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1. Ohjeistuksen tarkoitus

Tämä dokumentti kuvaa keskeisimmät toimenpiteet sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien talous-
ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden järjestämiseksi (hallituksen esitys 2.3.2017, maakuntalaki 16
luku). Kuvauksessa keskitytään maakuntien ohjeistukseen muutoksen läpiviennin osalta. Ohjeistuksen
pääpaino on käynnistysvaiheen tehtävissä, joissa keskitytään varmistamaan maakuntien johtaminen
1.1.2019 alkaen tukien samalla pidemmän tähtäimen tavoitteita. Näin laaja muutos sisältää myös
talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden osalta välivaiheita ennen tavoitetilan saavuttamista.
Dokumentissa käytettäviä termejä:
TAHE-yhtiö:Maakuntien omistama kansallinen talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiö.
MAKU TAHE -yhtiö:Maakunnan tai useamman maakunnan operatiivisesta talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelutuotannosta vastaava yhtiö, joka on TAHE-yhtiön tytär- tai
osaomistusyhtiö.
TAHE-konsortio TAHE-yhtiön ja MAKU TAHE -yhtiöiden muodostama kokonaisuus.
ICT-yhtiö Maakuntien omistama kansallinen tieto- ja viestintäteknisten palvelujen yhtiö.

2. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannon tavoitetila ja linjaukset

Maakunnat järjestävät oman talous- ja henkilöstöhallintonsa ja TAHE-yhtiö vastaa niiden palvelujen
tuottamisesta, jotka oheisessa palvelutarjoama-liitteessä on kuvattu (liite 2). Maakuntien tulee käyttää
TAHE-yhtiötä kaikissa liitteen mukaisissa peruspalveluissa, jotka on tarkoitus myöhemmin
annettavalla asetuksella määritellä käyttövelvoitteen piiriin kuuluviksi. Tuottavuuden ja tehokkuuden
lisäämiseksi ja yhdenmukaisten prosessien ja tiedonhallinnan kehittämiseksi TAHE-yhtiön
lisäpalvelujen käyttö on keskeinen kehittämiskohde. Lisäpalveluiden jo olemassa olevia keskitettyjä
toimintatapoja ei ole tarkoituksenmukaista purkaa, vaan hyviä käytäntöjä on tarkoitus levittää
maakuntiin.
Maakunnat omistavat TAHE-yhtiön. TAHE-yhtiö omistaa yhdessä kuntien ja kuntatoimijoiden kanssa
talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien palvelutuotannon MAKU TAHE -yhtiöitä siten, että TAHE-
yhtiö voi hankkia näiltä palveluja maakuntien käyttöön TAHE-konsortion sisäisillä
palvelusopimuksilla. Näin toimittaessa maakuntalain mukainen peruspalveluiden käyttövelvoite
täyttyy. TAHE-konsortion rakentumista on kuvattu tarkemmin liitteessä 3
TAHE-yhtiö osallistuu MAKU TAHE -yhtiöiden päätöksentekoon, jolloin in house -edellytykset
täyttyvät. Kunnat ja kuntatoimijat voivat edelleen hankkia MAKU TAHE -yhtiöiltä palveluja.
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Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuotetaan lähellä asiakasta TAHE-konsortiossa. Lisäksi voi olla
muita palvelukohtaisia toimittajia, joita TAHE-yhtiö ohjaa keskitetysti. TAHE-yhtiö voi tuottaa joitakin
keskitettyjä palveluita itse (mm. valtiolta siirtyvät jo keskitetyt palvelut).
MAKU TAHE -yhtiöt vastaavat alueillaan operatiivisesta palvelutuotannosta. Yhtiöt toimivat
hajautetulla mallilla lähellä asiakkaita ja henkilöt jatkavat työskentelyä niissä maakunnissa, joissa ovat
nytkin.
Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon ulkoisia palvelusopimuksia on keskitetty TAHE-yhtiölle
siltä osin, kun tämä on tarkoituksenmukaista yhteisten prosessien ja toimintamallien kehittämiseksi.
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien osalta tehdään keskitettyjä kilpailutuksia, joissa on
tavoitteena valita muutamia toimittajia per osa-alue. Keskitetysti kilpailutettuja järjestelmiä otetaan
käyttöön sitä mukaa, kun voimassa olevat sopimukset vanhentuvat tai muuten ilmenee tarve
uudistamiselle. Maakunnat etenevät näissä eri tahdilla.
Yhteisillä kehityshankkeilla sekä palveluiden minimitavoitteilla ja -vaatimuksilla ohjataan palvelu- ja
järjestelmätoimittajan verkostoa. Ohjatulla verkostomallilla tavoitellaan suuruuden ekonomian etuja
sekä ketterän kehityksen ja kilpailuympäristön säilymistä.

3. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannon periaatteet

Talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisuuden palvelutarjoama on kuvattu liitteessä 2 Tämän
ohjeistuksen lopussa on kuvattu taulukkomuodossa käyttövelvollisuuden piirissä olevien talous- ja
henkilöstöhallinnon peruspalveluiden vastuut.
TAHE-konsortion tulee tarjota suuruuden ekonomian hyötyjä, tukea ja ohjata isojen linjojen kehitystä
sekä mahdollistaa ketterä kehitys alueellisesti. TAHE-yhtiöllä on keskeinen rooli palvelumallien
rakentajana. Alla olevissa kuvissa on kuvattu palvelumallia sekä tähän liittyviä vastuita ja periaatteita.
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Kuva Palvelun toimitusmallin ja ohjauksen periaatteet

Kuva palvelunohjauksen perusperiaatteet
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4. Käynnistysvaiheen tehtävät 2017 2018

Vuoden 2017 aikana:

Valtio perustaa TAHE-yhtiön (TAHE-yhtiön liiketoimintasuunnitelma on liitteenä, liite 1).
Maakunnissa ryhdytään toimenpiteisiin MAKU TAHE -yhtiöiden valitsemiseksi tai perustamiseksi,
jolta maakunnat tulevat ostamaan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelunsa.
Valinnassa suositellaan hyödyntämään jo olemassa olevia palvelukeskuksia (nykyiset in house -yhtiöt
ja liikelaitokset) sekä suosimaan mahdollisimman laajaa yhteistyötä yli maakuntarajojen. Tämä tukee
pidemmän tähtäimen tavoitetilan saavuttamista. Maakuntien toimijat siirtävät tukipalveluita tuottavaa
henkilöstöä kyseiseen MAKU TAHE -yhtiöön mikäli mahdollista ja järkevää.
Maakuntien toimijat valitsevat maakunnassa käytettävät talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ja
suunnittelevat tarvittavat järjestelmäintegraatiot siten, että maakunnan johtaminen 1.1.2019 on
mahdollista.

Valitaan järjestelmät, jotka ovat jo käytössä maakunnan alueella tai nykyisessä
palvelukeskuksessa, johon mahdollisesti liitytään.
Järjestelmävalinnassa tulee huomioida seuraavat asiat:

o Järjestelmä skaalautuu maakunnan volyymin tarpeisiin, järjestelmän elinkaarta on
jäljellä ja järjestelmä tukee tulevaisuuden digitalisointityötä.

o Sopimukset ja hankintalaki eivät estä käytön laajentamista.
o Mikäli maakunnalla on tarvetta talous- ja henkilöstöhallinnon palveluihin liittyvälle

järjestelmäkilpailutukselle, tulee kilpailutukset toteuttaa yhteistyössä TAHE-yhtiön
kanssa.

TAHE-yhtiö järjestää ja kilpailuttaa mahdollisia keskitettyjä järjestelmäratkaisuja tai palveluita
maakuntien tarpeiden mukaisesti. Mahdolliset järjestelmäkilpailutukset tehdään yhteistyössä
maakuntien omistaman kansallisen ICT-yhtiön kanssa.

