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Valtion kirjanpitoyksiköt

Talous- ja henkilöstöhallinnon uudistuksen jatkovaiheet valtion virastoissa

Aikataulu
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon uudistus on etenemässä uuden tie-
tojärjestelmän käyttöönottovaiheeseen. Uudistuksen tavoitteena on, että

Valtiolla on tehokas ja laadukas talous- ja henkilöstöhallinto
Asiakasvirasto ja palvelukeskus toimivat aktiivisesti yhdessä
Yhteistyötä tukevat yhtenäiset ja kehittyvät toimintatavat ja
tietojärjestelmät

Uudistuksen myötä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatapa ja
prosessit saadaan vastaamaan alan moderneimpia käytäntöjä kansainvä-
lisestikin verrattuna. Uudistuksella on myös mahdollisuus edelleen pa-
rantaa toiminnan kustannustehokkuutta ja fokusoida virastojen resursse-
ja ydintoimintoihin.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 28.5.2010 yhteisen tietojär-
jestelmän käyttöönottoa kaikissa virastoissa ja laitoksissa sekä käyttöön-
oton aloittamista valmistelutehtävillä vaiheittain tammikuusta 2011 al-
kaen tämän kirjeen liitteen kohdassa 3 esitetyssä hallinnonalojen järjes-
tyksessä.

Käyttöönoton aikataulu aikaistuu aiemmin suunnitellusta noin 1,5 vuo-
della. Tämä edellyttää, että ministeriöt ja virastot asettavat uudistuksen
keskeiseksi kehittämiskohteeksi ja pystyvät tekemään nopeasti tietojär-
jestelmän käyttöönoton yhteydessä tarvittavia päätöksiä toiminnan ke-
hittämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Samoin ministeriöiltä ja virastoilta

mailto:valtiovarainministerio@vm.fi
http://www.vm.fi


2 (3)

odotetaan kykyä sopeutua nopeasti valtion tietohallinnon ja tietoturvan
yleisiin normeihin.

Kullakin hallinnonalalla ja virastoissa tulee aloittaa valmistautuminen
tulevaa käyttöönottoprojektia varten riittävän aikaisin. Tämän ns. val-
misteluvaiheen tavoitteena on luoda käsitys toiminnan nykytilan ja tule-
van toimintamallin eroista sekä valmistautua alkavaan käyttöönottopro-
jektiin. Valmisteluvaiheen kesto on vähintään 6 kuukautta, mutta asioi-
den huolellinen toteutus voi vaatia erityisesti suuremmissa virastoissa
pidemmänkin valmisteluajan (esim. 12 16 kk).

Kustannukset

Talous- ja henkilöstöhallinnon keskitetty tietojärjestelmäinvestointi kor-
vaa virastojen nykyiset vastaavat tietojärjestelmät. Siten keskitetty in-
vestointi poistaa virastojen tarpeen näiden järjestelmien ylläpitoon ja
korvausinvestointeihin.

Kevään 2010 kehyspäätöksessä valtioneuvosto varautui tietojärjestelmän
käyttöönoton aikaistamiseen ottamalla kehyksiin määrärahavarauksen,
jolla rahoitetaan keskeisiä talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmän ja
virastojen substanssijärjestelmien välisiä tietojen siirtämiseen tarvittavia
liittymiä ja käyttöönottovaiheessa tarvittavaa virastojen tietojen kerta-
luonteista siirtoa uuteen tietojärjestelmään. Keskitetyllä toimintatavalla
saavutetaan säästöjä tarvittavien integraatioiden ja tietojen siirtojen to-
teutuksessa ja varmistetaan myös yhtenäiset ja tehokkaat hankkeen to-
teutustavat.

Keskitetyllä rahoituksella toteutetaan virastojen tärkeimmät liittymät ta-
lous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmään. Keskitetysti rahoitettu hanke
vastaa kustannuksista, jotka johtuvat liittymistä valtion yhteisiin järjes-
telmiin (Rondo, M2, tilaustenhallinta), maksuliikeohjelmistot sekä noin
5 liittymästä viraston operatiivisiin tietojärjestelmiin tai operatiivisista
tietojärjestelmistä. Hanke vastaa myös kustannuksista, jotka aiheutuvat
tarvittavien tietojen teknisestä konvertoinnista nykyjärjestelmistä Kieku-
tietojärjestelmään.

Virastojen vastuulle jää osa käyttöönottoon liittyvistä kertaluonteisista
kustannuksista. Kustannusten suuruusluokkaa voi viraston osalta arvioi-
da liitteen kohdan 6 taulukon avulla. Viraston oma, osittainen kustan-
nusvastuu on kannustin harkita perusteellisesti, mitä järjestelmiä on ta-
loudellisesti ja toiminnallisesti järkevää integroida yhteiseen talous- ja
henkilöstöhallinnon järjestelmään.

Hankkeen keskitetyn ohjauksen vahvistamiseksi Valtiokonttori ja Valti-
on talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus toteuttavat valtiova-
rainministeriön toimeksiannosta tietojärjestelmän käyttöönoton tuotteis-
tuksen niin, että sen avulla voidaan virastoissa valmistautua tietojärjes-
telmän käyttöönottoon ja varmistaa prosessien yhtenäisyys. Samalla
voidaan selvittää myös sitä, miten hyvin tavoitteena olleet talous- ja



3 (3)

henkilöstöhallinnon sujuvat prosessit ja aiempaa parempi suorituskyky
ovat virastoissa toteutuneet.

Budjettineuvos,
apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala

Budjettineuvos Helena Tarkka

Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa


