 §:n mukaisissa toimenpiteissä 
ja työmarkkinatuesta annetun lain (1542/1993) mukai-
sessa sekä työllisyyslain (1432/2001) mukaisessa työ-
harjoittelussa työllistämistuen saajille mainittujen la-
kien voimassa ollessa sattuneiden tapaturmien kor-
vausten hoitaminen. 

Työ- ja elinkeinoministeriö (oheisten, vanhojen lakien 
mukaisten tapausten edelleen maksu). 

Tapaturmakorvaukset, maahanmuuttajat ja  
turvapaikanhakijat 

 

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010), 84 §; 
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 
(746/2011), 30 §;  

Työ- ja elinkeinoministeriö 

Tapaturmakorvaukset VaEL-kuntoutuk-
sessa 

Valtion eläkelaki (1295/2006) 26 §;   

Keva 

Käräjäoikeuslain mukaiset korvaukset lau-
tamiehille 

Käräjäoikeuslaki (629/2005);  

Oikeusministeriö 

Sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryh-
mätapaturmavakuutusta vastaava etu 

Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain nojalla 
(211/2006) Valtiokonttorin ja puolustusvoimien välinen 
ryhmätapaturmavakuutussopimus kriisinhallintatehtä-
vissä palveleville.   
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Laki Valtiokonttorista (305/1991), 2a § 1 mom. 
(714/2012); Valtiokonttorin tuottamat vahingonkor-
vaussuoritteet tapaturma- ja liikennevahinkoasioissa 
sekä ryhmähenkivakuutusta koskevissa asioissa ovat 
maksullisia; 

Puolustusvoimat 

Liikennevakuutuslain mukainen korvaustoi-
minta valtion moottoriajoneuvojen aiheutta-
mista vahingoista. 

Laki Valtiokonttorista (305/1991), 2a § 1 mom. 
(714/2012): Valtiokonttorin tuottamat vahingonkor-
vaussuoritteet tapaturma- ja liikennevahinkoasioissa 
sekä ryhmähenkivakuutusta koskevissa asioissa ovat 
maksullisia; 

Valtion virastot ja liikelaitokset 

Petoeläinten henkilöille aiheuttamien vahin-
kojen korvaaminen 

Riistavahinkolaki (105/2009) 

Maa- ja metsätalousministeriö (Valtiokonttori tuottaa 
palvelun ja laskuttaa MMM:ltä) 

MMM-lainojen hoito Valtioneuvoston asetus eräiden lainojen ja saamisten 
hoidon maksullisuudesta (säädösnumero 678/2007). 

Tapaturmavakuutusmaksujen laiminlyönti-      mak-
sujen määrääminen 

 

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 

Tapaturmavakuutuskeskus 

Liikennevakuutusmaksujen laiminlyönti- 
maksujen määrääminen  

Liikennevakuutuslaki (460/2016) 

Liikennevakuutuskeskus 
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Kustannusvastaavuuslaskelmat muiden säädösten perusteella maksullisista suoritteista, joiden 
tuotot ovat vähintään 1 000 000 euroa  

 
 

Tapaturmavakuutusten hoito 
 
 

   

Maksullinen toiminta Vuosi 2017 Vuosi 2017 Vuosi 2016 Vuosi 2015

Muut säädökset toteuma tavoite toteuma toteuma

Tapatumavakuutusten hoito 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

TUOTOT

Maksullisen toiminnan tuotot

   Maksullisen toiminnan myyntituotot 4 951 4 630 4 739 4 534

   Maksullisen toiminnan muut tuotot 0

Tuotot yhteensä 4 951 4 630 4 739 4 534

KOKONAISKUSTANNUKSET

Erilliskustannukset

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0

   Henkilöstökustannukset 1 252 1 154 1 195 1 239

   Vuokrat 0 0 0 0

   Palveluiden ostot 406 516 533 649

   Muut erilliskustannukset 86 82 91 68

Erilliskustannukset yhteensä 1 744 1 752 1 819 1 956

Osuus yhteiskustannuksista

   Tukitoimintojen kustannukset 2 141 1 812 2 094 2 090

   Poistot 1 069 1 038 894 461

   Korot 0 27 22 39

   Muut yhteiskustannukset

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 3 210 2 878 3 010 2 590

Kokonaiskustannukset yhteensä 4 953 4 630 4 829 4 546

KUSTANNUSVASTAAVUUS 100 % 100 % 98 % 99,7 %

(tuotot-kustannukset) -3 0 -90 -11



LIITE 3                      76 (76) 
 

 
 

 

 

Kustannusvastaavuuslaskelma Valtiokonttorin liiketaloudellisesti hinnoitellusta toimin-
nasta, jonka kokonaistulot ovat alle 1 000 000 euroa  

 
 

 
 
Valtiokonttorin liiketaloudellisin perustein maksullista toimintaa ovat ValtioExpo, maksulli-
nen sijoitustoiminta, antolainojen saldo- ja vakuustodistukset sekä Väestörekisterikeskuk-
sen varmenneneuvontapalvelu. 
 

Vuosi 2017 Vuosi 2017 Vuosi 2016 Vuosi 2015

Liiketaloudelliset suoritteet toteuma tavoite toteuma toteuma

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

TUOTOT

Maksullisen toiminnan tuotot

   Maksullisen toiminnan myyntituotot 292 299 333 350

   Maksullisen toiminnan muut tuotot 0

Tuotot yhteensä 292 299 333 350

KOKONAISKUSTANNUKSET

Erilliskustannukset

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0

   Henkilöstökustannukset 41 5 53 53

   Vuokrat 3 0 2 20

   Palveluiden ostot 136 128 133 81

   Muut erilliskustannukset 2 0 3 0

Erilliskustannukset yhteensä 182 133 192 154

Osuus yhteiskustannuksista

   Tukitoimintojen kustannukset 94 85 98 107

   Poistot 6 2 12 12

   Korot 0 0 0 0

   Muut yhteiskustannukset

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 99 87 110 119

Kokonaiskustannukset yhteensä 281 220 302 273

KUSTANNUSVASTAAVUUS 104 % 136 % 110 % 128,1 %

(tuotot-kustannukset) 11 79 31 77


