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§ 14
Lausuntopyyntö taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnalle 
arviointikertomuksesta 2012

HEL 2013-003863 T 00 03 00

Päätös

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa 
tarkastuslautakunnalle vuoden 2012 arviointikertomuksen kohdista 2.6, 
4.1.1 ja 4.1.2 seuraavan lausunnon:

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnalta on pyydetty lausuntoa 
vuoden 2012 arviointikertomuksen kohdista 2.6, 4.1.1 ja 4.1.2. 
Lautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Kohta 2.6 Johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta

Tarkastuslautakunta toteaa kertomuksessaan, että ”hallintokuntien 
tulee asettaa aiempaa enemmän yhteisiä hallintokuntarajat ylittäviä 
sitovia toiminnallisia tavoitteita, kuten tarkastuslautakunta on suositellut 
jo vuonna 2009”. 

Johtokunta toteaa, että Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen (Talpa) 
kaikki pääprosessit menevät yli virastorajojen. Yleensä prosessit 
alkavat virastoista ja jatkuvat Talpan puolella prosessin loppuun 
saakka. Jotta prosessit olisivat mahdollisimman tehokkaasti hoidettuja, 
edellyttää se sekä virastojen että Talpan päässä prosessien tuntemista, 
osaamista ja yhteisiin toimintatapoihin sitoutumista. Tämän 
toteutumiseksi Talpa on kuvannut prosessit, palvelukuvaukset ja 
työnjaot, jotka ovat kaikkien nähtävissä Helmi-intrassa. Lisäksi on 
järjestetty lukuisia asiakastilaisuuksia, joissa on työnjakoa, prosesseja 
ja muita yhteisiä asioita käsitelty asiakaskunnan, yksittäisen viraston ja 
yksittäisen prosessin näkökulmasta. Tänä vuonna erityistä huomiota 
kiinnitetään prosessivirheiden seurantaan ja niiden analysoimiseen ja 
korjaustoimenpiteisiin yhdessä virastojen kanssa. Tavoitteena on 
palvelujen laadun ja tuottavuuden parantaminen turhan työn 
poistamisen kautta.

Johtokunta toteaa vielä, että Talpalla ei ole ollut tarvetta asettaa 
virastojen ja liikelaitosten kanssa yhteisiä sitovia tavoitteita, koska se 
toimii kaikkien virastojen ja liikelaitosten kanssa päivittäisessä 
yhteistyössä ja prosessit sekä työnjako on sovittu ja kuvattu. 
Prosesseja kehitetään edelleen yhteistyössä prosessien laadun 
parantamiseksi. 

Kohta 4.1.1 Tuottavuus ja työhyvinvointiohjelman säästötavoitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 2 (5)
Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk

Tj/4
26.04.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 200 Sörnäisten rantatie 27 A 09 3102500 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 00500 Faksi Alv.nro

www.hel.fi/talpa 09 310 25110 FI02012566

Tarkastuslautakunta toteaa, että ”lautakuntien ja johtokuntien tulee 
sitoutua talousarvioraamiin siten, että ne osoittavat tarvittavat 
menosäästöt raamin sisältä, mikäli päättävät menojen lisäyksistä”. 
Johtokunta toteaa, että liikelaitoksena Talpalla ei ole raamia. Palvelut 
on hinnoiteltu omakustannushintaan ja hintojen korottamisessa on 
noudatettu talousarvion laatimisohjeita. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että ”tuottavuustavoitteet tulee asettaa 
usealle vuodelle siten, että hallintokunnilla on realistiset mahdollisuudet 
saavuttaa ne ja niiden toteuttaminen on riittävän haasteellista”. 
Johtokunta toteaa, että Talpan tuottavuuden kasvutavoitteiksi asetettiin 
edelliselle strategiakaudelle 3 pistettä vuosittain. Tavoite oli 
haasteellinen varsinkin, kun strategiakaudelle ajoittui taloushallinnon 
järjestelmäuudistus. Tuottavuudessa päästiin vuonna 2012 pistelukuun 
112, kun perusvuotena oli vuosi 2009, jolloin Talpa muuttui 
liikelaitokseksi.

Kohta 4.1.2 Uuden laskentajärjestelmän käyttöönotto

Tarkastuslautakunta toteaa, että

”talous- ja suunnittelukeskuksen tulee saattaa Laske-järjestelmä 
asianmukaiseen kuntoon pikaisesti.

Järjestelmän konsolidointimodulin avulla tulee voida tuottaa kaupungin 
tilinpäätöslaskelmat ja talousarvion toteutumislaskelmat.