Lisäksi maakuntien valmisteluorganisaatio nimeää 28.4.2017 mennessä talous- ja henkilöstöhallinnon
osalta vastuuvalmistelijan, joka on maakunnan yhteyshenkilö TAHE-yhtiöön päin. Maakuntien TAHE-
vastuuvalmistelijoiden kesken pidetään ensimmäinen yhteinen kokous toukokuun loppupuolella.
Nimetyn henkilön yhteystiedot toimitetaan Teemu Seppälälle (teemu.seppala@ely-keskus.fi).

Vuoden 2018 aikana:

MAKU TAHE -yhtiöiden valinnat tai niiden perustaminen on maakunnan päätöksentekoelimissä
vahvistettu ja MAKU TAHE -yhtiöiden valmistelu TAHE-yhtiön osaomistus- tai tytäryhtiöiksi on
käynnissä.
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TAHE-yhtiö järjestää ja kilpailuttaa mahdollisia keskitettyjä järjestelmäratkaisuja tai palveluita
maakuntien tarpeiden mukaisesti. Mahdolliset kilpailutukset tehdään yhteistyössä ICT-yhtiön kanssa.
MAKU TAHE -yhtiöt toimivat tai aloittavat toimintansa vähintään maakunnallisesti. Maakuntien
toimijat siirtävät tukipalveluita tuottavaa henkilöstöä kyseiseen MAKU TAHE -yhtiöön.
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäintegraatiot on tehty/käynnissä:

Keskeiset järjestelmät ovat integroitu (tai riittävä tiedonvälitys järjestelmien välillä on
hoidettu) 1.1.2019 mennessä ja nämä tukevat maakuntakonsernin johtamista.
Jos osa integroinneista on kesken vuoden 2018 lopussa, projekti on kuitenkin käynnissä ja
aikataulutettu.

5. Muutosvaiheen tehtävät 2019 2021

Vuoden 2019 aikana:

TAHE-yhtiön omistus siirtyy maakunnille 1.1.2019 alkaen. MAKU TAHE -yhtiöt ovat TAHE-yhtiön
osaomistus- tai tytäryhtiötä, omistusosuussiirrot tehdään vuoden 2019 alkupuolella.
Toteutetaan mahdollisesti kesken olevat talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäintegraatiot.
TAHE-yhtiö järjestää tarvittavia keskitettyjä ratkaisuja järjestelmiin ja palveluihin liittyen. Mahdolliset
järjestelmäkilpailutukset tehdään yhteistyössä ICT-yhtiön kanssa.
Vuosina 2020 2021 toiminta vakiintuu:

TAHE-yhtiön verkostossa on 4-6 tuotannollista MAKU TAHE -yhtiötä, jotka palvelevat kaikkia
maakuntia. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelusopimukset ovat yhdenmukaiset, niiden määrä on
vähentynyt oleellisesti ja ne on keskitetty TAHE-konsortioon.
Keskitetysti kilpailutettuja järjestelmiä on otettu käyttöön ja järjestelmien määrä on supistunut
lähtötilanteesta (1.1.2019). Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäsopimuksia on
yhdenmukaistettu, niiden määrä on vähentynyt oleellisesti ja ne on keskitetty TAHE-konsortioon.
Yhteisiä kehityshankkeita on toteutettu ja niitä on käynnissä. Keskitettyjä palveluita on käytössä
valtakunnallisesti.

6. Jatko-ohjeistus

Kevään ja syksyn aikana on vielä tulossa tarkempaa tietoa palveluihin liittyvistä yksityiskohdista, mm.
maakuntien taloustietojen standardoinnista. Avoin keskusteluyhteys projektiryhmän ja muiden
valmisteluryhmien sekä maakuntien kesken on tärkeätä.
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Käyttövelvollisuuden piirissä olevien talous- ja henkilöstöhallinnon peruspalveluiden vastuut

Palvelu TAHE-konsortion tehtävä Maakunnan tehtävä Mahdollinen palvelulaajennos

Ostolaskut ja ostoreskontra

Palvelu tuottaa asiakkaan ostolaskujen sähköisen
kierrätyksen, ostoreskontran hoitamisen sekä
toimittajarekisterin ylläpidon. Palvelu sisältää
järjestelmän ylläpidon ja toimittajahallinnan sekä
laskujen kierrätyksen automaatioasteen
kehittämisen palveluntarjoajan valtuuksien
puitteissa. Sisältää ostolaskujen
perusraportoinnin.

Oikeiden viitetietojen vaatiminen laskulle.
Laskunkierrätykseen tarvittavan tiedon
tuottaminen palvelukeskukselle (käytettävät
koodit tms.).
Laskujen tiliöinti, tarkastus ja hyväksyntä. Ostolaskujen tiliöintipalvelu

Myyntilaskutus ja myyntireskontra

Palvelu tuottaa asiakkaan myyntilaskujen
laskutuksen, laskutuksen palvelupuhelimen sekä
myyntireskontran hoitamisen.
Laskutus hoidetaan useimmiten osana asiakkaan
käyttämää muuta tietojärjestelmää. Palvelu
tarjoaa kevyen laskutusrajapinnan
yksittäislaskuille.
Myyntilaskutuksen perusraportointi.
Myyntilaskuihin liittyvä perintä palvelu sisältää
perintäpalveluiden toimittajahallinnan. Palveluun
kuuluu maksuvalvonta, maksumuistutukset,
vapaaehtoinen ja oikeudellinen perintä sekä
jälkiperintä

Laskutuksen perusteena olevien tietojen
tuottaminen sovitun prosessin mukaisesti.
Maksuaikavaltuutusten toimittaminen
palvelukeskukselle.
Laskutusjärjestelmän ylläpito, kehitys ja
toimittajanhallinta osana muuta toimintaa.

Laskutusjärjestelmän ylläpito, kehitys
ja toimittajanhallinta osana muuta
toimintaa.

Maksuliikennepalvelu
Laskutusjärjestelmän ylläpito, kehitys ja
toimittajanhallinta osana muuta toimintaa.

Valtuuttaa palveluntuottajan hoitamaan
maksuliikenneprosessin sisältäen
tilinkäyttöoikeudet maksujen suoritusta varten.

Kirjapitopalvelu

Palvelu tuottaa asiakkaalle kirjanpitolain
mukaisen kirjanpidon (sis. muistiotositteiden
teknisen toteutuksen, alv tilitykset,
veroilmoitukset), käyttöomaisuuskirjanpidon,
tilinpäätöksen ja kirjanpidon perusraportit.
Palvelu tuottaa myös kirjanpidon sekä alv-
neuvontaa asiakkaan oman taloushallinnon
tueksi.

Palvelu tuottaa asiakkaalle kirjanpitolain
mukaisen kirjanpidon (sis. muistiotositteiden
teknisen toteutuksen), tilinpäätöksen ja
kirjanpidon perusraportit. Palvelu tuottaa myös
kirjanpidon sekä alv-neuvontaa asiakkaan oman
taloushallinnon tueksi.

Lisäpalveluna asiakas voi ostaa
talousarvion, taloussuunnittelun,
ennustamisen ja seurannan,
kassanhallinnan ja
rahoituspalveluiden tukea.

Konsernitilinpäätöspalvelu
Palvelu tuottaa asiakkaan konsernitilinpäätöksen
yhdessä sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että konsernin
tiedot ovat saatavilla sovitussa aikataulussa sekä
sovitulla menetelmällä. Tämä koskee etenkin
toimijoita joiden kirjanpito tehdään kolmannen
osapuolen toimesta.

