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Valtion yhteisten talous- ja 
henkilöstöhallinnon palveluiden kehittämisen 
tiekartta vuosille 2021 - 2026

Miksi yhteinen kehittämisen tiekartta?

• Vuosille 2021- 2026 tehty tiekartta määrittää yhteisten valtionhallinnon talous- ja 
henkilöstöhallinnon palveluiden ja yhteisten ratkaisujen kehittämisen suunnan. Elämme 
muuttuvassa maailmassa, minkä vuoksi tehtyjä suuntaviivoja on tarve  tarkastella 
vuosittain sekä tehdä tarvittavat priorisoinnit ja päivitykset. 

• Tiekartassa huomioidaan valtion yhteisten prosessien strategiset linjaukset, joiden 
toimeenpanoa tiekartta on tukemassa.

• Tiekartassa huomioidaan eri palveluiden elinkaarilähtökohdat 

• Tiekartan toimeenpano tapahtuu projektien ja jatkuvan kehittämisen kautta. Toimeenpano 
tarkentuu vuosittain, kun eri teema-alueiden toimeenpanon sisältö määritetään 
kehityssalkkuihin. Kehittämisen toimeenpanossa on käytössä valtionhallinnon yhteinen 
hankesalkkuratkaisu. 

• Käyttäjälähtöisyys ja yhteinen keskustelu huomioidaan hankkeen/projektin valmistelusta 
lopputulosten käyttöönottoihin.  

• Tiekartan sisältö on syntynyt yhteistyössä valtionhallinnon eri toimijoiden ja 
järjestelmätoimittajien kanssa. Työn aikana on valmistunut erillisiä loppuraportteja, joita 
hyödynnetään toimeenpanossa. 
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Talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämisen 
suunta valtionhallinnossa

• Valtion hankintatointa kehitetään vahvasti – Hankinta-Suomen linjausten ohjaamana

• Valtion henkilöstöhallintoa kehitettään vastaamaan tulevien vuosien tarpeita –
Henkilöstöjohtamisen  uudistusohjelman ja valtion matkustusstrategian linjausten 
mukaisesti 

• Reaaliaikataloutta edistetään ottamalla käyttöön mm. rakenteiset, sähköiset kuitit ja 
hankintasanomat valtionhallinnon toiminnassa – TEM:n ja PRH:n omistaman RTE-
hankkeen sekä valtiovarainministeriön ohjauksessa

• Valtiolla oleva ns. konsernitieto otetaan laajaan hyötykäyttöön valtioneuvoston ja 
virastojen toiminnassa – Valtiokonttorin ja Palkeiden analyysipalvelut tukevat toimijoita 
tässä

• Valtion tietojohtamista ja siihen liittyvistä osaamista kasvatetaan systemaattisesti 
valtiovarainministeriön ja konsernitoimijoiden tukemana

• Valtion budjetointia uudistetaan valtiovarainministeriön johdolla. Valtion taloutta 
koskeva strateginen tietotuotanto laajenee – konsernilaskennan selvityshankkeen tulosten 
ja valtiovarainministeriön ohjauksen pohjalta

• Valtion kirjanpitoa ja tilinpäätöstä viedään askel kerrallaan soveltaen kohti IPSAS-
standardien vaatimuksia valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin ohjaamana

• Tämän lisäksi kestävä kehitys ja vastuullisuus tulevat näkymään vahvasti 
hankintatoimen sekä talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämisessä

Kehittämisen painopisteenä: 

➢ tehokkuuden tavoittelu

➢ sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

parantaminen

➢ toiminnan laadun ja jatkuvuuden 

varmistaminen kaikissa olosuhteissa 
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Kehittämisen vaikuttavuus

Lähtökohtana on valtion talous- ja henkilöstöhallinnon yhteiset 
palveluratkaisut

o Tuottavuuskehityksen mahdollistaminen: kehitetään ja 
automatisoidaan mahdollisimman laajasti talous– ja 
henkilöstöhallinnon kokonaisprosesseja ja niihin liittyviä palveluja. 

o Toiminnan tehokkuus: yhtenäiset toimintaprosessit ja niihin 
liittyvät selkeät roolit ja tehtävät mahdollistavat osaamisen 
jakamisen ja hyvän yhteen toimivuuden

o Laatu ja ennakoivuus: yhtenäiset prosessit, järjestelmät ja 
automaatio sekä parhaiden käytäntöjen jakaminen varmistavat 
talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen osaamisen, laadun ja 
ennakoivuuden niin normaali- kuin poikkeusoloissa. 

o Keskitetyt tietojärjestelmät ja yhtenäiset tietorakenteet: 
mahdollistavat palvelukeskusmalliin perustuvan yhtenäisen 
toimintamallin ja tietorakenteen, keskitetyn kehittämisen, virastojen 
ydintoiminnan ja tietotarpeiden tukemisen

o Uudistuminen: Kehittävät kyvykkyydet muuttuvassa työssä, 
verkostomainen yhteistyö ja käyttäjälähtöisten palvelujen 
näkökulman vahvistaminen uudistavat valtion yhteisiä 
palveluratkaisuja. 

