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1. Lausumat vastuunjakoa koskevista ehdotuksista

Rahoitusvakausviraston (RW) lausuma ehdotetusta 12 luvun 12b §:n 3 momentista:
- Miksi tarvitsee kysyä lupa, eikö riittäisi että tarkoituksenmukaisesta teh
täväjaosta sovitaan kirjanpitoyksikön ja palvelukeskuksen (Palkeet)
kesken? Lupamenettelyn tulisi ainakin olla hyvin yksinkertainen ja no
pea, ottaen huomioon, että jokainen valtion kirjanpitoyksikkö on tarpeil
taan ja resursseiltaan erilainen. Vastuun jakamisen tulee olla joustavaa.
Lausuma vastuunjaosta yleisesti:
- On tärkeää, että vastuunjako yksittäisistä toimeksiannoista on kirjanpi
toyksikön ja Palkeiden kesken selkeä ratkaisuvallan ja toimeenpanoval
lan suhteen. Kirjanpitoyksikkö vastaa päätöksistään ja palvelukeskuk
selle osoittamistaan pyynnöistä. Palkeiden täytyy tuntea omat rajansa
siitä, mihin se voi puuttua kirjanpitoyksikön taloushallinnossa ja mihin ei.
RW:n lausuma Liitteessä 2 ehdotetuista taioushallintotehtävien vastuunjaosta:
- Matkalaskujen tarkistuksen siirto Palkeille on järkevää, koska esimer
kiksi pienelle kirjanpitoyksiköllä resurssit matkalaskujen tarkistukseen
ovat vähäisiä.
RW:n lausuma Liitteestä 3:
- Kirjanpitoyksikön kannalta on tärkeää, että vasteajat erityisesti palkan
laskenta-asioissa ovat mahdollisimman lyhyet, ja että kiireellisissä ta
pauksissa Palkeisiin saa yhteyden myös virka-ajan jälkeen.
2. Arvio siitä, vastaako tehtäviensiirto Liitteessä 5 arvioitua hallinnonalalta Palkeisiin siirrettävän henki
löstön määrää

RW:n lausuma Liitteestä 5:
On tärkeää varmistaa talous- ja henkilöstöhallinnon toimivuus kirjanpitoyksikön
(asiakkaan) näkökulmasta. Lisäksi on hyvä selvittää kokemukset vastaavista
tehtävien keskittämisistä. Ensisijalla tulisi olla asiakaslähtöisyyden varmistami
nen kokoamalla tarpeellinen määrä asiantuntemusta sen sijaan että kerättäisiin
kaikki henkilöt eri kirjanpitoyksiköiden talous-ja henkilöstöhallinnosta Palkeisiin
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3. Muut asian valmistelussa olennaiseksi arvioidut seikat
RW pitää uudistusta kustannustehokkuustavoitteiden näkökulmasta erittäin hyvänä. Ei ole tar
peen, että jokaisessa kirjanpitoyksikössä tehdään samat asiat, kun vähemmällä henkilötyövuosi
määrällä voidaan toteuttaa useiden yksiköiden talous- ja henkilöstöhallintotarpeet. Tehostaminen
olisi järkevää myös kirjanpitoyksiköiden rekrytointien hoitamisessa.
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