Maksatuspalvelu

Palvelu tuottaa avustusten ja sopimuskorvausten
maksatuksen perustehtäviä, joita ovat mm.
maksatushakemusten käsittely, esittely ja
ratkaisu, keskitetty asiakaspalvelu ja neuvonta,
paikan päällä tehtävät tarkastukset,
perusraportointi. Palvelu sisältää myös yleisen
avustusjärjestelmän, keskitetyt hallinto- ja
valvontajärjestelmät, määräaikaisraportoinnin
sekä laadunhallinnan kontrollitoiminnon.
Perintäjärjestelmät, perinnän avustavat tehtävät.

Määrärahojen ja avustusten periaatteista
päättäminen
Valintakriteereistä päättäminen
Hakukuulutuksista päättäminen
Avustus- ja määräraharaporttien analyysi
Hankkeen esittely ja avustuspäätös
Hankkeiden valvonta
Oikaisuvaatimusprosessi
Takaisinperintäpäätökset

Valtakunnalliset hakukuulutukset,
hakemusten kokoaminen ja
yhteenvedot, keskitetty
lomakeylläpito- ja julkaisutoiminta;
ennustaminen, seuranta ja tilastointi.
Avustushakemusten esikäsittely
tarvittaessa keskitetysti
Raportointityökalut,
lisäarvoraportointi.
Oikaisuvaatimusprosessin avustavat
tehtävät.

Maakuntien keskitetty talousraportointi

Keskitetyn talousraportoinnin automatisointi ja
tuki maakuntien tarpeisiin perustuen.
Määritellään tarkemmin kun tiedetään eri
toimijoiden vastuut tässä kokonaisuudessa.

Määritellään tarkemmin kun tiedetään eri
toimijoiden vastuut tässä kokonaisuudessa.

Talous- ja henkilöstöhallinnon käyttövelvollisuuden piirissä olevien peruspalveluiden vastuut

Taloushallinto
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Palvelu TAHE-konsortion tehtävä Maakunnan tehtävä Mahdollinen palvelulaajennos

Palkanlaskentapalvelu

Palvelu tuottaa asiakkaalle asiakkaan
palveluksessa olevan henkilöstön palkkojen
laskennan sekä palkkojen ja palkkioiden
maksatuksen. Palvelu sisältää lisäksi Kela- ja
tapaturmavakuutuskorvausten käsittelyn,
tilitykset, tilastot ja vuosi-ilmoitukset
viranomaisille, palkanlaskennan
perusraportoinnin sekä palkka- ja
palvelutodistukset. Asiakkaan esimiesten työ- ja
virkaehtosopimusten perusneuvonta ja tuki
sisältyy palveluun.
Palvelun perustuote on asiakkaan henkilöstölle
toimitettava palkkalaskelma.
Palvelu sisältää järjestelmän ylläpidon ja
toimittajahallinnan.

Asiakas vastaa palkanlaskentaan toimitettavan
aineiston oikeellisuudesta sekä oikea-
aikaisuudesta sovittujen aikataulujen mukaisesti.
Asiakas vastaa työ- ja virkaehtosopimusten sekä
paikallisten sopimusten tulkinnoista.

Palvelussuhdetietojen hallintapalvelu

Palvelusuhdetietojen hallintapalvelu sisältää
järjestelmän palkanlaskennan kannalta
tarvittavaan palvelussuhteen sähköiseen
ylläpitoon (palvelussuhteen alkaminen, ylläpito ja
päättäminen).
Palvelussuhteen alkaessa henkilölle muodostuu
työsopimus/viranhoitomääräys. Palvelusuhteen
ylläpito sisältää vuosilomien ja poissaolojen
hallinnan sekä omien tietojen ylläpidon.
Palvelu sisältää järjestelmän ylläpidon ja
toimittajahallinnan.

Asiakas vastaa palkanlaskentaan siirtyvän
aineiston oikeellisuudesta sekä oikea-
aikaisuudesta sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Matkan- ja kulunhallintapalvelu

Palvelu tuottaa asiakkaalle matkan- ja
kulunhallinnan palvelut. Palvelu sisältää matka- ja
kululaskujen ja matkaennakoiden maksatuksen
sekä matkasuunnitelmien käsittelyn.
Palvelu sisältää järjestelmän ylläpidon ja
toimittajahallinnan sekä matka- ja kululaskujen
perusraportoinnin.

Matka- ja kululaskujen sekä matkasuunnitelmien
tekeminen, tarkastus ja hyväksyntä.

Matka- ja kululaskujen
tarkastuspalvelu

Henkilöstöhallinnon palvelut

Talous- ja henkilöstöhallinnon käyttövelvollisuuden piirissä olevien peruspalveluiden vastuut
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1  Tiivistelmä
Dokumentti kuvaa valtakunnallisen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita maakunnille tuottavan
palvelukeskuksen liiketoimintasuunnitelman. Suunnitelma sisältää tavoiteltavat hyödyt ja tavoit-
teet, keskeiset palvelut, toimintaympäristön sekä toiminnan käynnistämisen vaiheet. Liiketoimin-
tasuunnitelma on tehty yhtiön käynnistysvaihetta varten. Tämän tason suunnittelu ja tavoitteiden
asettaminen siirtyy yhtiön normaaliksi strategiatyöksi, kun yhtiön toiminta on riittävällä tasolla va-
kiintunut.

Dokumentissa käytettäviä termejä:
TAHE-yhtiö: Maakuntien omistama kansallinen talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiö (jäljem-
pänä ”yhtiö” tai ”TAHE-yhtiö”).
MAKU TAHE -yhtiö: Maakunnan tai useamman maakunnan operatiivisesta talous- ja hen-
kilöstöhallinnon palvelutuotannosta vastaava yhtiö, joka on TAHE-yhtiön tytär- tai osa-
omistusyhtiö.
TAHE-konsortio: TAHE-yhtiön ja MAKU TAHE -yhtiöiden muodostama kokonaisuus.
ICT-yhtiö: Maakuntien omistama kansallinen tieto- ja viestintäteknisten palvelujen yhtiö.

2  Tavoiteltavat hyödyt
Sote- ja maakuntauudistuksen osana maakuntien omistukseen ja ohjaukseen perustetaan yhtei-
siä valtakunnallisia yhtiöitä, joihin kootaan palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tarvitsemia
tukipalveluja. Yhtiöiden perustamisen tavoitteena on luoda säästöjä, yhtenäistää toimintatapoja ja
tarjota parasta osaamista kaikkien maakuntien käyttöön. Tällöin varmistetaan tasainen ja oikean-
tasoinen palveluiden laatu kaikissa maakunnissa.

Valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiö tuottaa maakunnille yhtenäiset taloushallin-
non, maksuliikenteen, maksatuksen ja kirjanpidon sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon palvelut.
Yhtiö hakee toiminnallista tehokkuutta henkilöstön vahvalla asiantuntemuksella. Yhtiö toimii alu-
eellisesti useammassa toimipisteessä hyödyntäen alueellisia palvelutuottajia. Yhtiö toimii myös
maakuntien yhteisenä palvelukonseptien kehittäjänä sekä järjestelmäympäristön ylläpitäjänä yh-
dessä muiden palvelukeskusten kanssa.

Palveluiden keskittämisellä ja kehityksen ohjaamisella tavoitellaan tehokkuutta ja tuottavuutta.
Palveluita kehitetään asiakaskeskeisesti ja palvelut toimivat omalta osaltaan pohjana asiakasor-
ganisaatioiden osaamisen kehittämiselle sekä johtamiselle. Tämän edellytyksenä on, että palve-
luiden käyttö on digitaalista ja tukee asiakkaiden tarpeita. Palveluihin liittyvien prosessien digitali-
soinnilla saavutetaan tehokkuutta myös tukipalveluihin liittyviin asiakasorganisaation omiin toimin-
tamalleihin ja prosesseihin.
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3  Visio, strategia ja toiminta-ajatus

Yhtiön visio, toiminta-ajatus ja strategia perustuvat edellä mainittuihin tavoiteltaviin hyötyihin.

