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Asiakasinfo 

Aika 23.10.2019 klo 9.30–11.00 

Paikka Skype for Business- ja videoneuvottelu 

  

  

1 Asiakaspalaute, keskeiset kehittämistarpeet  

2 Julkinen raportointipalvelu uudistuu  

Projektipäällikkö Anna Sirenius kertoo uudesta tekeillä olevasta raportointipal-
velusta, jossa tarjotaan julkisesti valtion talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuus-
tietoja sekä kuntien taloustietoja. 

 

3 Tuottavuusselvityskyselyn tulokset 

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka esittelee yhteenvedon Valtiokonttorin teke-
mässä tuottavuusselvityskyselyssä saaduista vastauksista. 

  

4 Maksuliikepalvelujen kilpailuttamista koskevan hankintapäätöksen si-
sältö ja kirjanpitoyksiköiltä odotettavat toimenpiteet 

Maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen esittelee maksuliikepalvelujen kilpailutta-
mista koskevan hankintapäätöksen sisällön sekä kertoo kirjanpitoyksiköiltä 
odotettavista toimenpiteistä.   

 

5 Taloushallinnon tehtävien vastuunjako ja kontrollit  

Projektipäällikkö Ari Kauhanen esittelee taloushallinnon tehtäviin ja vastuunja-
koon määriteltäviä kontrolleja kirjanpitoyksikön, rahaston ja palvelukeskuksen 
näkökulmasta.  

 

6 Muut asiat 
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......................................................................................................................................... 

→ Liity Skype-kokoukseen        
Ongelmia liittymisessä? Kokeile Skype Web Appia  

Liity puhelimella  
 +358942720677,,59350561# (Suomi Finland)                                  suomi (Suomi)     

Etsi paikallinen numero   
 

Neuvottelutunnus: 59350561  
  

 

 

Pyydämme huomioimaan, että Skypessä on rajoituksena 250 osallistujaa, joten 

yhden koneen äärelle voi kokoontua useampi henkilö. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Turvallisuusverkkoon kuuluvien liittyminen infoon:  
 
Yhteyden muodostamiseksi Valtiokonttorin Skype-neuvotteluun soitetaan nu-
meroon 11059350561 (Ei PIN-koodia) tai selainpohjaisen videoneuvottelun 
kautta osoitteessa: https://videomeeting.etuve.fi (tutustu ohjeisiin tarvittaessa 
Joiku / Viestintäpalvelut / Videoneuvottelu). 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Mikäli yhteydessä ilmenee tilaisuuden aikana ongelmia, kehotamme ottamaan 
yhteyttä sähköpostiosoitteeseen 
prosessiohjaus@valtiokonttori.fi.  
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