Laske-järjestelmän hyödyntämistä tulee kehittää 
kustannustehokkaammaksi ja kaupungin taloushallintoa, tilinpäätöstä ja 
raportointia vielä paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi siten, että 
kaikki kaupungin virastot ja liikelaitokset siirtyvät sen käyttäjiksi.”

Johtokunta toteaa, että Laske-järjestelmä on Talpan työväline, jolla se 
toteuttaa valtaosan taloushallinnon palveluistaan kuten kirjanpito, 
sisäinen laskenta, käyttöomaisuuskirjanpito, reskontrat, laskutus sekä 
asiakas- ja toimittajarekisterien ylläpito. Järjestelmän toimimattomuus 
aiheutti sen, että Talpa ei pystynyt vuonna 2012 toimimaan virastojen 
ja liikelaitosten kanssa sovittujen palvelusopimusten mukaisesti. Häiriöt 
kohdistuivat vakavimmin laskutukseen ja perintään, kirjanpidon 
ajantasaisuuteen ja raportointiin. Perintää ei edelleenkään pystytä 
hoitamaan suunnitellusti ja suunniteltua konsolidointimodulia ei pystytty 
käyttämään vuoden 2012 tilinpäätöksen laadinnassa. Koska 
järjestelmän puutteiden vuoksi Talpan tuottavuuden kasvu taittui 
vuonna 2012, sillä on erittäin suuri intressi, että järjestelmä saadaan 
toimimaan mahdollisimman pian suunnitelman mukaisesti.

Johtokunta toteaa vielä, että kaupungin virastoista ja liikelaitoksista 
rakennusvirasto, Stara, Helsingin Satama, Helsingin Energia ja 
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liikennelaitos eivät vielä ole yhteisen laskentajärjestelmän käyttäjiä. 
Talpan ja Sataman kesken on käynnissä projekti Sataman siirtymiseksi 
vuoden 2014 alussa yhteisen järjestelmän käyttäjäksi. 
Rakennusviraston ja Staran tilanne selvitetään Tasken käynnistämän 
hankinnasta maksuun -hankkeen yhteydessä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuula Jäppinen

Lisätiedot
Tuula Jäppinen, toimitusjohtaja, puhelin: +358931025100

tuula.jappinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö Talpan johtokunta
2 Talk 17 4 2013 § 62 Arviointikertomus 2012 (Talk hyväksynyt)
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Tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunta päättänee antaa 
tarkastuslautakunnalle vuoden 2012 arviointikertomuksen kohdista 2.6, 
4.1.1 ja 4.1.2 seuraavan lausunnon:

Esittelijä

Tarkastuslautakunta on pyytänyt taloushallintopalvelu-liikelaitoksen 
johtokunnalta lausuntoa vuoden 2012 arviointikertomuksen kohdista 
2.6, 4.1.1 ja 4.1.2. Lautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Kohta 2.6 Johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta

Tarkastuslautakunta toteaa kertomuksessaan, että ”hallintokuntien 
tulee asettaa aiempaa enemmän yhteisiä hallintokuntarajat ylittäviä 
sitovia toiminnallisia tavoitteita, kuten tarkastuslautakunta on suositellut 
jo vuonna 2009”. 

Johtokunta toteaa, että Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen (Talpa) 
kaikki pääprosessit menevät yli virastorajojen. Yleensä prosessit 
alkavat virastoista ja jatkuvat Talpan puolella prosessin loppuun 
saakka. Jotta prosessit olisivat mahdollisimman tehokkaasti hoidettuja, 
edellyttää se sekä virastojen että Talpan päässä prosessien tuntemista, 
osaamista ja yhteisiin toimintatapoihin sitoutumista. Tämän 
toteutumiseksi Talpa on kuvannut prosessit, palvelukuvaukset ja 
työnjaot, jotka ovat kaikkien nähtävissä Helmi-intrassa. Lisäksi on 
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järjestetty lukuisia asiakastilaisuuksia, joissa on työnjakoa, prosesseja 
ja muita yhteisiä asioita käsitelty asiakaskunnan, yksittäisen viraston ja 
yksittäisen prosessin näkökulmasta. Tänä vuonna erityistä huomiota 
kiinnitetään prosessivirheiden seurantaan ja niiden analysoimiseen ja 
korjaustoimenpiteisiin yhdessä virastojen kanssa. Tavoitteena on 
palvelujen laadun ja tuottavuuden parantaminen turhan työn 
poistamisen kautta.