3.1  Visio ja strategiset tavoitteet

Visio:
Järjestämme asiakkaiden käyttöön parhaat digitaaliset, tehokkaat ja lisäarvoa tuottavat talous- ja
henkilöstöhallinnon tukipalvelut.

Strategiset tavoitteet:

3.2  Liikeidea ja toiminta-ajatus

Liikeidea:
Yhtiö järjestää ja tuottaa maakunnille talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluita.

Toiminta-ajatus:
Jatkuvalla tuottavuuden, tehokkuuden ja palvelutason kehittämisellä toimintamallit ja palvelut tuke-
vat asiakkaiden tarpeita. Palvelut toimivat vahvana pohjana asiakasorganisaatioiden osaamisen
kehittämiselle ja tiedolla johtamiselle. Asiakas on toiminnan keskiössä – tekemistä ja asioiden mer-
kitystä punnitaan asiakastarpeiden kautta.
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3.3  Toimiala

Yhtiön toimiala:
Yhtiö järjestää ja tuottaa maakunnille talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluita.
Yhtiö toimii maakuntien yhteisenä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukonseptien kehittäjänä ta-
voitteena kustannustehokkaat, asiakastarpeet täyttävät, sähköiset ja laadukkaat palvelut.

Yhtiön toimialaan ja tehtäviin kuuluvat myös kaikki muut sille lainsäädännössä osoitetut tehtävät ja
toimialat.

Lisäksi yhtiö voi luoda, hankkia ja lisensoida aineetonta omaisuutta ja ohjelmistoja, sekä harjoittaa
toimintaansa liittyvää muuta kaupallista liiketoimintaa, mukaan lukien arvopaperikauppa ja muu si-
joitustoiminta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, irtainta omai-
suutta, sekä immateriaalioikeuksia, sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan, tytär- ja osakkuusyritysten sekä yhteisyritysten ja ali-
hankkijoiden kautta.

4  Kehitysvaiheet

Strategisista tavoitteista, liikeideasta ja toiminta-ajatuksesta johdetaan yhtiön kehityspolku vuo-
sille 2017 – 2022. Kehityspolun käynnistysvaiheen osalta suunnitelmat ovat selkeämmät ja seu-
raavien vaiheiden tavoitteita päivitetään ja tarkennetaan tarpeen mukaan. TAHE-konsortion ra-
kentumista on kuvattu erikseen liitteessä 2.

Yhtiön toiminnan vakiintuessa riittävällä tasolla, siirtyy tämä määrittely ja suunnittelu osaksi Yh-
tiön normaalia strategia- ja toteutustyötä.

Käynnistysvaihe 2017 – 2018:

2017:
Valtio perustaa kansallisen TAHE-yhtiön. Maakuntien toimijat valitsevat tai perustavat MAKU
TAHE -yhtiön, jolta ostavat talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelunsa.

Valinnassa suositellaan hyödyntämään jo olemassa olevia palvelukeskuksia (nykyiset in
house -yhtiöt ja liikelaitokset) sekä suosimaan yhteistyötä yli maakuntarajojen. Tämä tukee
pidemmän tähtäimen tavoitetilan saavuttamista. Maakuntien toimijat siirtävät tukipalveluita
tuottavaa henkilöstöä kyseiseen MAKU TAHE -yhtiöön mikäli mahdollista ja järkevää.

Maakuntien toimijat valitsevat maakunnassa käytettävät talous- ja henkilöstöhallinnon järjes-
telmät ja suunnittelevat tarvittavat järjestelmäintegraatiot siten, että maakunnan johtaminen
1.1.2019 on mahdollista.

 Valitaan järjestelmät, jotka ovat jo käytössä maakunnan alueella tai nykyisessä palve-
lukeskuksessa, johon mahdollisesti liitytään.

 Järjestelmävalinnassa tulee huomioida seuraavat asiat:
o Järjestelmä skaalautuu maakunnan volyymin tarpeisiin, järjestelmän elinkaarta

on jäljellä ja järjestelmä tukee tulevaisuuden digitalisointi työtä.
o Sopimukset ja hankintalaki eivät estä käytön laajentamista.
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o Mikäli maakunnalla on tarvetta talous- ja henkilöstöhallinnon palveluihin liitty-
välle järjestelmäkilpailutukselle, tulee kilpailutukset toteuttaa yhteistyössä
TAHE-yhtiön kanssa.

 TAHE-yhtiö järjestää ja kilpailuttaa mahdollisia keskitettyjä järjestelmäratkaisuja tai
palveluita maakuntien tarpeiden mukaisesti. Mahdolliset järjestelmien kilpailutukset
tehdään yhteistyössä maakuntien omistaman kansallisen ICT-yhtiön kanssa.

2018:
MAKU TAHE -yhtiöiden valmistelu TAHE-yhtiön osa-omistus- tai tytäryhtiöksi on käynnissä.
TAHE-yhtiö järjestää ja kilpailuttaa mahdollisia keskitettyjä järjestelmäratkaisuja tai palveluita
maakuntien tarpeiden mukaisesti. Mahdolliset järjestelmäkilpailutukset tehdään yhteistyössä
ICT-yhtiön kanssa.
MAKU TAHE -yhtiöt toimivat tai aloittavat toimintansa vähintään maakunnallisesti. Maakun-
tien toimijat siirtävät tukipalveluita tuottavaa henkilöstöä kyseiseen MAKU TAHE -yhtiöön.

Talous- ja henkilöstöhallinnonjärjestelmäintegraatiot on tehty/käynnissä:
 Keskeiset järjestelmät ovat integroitu (tai riittävä tiedon välitys järjestelmien välillä on

hoidettu) 1.1.2019 mennessä ja nämä tukevat maakuntakonsernin johtamista.
o Jos osa integroinneista on kesken vuoden 2018 lopussa, projekti on kuitenkin

käynnissä ja aikataulutettu.

Käynnistysvaiheen päätavoite 2017 – 2018: Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien ja pal-
velutuotannon tulee tukea maakunnan johtamista 1.1.2019 alkaen.

Muutosvaihe 2019 – 2021:

2019:
TAHE-yhtiön omistus siirtyy maakunnille 1.1.2019 alkaen. MAKU TAHE -yhtiöt ovat TAHE-
yhtiön osa-omistus- tai tytäryhtiötä, omistusosuussiirrot tehdään vuoden 2019 alkupuolella.
Toteutetaan mahdollisesti kesken olevat talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäintegraatiot.

TAHE-yhtiö järjestää tarvittavia keskitettyjä ratkaisuja järjestelmiin ja palveluihin liittyen. Mah-
dolliset järjestelmien kilpailutukset tehdään yhteistyössä ICT-yhtiön kanssa.

2020 - 2021:
Yhtiön toiminta vakiintuu. TAHE-yhtiön verkostossa toimii 4-6 tuotannollista MAKU TAHE -
yhtiötä, jotka palvelevat kaikkia maakuntia. TAHE-yhtiön hallinnoimia yhteisiä kehityshank-
keita on käynnissä ja ne tuottavat tuloksia palvelukeskusyhtiöiden käyttöön. TAHE-yhtiö koor-
dinoi, että kehitystuloksia jaetaan ja hyödynnetään verkostossa kaikkien eduksi. Palvelutar-
joamaa kehitetään omistaja-asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Keskitetyistä palveluista osa on
tuotannossa ja niiden kattavuutta laajennetaan, osa on kilpailutus- tai kehitysvaiheessa.