Tarkemmat vaikuttavuusarvioinnit tehdään tiekartan toimeenpanovaiheessa 
projektitasolla. Kokonaisuutta ja projektien vaikuttavuuksien lopputuloksia 
seurataan vuosittain.  

Tuottavuus

Palvelu-

kyky ja 

laatu

Osaaminen

Yhtenäisyys
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Palvelujen kehittämisen painopisteet 2021 – 2026

Taloushallinto

Hankintatoimi

Henkilöstöhallinto

Tietojohtaminen

• Handi-ratkaisun käyttäjäkokemuksen 

parantaminen

• Tilaamisen ja raportoinnin kehittäminen

• Parhaat käytännöt ja vertaiskehittäminen

• Prosessiohjaus ja tuki  ”Handi-toimintamallin” 

käytön tueksi

• HRM-lisäpalveluja peruspalveluksi esim.

• Palkansaajan neuvontapalvelu

• Valtion rekrytointikokonaisuuden uudistaminen 

• Käyttö- ja käyttäjäkokemuksen kehittäminen 

palvelussuhteen hallinnan kokonaisprosessin  

näkökulmasta 

• Kiekun raportoinnin modernisointi

• Työnantajatiedon raportointi ja simulointi (Tahti) 

uudistetaan osaksi Kiekua

• Henkilöstötutkimuksen uudistus (nykyinen VMBaro) 

• Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessien 

analysoinnin kehittäminen 

• Tuetaan peruspalveluita tiedolla johtamisen 

näkökulmasta osana palvelua

2021 – 2024

2021 - 2022

2020 – 2025

2020  - 2021

2021 – 2025

2020 – 2022

2020 - 2021

2021 - 2022

2021 – 2023

2021 - 2026 

2021 – 2023

2022 - 2023

2023 – 2025

2021 – 2026

• Valtion konserniraportoinnin kehittäminen

• Taloushallinnon kokonaispalvelun

kehittäminen lisäpalveluna virastoille
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Prosessien kehittämisen painopisteet 2021 – 2026

Taloushallinto

Hankintatoimi

Henkilöstöhallinto

Tietojohtaminen

• Sähköiset hankintasanomat

• Tekoälyn hyödyntäminen  ja automaation 

lisääminen

• PVERP2.0 toiminnanohjaus-järjestelmän 

uudistaminen (yhteyspinnat)

• Tiedon analyysitoiminnan prosessien määrittely ja käyttöönotto. 

Analyysitoiminnan prosesseilla tuotetaan datasta ymmärrystä ja 

ennusteita. 

• Selvitykset:

Tiedon saatavuuden ja käytettävyyden rikastamiseksi: 

• Analytiikka ja BI-arkkitehtuuriselvitys 

• Tietoalustan ja rajapintojen käyttöönotto SAP:n

ulkopuolisille tiedoille 

2021 – 2023

2021 - 2025

2021 – 2025

2020 - 2025

2021 - 2022

2020 – 2026

2020  - 2025

2020 – 2022

2020 – 2021

2020 - 2025

2020 – 2025

2021 - 2025

2020 – 2025

• Budjetoinnin kehittäminen

• eKuitin vastaanottaminen ja lähettäminen 2025

• Prosessiautomaation lisääminen

• Selvitykset: 

• Reaaliaikainen taloushallinto

• Laskuttomuuden edistäminen 

• Verkkokaupparatkaisu

• Valtion asiakasrekisteri

• Perinnän ja viivästyskorkolaskutuksen          

vastuiden siirto Palkeisiin 

• Nimikirjalakiuudistus

• Prosessiautomaation lisääminen esim.

• Painopisteenä päästä päähän -prosessin automatisointi

• Palkkionmaksuprosessin automatisointi

• PVERP2.0 toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen 

(yhteyspinnat)

• Selvitykset: 

• Arvioidaan turva-viranomaisten kanssa osaamisen 

hallinnan  yhteisen palveluratkaisun tarve

• Matkustuksen kokonaisprosessin kehittäminen valtion                      

matkustusstrategian kehittämislinjausten pohjalta. 
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Tietojärjestelmien kehittämisen painopisteet 2021 – 2026

Taloushallinto

Hankintatoimi

Henkilöstöhallinto

Tietojohtaminen

• BUKETTI 2020 –hanke 

• SAP S/4 Hana Finance valmistelu ja käyttöönotto 

(teknologiamuutos)

• PV ERP2.0 toiminnanohjausjärjestelmän 

uusiminen (yhteyspinnat)

• Maksuliikenneratkaisun mahdollinen uusiminen. 

Hankinnan  tarvearviointi  tehdään 

huoltovarmuuden tarpeiden näkökulmasta.