Johtokunta toteaa vielä, että Talpalla ei ole ollut tarvetta asettaa 
virastojen ja liikelaitosten kanssa yhteisiä sitovia tavoitteita, koska se 
toimii kaikkien virastojen ja liikelaitosten kanssa päivittäisessä 
yhteistyössä ja prosessit sekä työnjako on sovittu ja kuvattu. 
Prosesseja kehitetään edelleen yhteistyössä prosessien laadun 
parantamiseksi. 

Kohta 4.1.1 Tuottavuus ja työhyvinvointiohjelman säästötavoitteet

Tarkastuslautakunta toteaa, että ”lautakuntien ja johtokuntien tulee 
sitoutua talousarvioraamiin siten, että ne osoittavat tarvittavat 
menosäästöt raamin sisältä, mikäli päättävät menojen lisäyksistä”. 
Johtokunta toteaa, että liikelaitoksena Talpalla ei ole raamia. Palvelut 
on hinnoiteltu omakustannushintaan ja hintojen korottamisessa on 
noudatettu talousarvion laatimisohjeita.  

Tarkastuslautakunta toteaa, että ”tuottavuustavoitteet tulee asettaa 
usealle vuodelle siten, että hallintokunnilla on realistiset mahdollisuudet 
saavuttaa ne ja niiden toteuttaminen on riittävän haasteellista”. 
Johtokunta toteaa, että Talpan tuottavuuden kasvutavoitteiksi asetettiin 
edelliselle strategiakaudelle 3 pistettä vuosittain. Tavoite oli 
haasteellinen varsinkin, kun strategiakaudelle ajoittui taloushallinnon 
järjestelmäuudistus. Tuottavuudessa päästiin vuonna 2012 pistelukuun 
112, kun perusvuotena oli vuosi 2009, jolloin Talpa muuttui 
liikelaitokseksi.

Kohta 4.1.2 Uuden laskentajärjestelmän käyttöönotto

Tarkastuslautakunta toteaa, että

”talous- ja suunnittelukeskuksen tulee saattaa Laske-järjestelmä 
asianmukaiseen kuntoon pikaisesti.
Järjestelmän konsolidointimodulin avulla tulee voida tuottaa kaupungin 
tilinpäätöslaskelmat ja talousarvion toteutumislaskelmat.

Laske-järjestelmän hyödyntämistä tulee kehittää 
kustannustehokkaammaksi ja kaupungin taloushallintoa, tilinpäätöstä ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 5 (5)
Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk

Tj/4
26.04.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 200 Sörnäisten rantatie 27 A 09 3102500 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 00500 Faksi Alv.nro

www.hel.fi/talpa 09 310 25110 FI02012566

raportointia vielä paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi siten, että 
kaikki kaupungin virastot ja liikelaitokset siirtyvät sen käyttäjiksi.”

Johtokunta toteaa, että Laske-järjestelmä on Talpan työväline, jolla se 
toteuttaa valtaosan taloushallinnon palveluistaan kuten kirjanpito, 
sisäinen laskenta, käyttöomaisuuskirjanpito, reskontrat, laskutus sekä 
asiakas- ja toimittajarekisterien ylläpito. Järjestelmän toimimattomuus 
aiheutti sen, että Talpa ei pystynyt vuonna 2012 toimimaan virastojen 
ja liikelaitosten kanssa sovittujen palvelusopimusten mukaisesti. Häiriöt 
kohdistuivat vakavimmin laskutukseen ja perintään, kirjanpidon 
ajantasaisuuteen ja raportointiin. Perintää ei edelleenkään pystytä 
hoitamaan suunnitellusti ja suunniteltua konsolidointimodulia ei pystytty 
käyttämään vuoden 2012 tilinpäätöksen laadinnassa. Koska 
järjestelmän puutteiden vuoksi Talpan tuottavuuden kasvu taittui 
vuonna 2012, sillä on erittäin suuri intressi, että järjestelmä saadaan 
toimimaan mahdollisimman pian suunnitelman mukaisesti.

Johtokunta toteaa vielä, että kaupungin virastoista ja liikelaitoksista 
rakennusvirasto, Stara, Helsingin Satama, Helsingin Energia ja 
liikennelaitos eivät vielä ole yhteisen laskentajärjestelmän käyttäjiä. 
Talpan ja Sataman kesken on käynnissä projekti Sataman siirtymiseksi 
vuoden 2014 alussa yhteisen järjestelmän käyttäjäksi. 
Rakennusviraston ja Staran tilanne selvitetään Tasken käynnistämän 
hankinnasta maksuun -hankkeen yhteydessä.
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