Keskitetysti kilpailutettuja järjestelmiä on otettu käyttöön ja käyttöönottojen ajankohtia arvioi-
daan maakunnittain. Järjestelmien määrä on supistunut lähtötilanteesta (1.1.2019).

Muutosvaiheen päätavoite 2019 – 2021: Maakunnille lisäarvoa tuottavan TAHE-konsortion toi-
minta on vakiintunut 1.1.2022 mennessä.
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Kuva 1. Toiminnan käynnistyksen ja kehityksen vaiheet
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5  Toimintaympäristö ja asiakkaat

5.1  Toimintaympäristö

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden toimintaympäristön nykytilanne vuonna 2017:
 Maakuntien alueilla toimii joukko erityyppisiä kuntien, sairaanhoitopiirien ja muiden kun-

tayhtymien omistamia yhtiöitä ja liikelaitoksia tuottaen näille mm. talous- ja henkilöstöhal-
linnon palveluita. Osa toimii alueellisesti, osa pyrkii laajentumaan jopa valtakunnan tasolle.

 Osa kunnista tai kuntayhtymistä tuottavat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut omana
toimintana.

 Valtiosektorilla palvelukeskuksena toimii Palkeet.
 KEHA-keskus huolehtii valtakunnallisesti ELY-keskusten ja TE-toimistojen niistä talous- ja

henkilöstöhallinnon tehtävistä, jotka kuuluvat yleensä virastojen tehtäviin ja virastojen puo-
lesta yhteistyöstä Palkeiden kanssa.

 Palvelusopimuksia on lukuisia.
 Järjestelmätoimittajia ja sopimuksia on lukuisia.
 Valtakunnallinen TAHE-yhtiö nähdään eri suunnista erilaisena.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden toimintaympäristön tavoitetila:
 TAHE-yhtiö järjestää tehokkaat ja taloudelliset palvelut maakunnille sekä yhtenäistää pal-

veluja valtakunnallisesti.
 Palvelut tuotetaan lähellä asiakasta TAHE-konsortiossa, 4-6 keskeisen MAKU TAHE -yh-

tiön toimesta. Lisäksi voi olla muita palvelukohtaisia toimittajia, joita ohjataan keskitetysti
TAHE-yhtiön toimesta.

 TAHE-yhtiö tuottaa joitakin keskitettyjä palveluita itse (mm. valtiolta siirtyvät jo keskitetyt
palvelut).

 Palvelusopimukset on keskitetty TAHE-konsortioon, määrä vähentynyt oleellisesti.
 Järjestelmätoimittajien määrä on supistunut, muutamia toimittajia per osa-alue.
 Järjestelmäsopimuksia on yhdenmukaistettu sekä keskitetty TAHE-konsortioon, määrä vä-

hentynyt oleellisesti.
 Usean palvelu- ja järjestelmätoimittajan verkostolla taataan kilpailuympäristön säilyminen.

5.2  Asiakkaat

Yhtiön asiakkaina ovat maakunnat, maakuntien liikelaitokset ja yhtiöt. Yhtiö ei järjestä palveluita
maakuntien vapailla markkinoilla toimiville yhtiöille.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden asiakaskunnan nykytila 2017:
 Maakuntien alueilla on paljon toimijoita, joiden toimintoja siirtyy maakuntaan: kunnat, sai-

raanhoitopiirit, kuntayhtymät, erityishuoltopiirit jne.
 Lisäksi on toimijoita, jotka toimivat jo valtakunnallisesti tai yli maakuntarajojen; ELY:t, TE-

toimistot, KEHA-keskus, PELA.
 Järjestelmätoimittajia ja -sopimuksia on lukuisia
 Palvelusopimuksia on lukuisia, osalla ei ole sopimuksia.
 Muutokset vaikuttavat toimijoihin eritavalla ja muutos nähdään eri suunnista erilaisena.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden asiakaskunnan tavoitetila:
 Toiminnot ovat yhdistyneet maakuntakonsernin alaisuuteen.
 Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden palvelusopimukset ovat yhdenmukaiset ja keski-

tetty TAHE-konsortioon, määrä on vähentynyt oleellisesti.
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 Järjestelmäsopimuksia on yhdenmukaistettu sekä keskitetty TAHE-konsortioon, määrä on
vähentynyt oleellisesti.

 TAHE-yhtiö huolehtii kilpailuympäristön säilymisestä.

6  Toimintamalli ja taloudelliset toimintaedellytykset

6.1  Toimintamalli

TAHE-yhtiö järjestää ja tuottaa palveluja vain maakunnille, maakuntien liikelaitoksille ja yhtiöille.
Yhtiö ei järjestä tai tuota palveluita SOTE-valinnanvapauden piirissä oleville toimijoille eikä kasvu-
palvelujen osalta markkinoilla toimiville yhtiöille.

Tuotettavista palveluista sovitaan maakuntien kanssa ja palvelutarjoamaa hinnoitteluperiaattei-
neen pidetään yllä palvelukatalogissa.

Pieni osa palveluista tuotetaan yhtiön toimesta (mm. asiantuntijapalvelut, keskitetyt palvelut osit-
tain). Suurin osa hankitaan ostopalveluina verkostosta (muut in house -yhtiöt ja kaupalliset toimi-
jat).

Yhtiö omistaa yhdessä kuntien kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien palvelutuotannon
MAKU TAHE -yhtiöitä siten, että yhtiö voi hankkia näiltä palveluja maakuntien käyttöön palveluso-
pimuksilla. Yhtiö osallistuu MAKU TAHE -yhtiöiden päätöksentekoon (in-house edellytykset täytty-
vät). Kunnat voivat myös hankkia MAKU TAHE -yhtiöiltä palveluja.

MAKU TAHE -yhtiöt vastaavat alueillaan (yksi tai useampi maakunta) operatiivisesta palvelutuo-
tannosta. Toimitaan hajautetulla mallilla lähellä asiakkaita, henkilöt jatkavat työskentelyä niissä
maakunnissa, joissa ovat nytkin.

6.2  TAHE-konsortio ja omistajaohjaus

TAHE-konsortion operatiivista toimintaa ohjaa TAHE-yhtiö. Alla olevissa kuvissa on kuvattuna
TAHE-konsortion rakenne sekä omistajaohjaus. TAHE-yhtiö omistaa MAKU TAHE -yhtiöitä. Omis-
tusosuudesta riippuen MAKU TAHE -yhtiö voi olla TAHE-yhtiön tytär- tai osaomistusyhtiö.
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Kuva 2. Yhtiön konsortiorakenne.

Kuva 3. Omistajaohjauksen rakenne

Omistajaohjauksen varmistamiseksi yhtiöllä on asiakasneuvottelukunta, joka ohjaa yhtiön toimin-
taa. Tulevat maakunnat nimeävät asiakasneuvottelukuntaan edustajansa ja asiakasneuvottelu-
kunnassa voi myös olla asiantuntijajäseniä. Asiakasneuvottelukunnan tehtävänä on tuoda yhtiön
toimintaan sekä sen kehittämiseen vahvempi asiakasnäkemys.

Maakunta – TAHE-yhtiö – MAKU TAHE -yhtiö omistusketju takaa in house -aseman palveluiden
ostamiselle. Palveluiden ohjaus ei edellytä maakunnan suoraa omistusta MAKU TAHE -yhtiöstä,
vaan palveluita ohjataan maakunta – MAKU TAHE -yhtiö -yhdyspinnassa asiakasyhteistyöhön ja
palvelusopimuksiin perustuen.

Asiakasneuvottelukunta
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6.3  Käyttövelvoite

Omistaja-asiakkaiden käyttövelvoite koskee TAHE-konsortion käyttövelvoitteen piirissä olevia pal-
veluita. Palvelutarjoamassa kuvatut ja määritetyt peruspalvelut kuuluvat käyttövelvoitteen piiriin.
Lisäpalveluita suositellaan keskitettäväksi, mutta näiden osalta jokainen asiakas etenee omaan
tahtiinsa. Palvelutarjoama on kuvattu tarkemmin kappaleessa 7.2.