• Handi-palveluratkaisun jatkokehitys 

• Yhteinen järjestelmäratkaisu sopimusten hallintaan

• Hilman jatkokehitys ja toiminallisuuksien 

laajentaminen

• Rekrytointikokonaisuuden uusi ratkaisu

• On premise -pohjaisen osaamisen hallinnan mahdollinen hankinta

• CGI-sovellusten laajempi jatkokehittäminen

• Matkustusratkaisun mahdollinen uusiminen. Tilanne arvioidaan valtion 

matkustusstrategian kehittämislinjausten pohjalta. 

• PV ERP2.0 toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen (yhteyspinnat)

• Portaalirajapinnan suunnittelu ja toteutus osana S/4 Hana-toteutusta

• Arkkitehtuurilinjausten arviointi (pilvipohjainen arkkitehtuuri SAP- ja 

CGI-tuotteet)

• SAP S/4 Hana HCM, suunnittelu ja toteutus (teknologiamuutos)

• Tahti korvataan SAP-teknologioilla (BW/BO/BPC)

• VMBaron uudistus/uusi henkilöstötutkimusratkaisu

• Tietoalustan ja rajapintojen käyttöönotto SAP:n ulkopuolisille tiedoille 

• Analytiikan ja BI-ratkaisun arkkitehtuuriselvitys: tavoitteena, että 

arkkitehtuuri mahdollistaa monipuolisemmin tiedon raportointi- ja 

analysointitoiminnan

2020 – 2022

2020 - 2023

2020 – 2025

2024 – 2025

2020 – 2021

2021 – 2022

2021 - 2022

2021 - 2022

2020 – 2025

2022  - 2024

2022 - 2024

2023 - 2026

2020 – 2021

2021 - 2022

2022  - 2024

2022 - 2024

2021 – 2023

2022 - 2023

2023 – 2025
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Digitalisaation painopisteet ja kehitysteemat 2021 - 2026

B. DIGITAALINEN ASIAKASKOKEMUS JA -PALVELU C. PROSESSIEN JA PALVELUJEN AUTOMATISOINTIA. TIEDOLLA JOHTAMINEN

KOKONAISPROSESSIEN DIGITALISOINTI JA 

VIRTAVIIVAISTUS

Prosessien virtaviivaistamis- ja digitalisointipotentiaalin 

tunnistaminen ja jalkautus valtion talous- ja 

henkilöstöhallinnon päästä-päähän prosesseissa

TEKOÄLYN JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMINEN

ASIANTUNTIJATYÖN MUUTOKSEN TUKENA

Uudet teknologiat mullistavat asiantuntijatyön 

mahdollistamalla keskittymisen enemmän arvoa tuottavaan 

työhön ja asiakaskokemuksen parantamiseen

KONTROLLIYMPÄRISTÖN JA 

SÄÄNTELYNMUKAISUUDEN PARANTAMINEN

Uusien teknologioiden hyödyntäminen kontrollien ja 

sääntelyn valvonnassa ja toimeenpanossa.

C3

C2

C1

TUOTTEISTETTUJEN TIETOPALVELUJEN 

TARJOAMINEN ASIAKKAILLE
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sisältävät 

konseptoituja ja tuotteistettuja tietopalveluita kaikille asiakkaille

TIEDOLLA JOHTAMISEN KEHITYSKUMPPANUUS
Kumppanuuden tarjoaminen asiakasvirastoille analytiikan 

kehittämiseen, joka voi ulottua rajapintojen tarjoamisesta 

työkalujen ja ennustavien mallien kehitykseen ja operointiin 

OMAN TOIMINNAN TIEDOLLA JOHTAMINEN

Palkeiden oman toiminnan kehittämisessä keskiössä on 

tieto ja sen avulla toiminnan johtaminen ja kehittäminen 
A1

A2

A3

ASIAKAS- JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET PALVELUT

Digitalisaation hyödyntäminen palveluiden segmentoinnissa, 

ja palvelutuotannon kehittämisessä asiakastarpeiden 

mukaisesti. Käyttöliittymien rakentaminen tukemaan muuttuvia 

asiakastarpeita ja kohderyhmiä. 

DIGITAALINEN ASIAKASPALVELU
Digitalisaation hyödyntäminen eri asiakasryhmien palveluiden 

personoinnissa, palvelun saatavuuden ja laadun 
parantamisessa sekä yhtenäisen palvelukokemuksen 

saamisessa kanavasta riippumatta. Tekoälyn ja robotiikan 
hyödyntäminen asiakasrajapinnassa. 

KONSERNIPALVELUIDEN YHTEINEN 

ASIAKASKOKEMUS

Erinomaisen asiakaskokemuksen mahdollistaminen 

valtiokonsernin toimijoiden yhteistyön kautta.

B1

B2

B3
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Tiekarttaa päivitetään seuraavan kerran 
alkuvuodesta 2021. 

Toimeenpano etenee sovittujen linjausten pohjalta 
yhteistyössä vuosina 2021 - 2026
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