6.4  Taloudelliset toimintaedellytykset

 Yhtiön omistavat maakunnat. Asiakaskattavuus on 100 % palveluverkoston kautta (kaikki
maakunnat).

 TAHE-konsortiolla on olemassa määritelty palvelutarjoama, johon maakunnat ovat sitoutu-
neet viimeistään 2019 alusta. Voidaan määritellä myös käyttövelvoitteena asetuksessa.

 Perustamisvaiheessa (2017 – 2019) yhtiötä ja sen palvelutarjoaman kehittymistä tuetaan
valtion varoin.

 Valtion hallinnassa olevat, maakunnille siirtyviin tehtäviin liittyvät, palvelut on siirretty pal-
velukeskuksen vastuulle.

 Tarvittavat palvelusopimukset sekä mahdolliset sopimusjärjestelyt on toteutettu yhteis-
työssä eri osapuolien kesken.

 Palveluverkoston in house -asema on varmistettu yhtiöjärjestelyillä ja palveluverkosto on
käytettävissä.

 TAHE-yhtiön sekä MAKU TAHE -yhtiöiden osaaminen on varmistettu henkilöstösiirroilla
nykyisistä toimijoista.

7  Palvelumalli ja palvelut

7.1  Yleistä palvelumallista

TAHE-konsortion tulee tarjota suuruuden ekonomian hyötyjä, tukea/ohjata isojen linjojen kehitystä
sekä mahdollistaa ketterä kehitys alueellisesti. TAHE-yhtiöllä on tässä keskeinen rooli palvelumal-
lin rakentajana. Palvelumallissa tulee huomioida, että liian pitkä tilaaja/toimittajaketju johtaa usein
kankeaan toimitusmalliin nopeiden käytännön tarpeiden osalta. Tämän johdosta on erityisen tär-
keätä varmistaa palvelutoimituksen ja suorien asiakastarpeiden osalta mahdollisimman suora toi-
mitusketju palvelunkäyttäjän ja palveluntuottajan välillä. Alla olevissa kuvissa on kuvattu palvelu-
mallia sekä tähän liittyviä vastuita ja periaatteita.
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Kuva 4. Palvelutoimitusmallin ja -ohjauksen perusperiaatteet

Kuva 5. Konsortion toimijoiden palveluohjauksen perusperiaatteet
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Kehityksen osalta keskeisimpänä menestystekijänä on tunnistaa osa-alueet, joiden kehityksen
keskittämisestä saadaan aidosti hyötyjä. Tavoitteena on asiakasorganisaatioiden toiminnan tuot-
tavuuden tukeminen digitalisoitujen ja tehokkaiden talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ja
toimintamallien avulla. Alla olevassa kuvassa on lueteltu mahdollisia keskitetyn kehityksen osa-
alueita.

Kuva 6. Keskeisiä konsortiotason kehityksen osa-alueita
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7.2  Palvelutarjoama

Palvelutarjoama jakautuu perus- ja lisäpalveluihin. Palvelutarjoamassa kuvatut ja määritetyt pe-
ruspalvelut kuuluvat käyttövelvoitteen piiriin. Lisäpalveluita suositellaan keskitettäväksi, mutta näi-
den osalta jokainen asiakas etenee omaan tahtiinsa.

Kuva 7. Palvelutarjoama

Ensisijaisen tärkeätä vaikuttavuuden saavuttamiseksi on uudenlaisten toimintatapojen ja mallien
jalkautuminen ja toteutuminen palveluorganisaatioissa. TAHE-yhtiö tarjoaa palveluiden kehittämi-
sen lisäksi tukea prosessimuutoksiin ja muutosjohtamiseen oman osaamisen sekä vahvojen
kumppanuusverkostojen avulla.

Palvelut ovat kansallisia ratkaisuja tai pystyvät integroitumaan tarvittavin osin osaksi isompia rat-
kaisuja. Keskitettyjen palveluiden toteutukset mahdollistavat helpon käyttöönoton organisaation
tarpeiden ja kypsyystason mukaisesti.

Tavoitetila 1.1.2019:

Peruspalvelut kuuluvat käyttövelvoitteen piiriin ja mitä nopeammin maakunnat ovat keskittäneet
nämä palvelut palvelukeskuksiin, sitä nopeammin palveluiden kehityksessä päästään eteenpäin.
Tavoitteena on, että peruspalvelut tuotetaan TAHE-konsortion toimesta 1.1.2019 alkaen. Tämä
mahdollistaa palveluiden yhtenäistämisen sekä yhteisen kehittämisen tehokkaan edistämisen.
Suurin osa peruspalveluista tuotetaan verkostossa MAKU TAHE -yhtiöiden toimesta. TAHE-yhtiö
tuottaa itse joitain keskitettyjä, valtiolta siirtyviä palveluita (mm. maksatuspalvelut).

Konsortiossa tuotetaan myös palvelutarjoamassa mainittuja lisäpalveluita, joiden sisältöä valmis-
tellaan tarkemmin käynnistys- ja muutosvaiheissa. Lisäpalveluiden osalta maakuntien toiminta
eroaa toisistaan. TAHE-yhtiö voi myös tuottaa keskitettyjä lisäpalveluita.
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7.2.1 Asiantuntijapalvelut

TAHE-yhtiön asiantuntipalveluilla ohjataan, suunnitellaan, toteutetaan ja hallitaan kaikkia TAHE-
yhtiön järjestämiä palveluita. Asiantuntijaresurssit muodostavat palvelukeskuksen tuotannon run-
gon. Asiantuntijaresursseja ja niiden tuottamaa tietotaitoa käytetään asiakkaiden kehittämishank-
keiden läpiviennissä, palvelujen hallinnassa ja niiden muutosten hallinnassa. Asiantuntijapalveluja
voidaan tuottaa joko omalla henkilökunnalla tai kumppaniverkoston avulla.

Asiantuntijapalveluita voidaan tarjota myös asiakkaiden käyttöön erillisenä resurssina, jolloin asi-
akkaat voivat hyödyntää näiden osaamista myös sellaisissa tehtävissä, jotka eivät suoranaisesti
liity TAHE-yhtiön tarjoamiin kokonaisuuksiin.

7.3  Palvelulupaus

Yhtiön palvelulupaus asiakkailleen koostuu Asiakaslähtöisestä palvelusta, Tasalaatuisista ja kus-
tannustehokkaista palveluista kaikille maakunnille, Digitaalisista palvelukanavista sekä Palvelui-
den yhteisestä kehittämisestä. Palvelulupaus on kuvattu tarkemmin alla.

Kuva 8. Palvelulupaus
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7.4  Roolit ja vastuut

TAHE-konsortion palvelun järjestämisen ja palvelutuotannon roolien ja vastuiden periaatteita on
kuvattu alla olevassa kuvassa. Tarkemmat vastuunjaot tullaan kuvaamaan toimijoiden välisissä
palvelu- ja kehityssopimuksissa.

Kuva 9. Palvelun tuottamisen vastuiden periaatteet.
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8  Rakenne ja organisoituminen

8.1  Yhtiön rakenne ja omistus

Yhtiö on osakeyhtiömuotoinen ja se rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa
valtio perustaa yhtiön ja aloittaa toiminnan ja palveluiden käynnistämisen. Toisessa vaiheessa
1.1.2019 alkaen yhtiö siirretään kokonaan maakuntien omistukseen. Valtiolle ei tämän jälkeen jää
omistusta yhtiössä.

Yhtiössä toimii tavanomaiset osakeyhtiön toimielimet hallitus ja toimitusjohtaja. Ensimmäisessä
vaiheessa valtio nimittää toimitusjohtajan, jonka tehtävänä on käynnistää palvelukeskuksen toi-
minta. Hallitukseen nimetään asiantuntijoita, joiden tehtävä on linjata yhtiön kehittämisen suuntaa
ja ohjata toimitusjohtajan ja yhtiön työtä. Hallituksen tulee tehtävässään huomioida maakuntien
tarpeet ja tahtotila. Tavoitteena on, että käynnistämisvaihe on saatettu loppuun, sekä muutosvai-
heen vaatimat taktisen tason toimenpiteet on aloitettu ja vakiintuneen tuotannon vaiheen strategi-
set toimenpiteet on toiminnassa tarvittavassa laajuudessa huomioitu 1.1.2019 mennessä.

Yhtiö voi tehdä strategisia liiketoimintaperusteisia yritysjärjestelyjä ja ostaa osakkuuksia yrityksistä
ja perustaa tytäryhtiöitä tai yhteisyrityksiä toimintansa harjoittamista varten.

8.2  Käynnistysvaiheen organisaatio

Yhtiö toimii käynnistysvaiheessa kevyellä organisaatiolla. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön toiminnan
järjestämisestä siten, että käynnistysvaiheen sekä muutosvaiheen tavoitteet toteutetaan. Yhtiöön
rekrytoidaan henkilöstöä harkiten tarvittaviin tehtäviin.

Kuva 10. Käynnistysvaiheen organisaatio
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8.3  Palvelukeskusten välinen yhteistyö

Yhtiöllä on tiivis yhteys maakuntauudistuksen yhteydessä perustettavaan tieto- ja viestintäteknis-
ten palvelujen palvelukeskukseen. Vaikka molemmilla yhtiöillä on omat erilliset tehtävänsä ja toi-
mialansa, niillä on tiivis liityntäpinta siten, että tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskus
toimii yhtiölle järjestelmätoimittajan roolissa. Yhtiö määrittää substanssin tarpeet ja toimii proses-
sin omistajan roolissa. Yhtiö myös vastaa liiketoimintaprosessien kehittämisestä ja jatkuvaan ke-
hittämiseen kuuluvien järjestelmäkehittämistarpeiden määrittelystä, priorisoinnista ja hyväksymis-
testauksesta. Yhtiöllä on keskeinen rooli talous- ja henkilöstöhallinnonjärjestelmien kehittämisessä
ja ylläpidossa.

Yhtiö tekee kattosopimuksen alaisuudessa toimitussopimukset sovellustoimittajien kanssa ja sopii
järjestelmätoimituksista ja käyttöönotoista MAKU TAHE -yhtiöiden kanssa, kuten mahdollisten
muiden yhtiön alihankkijoiden ja kumppaneiden kanssa.

Yhtiö tuottaa tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskukselle sekä Maakuntien tilakeskus
Oy:lle yhtiöiden tarvitsemat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, samoilla periaatteilla kuin maa-
kunnille.

Palvelukeskusten tiiviillä yhteistyöllä vältetään päällekkäisten toimintojen rakentaminen ja tätä
kautta kevennetään organisaatioita ja tehostetaan toimintaa.

9  Talous, rahoitus ja riskianalyysi

Yhtiö tarvitsee käynnistämisvaiheessa (2017 – 2018) sekä muutosvaiheen alussa (2019) valtion
rahoitusta.

Muutosvaiheen alussa osa yhtiön toiminnan rahoituksesta voi jo tulla palvelumaksuista keskitetty-
jen palveluiden osalta. Muutosvaiheen aikana (2019 – 2021) yhtiö siirtyy malliin, jossa kulut kate-
taan palvelurahoituksen perusteella. Muutosvaiheen aikana tarvittavien kehityshankkeiden rahoi-
tus tulee sopia erikseen.

Ansaintalogiikka ja hinnoittelu: Palvelut hinnoitellaan omakustannusarvon perusteella.
 Hinnoittelu voi perustua työmääriin (asiantuntijapalvelut), suorite- tai kappalemäärään (li-

senssit, käyttäjämäärä, laitemäärä) tai näiden yhdistelmiin.
 Hintoihin voidaan sisällyttää toiminnan ja järjestelmien kehittämiskustannukset tai nämä

voidaan kattaa erillisellä hankerahoituksella.
 Hyödyt tulevat yhtenäistämisen, kilpailutusten ja ohuen organisaation kautta

Kulut: Toiminnasta saatavilla tuloilla katetaan kaikki toiminnan edellyttämät menot ja investoinnit
 Tulos ennen veroja pyritään minimoimaan, kuitenkin niin että jatkuva kehittäminen turva-

taan toiminnasta saatavilla tuloilla
 Yhtiön tavoitteena on palvelujen kustannustehokas, laadukas ja asiakaslähtöinen tuottami-

nen. Osinkoja ei ole tarkoitus jakaa.
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TAHE-palvelutarjoaman palvelut

1. TAHE-palvelutarjoaman yleiskuvaus ja käyttövelvoite
2. Taloushallinnon palvelut
3. Henkilöstöhallinnon palvelut
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TAHE-palvelutarjoaman yleiskuvaus ja käyttövelvoite

• TAHE-palvelutarjoama koostuu talous- ja henkilöstöhallinnon perus- ja
lisäpalveluista

• TAHE-palvelutarjoamassa pyritään tehokkaisiin sekä sähköisiin ja
automatisoituihin prosesseihin

• TAHE-palveluiden käyttövelvoite
• Omistaja-asiakkaiden käyttövelvoite koskee TAHE-palvelukeskuskonsortion

käyttövelvoitteen piirissä olevia palveluita
• Palvelutarjoamassa kuvatut ja määritetyt peruspalvelut kuuluvat käyttövelvoitteen

piiriin
• Lisäpalveluita suositellaan keskitettäväksi, mutta näiden osalta jokainen asiakas

etenee omaan tahtiinsa
• Maakunnat voivat keskittää myös palvelutarjoaman ulkopuolella olevia palveluita

3
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Taloushallinnon peruspalvelut
(sis. järjestelmät)

• Ostolaskut ja ostoreskontra
• Laskujen kierrätys

• Myyntilaskutus, myyntireskontra ja perintä
• Maksuliikenne
• Kirjanpito ja tilinpäätöslaskelmat
• Konsernitilinpäätös
• Maksatuspalvelut
• Maakuntien keskitetty talousraportointi

Taloushallinnon lisäpalveluita

• Talousarvion ja taloussuunnittelun tuki
• Ennustamisen ja seurannan tuki
• Kassanhallinta ja rahoituspalvelut
• Leasing-rahoituksiin liittyvät hallinnointipalvelut
• Kustannuslaskennan tuki
• Johdon raportointi
• Muut asiantuntijapalvelut

Taloushallinnon lisäpalveluita

• Talousarvion ja taloussuunnittelun tuki
• Ennustamisen ja seurannan tuki
• Kassanhallinta ja rahoituspalvelut
• Leasing-rahoituksiin liittyvät hallinnointipalvelut
• Kustannuslaskennan tuki
• Johdon raportointi
• Muut asiantuntijapalvelut

Henkilöstöhallinnon peruspalvelut
(sis. järjestelmät)

• Palkanlaskenta
• Palkkojen ja palkkioiden laskenta ja maksatus
• Kela- ja tapaturmavakuutuskorvausten käsittely
• Tilitykset, tilastot ja vuosi-ilmoitukset viranomaisille
• Perusraportointi
• Palkka- ja palvelutodistukset
• Asiakaspalvelu ja perusneuvonta

• Palvelussuhdetietojen hallinta (järjestelmät)
• Matkan- ja kulunhallinta

Henkilöstöhallinnon lisäpalveluita

• Rekrytoinnin tuki
• Henkilöstöhallinto: osaamisen ja suorituksen hallinta (HRD)

sekä koulutusten hallinta (järjestelmät)
• Henkilöstöraportointi
• Matkanvarausprosessi ja neuvontapuhelin
• Muut asiantuntijapalvelut

Henkilöstöhallinnon lisäpalveluita

• Rekrytoinnin tuki
• Henkilöstöhallinto: osaamisen ja suorituksen hallinta (HRD)

sekä koulutusten hallinta (järjestelmät)
• Henkilöstöraportointi
• Matkanvarausprosessi ja neuvontapuhelin
• Muut asiantuntijapalvelut

TAHE-palvelutarjoama

4
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TAHE-palvelutarjoaman palvelut

1. TAHE-palvelutarjoaman yleiskuvaus ja käyttövelvoite
2. Taloushallinnon palvelut
3. Henkilöstöhallinnon palvelut
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Ostolaskut ja ostoreskontra -palvelu

6

Palvelun kuvausPalvelun kuvaus Asiakkaan tehtävätAsiakkaan tehtävät Hyödyt, tavoitteet ja hinnoitteluHyödyt, tavoitteet ja hinnoittelu

Palvelu tuottaa asiakkaan ostolaskujen
sähköisen kierrätyksen, ostoreskontran
hoitamisen sekä toimittajarekisterin ylläpidon.
Palvelu sisältää järjestelmän ylläpidon ja
toimittajahallinnan sekä laskujen kierrätyksen
automaatioasteen kehittämisen
palveluntarjoajan valtuuksien puitteissa.
Sisältää ostolaskujen perusraportoinnin.

Oikeiden viitetietojen vaatiminen laskulle.
Laskunkierrätykseen tarvittavan tiedon
tuottaminen palvelukeskukselle (käytettävät
koodit tms.).

Laskujen tiliöinti, tarkastus ja hyväksyntä.

Hyödyt asiakkaalle:
Volyymin keskittämisen sekä automaation lisäämisen myötä saatava
ostolaskuprosessin kustannustehokkuus sekä tasalaatuisuus.

Tavoitteet:
• 90% laskuista tulee verkkolaskuina.
• Xx% laskuista lähtee kiertoon automaattisesti

Hinnoittelu:
• Xx€/paperinen ostolasku
• Xx€/sähköinen ostolasku

Ostolaskujen tiliöintipalvelu. Oikeiden viitetietojen vaatiminen laskulle.
Laskun tiliöintiä varten tarvittavien tietojen
tuottaminen palvelukeskukselle.
Laskujen tarkastus ja hyväksyntä.

Perus-
palvelu

Laajen-
nettu

palvelu

Hyödyt asiakkaalle:
Laskujen käsittelyn tehostuminen (linjaorganisaatio voi keskittyä
varsinaiseen työhönsä), vähemmän virheitä eli kustannukset
kohdistuvat oikeammin, alv-tilitysten oikeellisuus.

Tavoitteet:
• Xx% tiliöinneistä hoituu automaation avulla.
• Xx% tiliöinneistä tehdään keskitetysti.

Hinnoittelu:
• Xx€/ostolasku
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Myyntilaskutus ja myyntireskontra -palvelu
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Palvelun kuvausPalvelun kuvaus Asiakkaan tehtävätAsiakkaan tehtävät Hyödyt, tavoitteet ja hinnoitteluHyödyt, tavoitteet ja hinnoittelu

Palvelu tuottaa asiakkaan myyntilaskujen
laskutuksen, laskutuksen palvelupuhelimen
sekä myyntireskontran hoitamisen.
Laskutus hoidetaan useimmiten osana
asiakkaan käyttämää muuta tietojärjestelmää.
Palvelu tarjoaa kevyen laskutusrajapinnan
yksittäislaskuille.
Sisältää myyntilaskutuksen perusraportoinnin.

Myyntilaskuihin liittyvä perintä palvelu sisältää
perintäpalveluiden toimittajahallinnan.
Palveluun kuuluu maksuvalvonta,
maksumuistutukset, vapaaehtoinen
ja oikeudellinen perintä sekä jälkiperintä.

Laskutuksen perusteena olevien tietojen
tuottaminen sovitun prosessin mukaisesti.

Maksuaikavaltuutusten toimittaminen
palvelukeskukselle.

Laskutusjärjestelmän ylläpito, kehitys ja
toimittajanhallinta osana muuta toimintaa.

Hyödyt asiakkaalle:
Volyymin keskittämisen sekä toimintamallien yhtenäistämisen myötä
saatava myyntilaskuprosessin kustannustehokkuus sekä
tasalaatuisuus. Omaa työaikaa vapautuu normaaliin linjaorganisaatio
työhön.

Tavoitteet:
• Virheetön (xx% virheettömiä tapahtumia kokonaisuudesta),

ajantasainen ja tehokas laskutusprosessi.

Hinnoittelu:
• Xx€/myyntilasku

Laskutusjärjestelmän ylläpito, kehitys ja
toimittajahallinta.

Laskutuksen perusteena olevien tietojen
tuottaminen sovitun prosessin mukaisesti.

Perus-
palvelu

Laajen-
nettu

palvelu

Hyödyt asiakkaalle:
Laskutuksen kokonaisprosessin kehitysvastuu ja hallinta palvelun
tuottajalla. Asiakas ohjaa tarpeilla ja tavoitteilla.

Tavoitteet:
• Palvelun automaatioasteen maksimointi järjestelmän ja

prosessikehityksen avulla.

Hinnoittelu:
• Xx/€myyntilasku
• Kiinteä kuukausihinta
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Maksuliikennepalvelu
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Palvelun kuvausPalvelun kuvaus Asiakkaan tehtävätAsiakkaan tehtävät Hyödyt, tavoitteet ja hinnoitteluHyödyt, tavoitteet ja hinnoittelu

Palvelu tuottaa asiakkaan
maksuliikenneprosessin kokonaisvaltaisesti
sisältäen maksujen ja suoritusten
kohdentamisen reskontriin.

Valtuuttaa palveluntuottajan hoitamaan
maksuliikenneprosessin sisältäen
tilinkäyttöoikeudet maksujen suoritusta varten.

Hyödyt asiakkaalle:
Volyymin keskittämisen sekä toimintamallien yhtenäistämisen myötä
saatava kustannustehokkuus sekä tasalaatuisuus.

Tavoitteet:
• Virheetön (xx% virheettömiä tapahtumia kokonaisuudesta),

ajantasainen ja tehokas maksuliikenneprosessi.

Hinnoittelu:
• Xx€/kk (hinnoittelun perusteena käytetään keskimääräistä

tapahtumien määrää/kk)

Ei laajennettuja palveluita. -

Perus-
palvelu

Laajen-
nettu

palvelu

Hyödyt asiakkaalle:

Tavoitteet:

Hinnoittelu:
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Kirjanpitopalvelu
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Palvelun kuvausPalvelun kuvaus Asiakkaan tehtävätAsiakkaan tehtävät Hyödyt, tavoitteet ja hinnoitteluHyödyt, tavoitteet ja hinnoittelu

Palvelu tuottaa asiakkaalle kirjanpitolain
mukaisen kirjanpidon (sis. muistiotositteiden
teknisen toteutuksen, alv tilitykset,
veroilmoitukset), käyttöomaisuuskirjanpidon,
tilinpäätöksen ja kirjanpidon perusraportit.
Palvelu tuottaa myös kirjanpidon sekä alv-
neuvontaa asiakkaan oman taloushallinnon
tueksi.

Asiakas vastaa taloushallinnon
kokonaisuudesta sisältäen talousarvion
laatimisen, taloussuunnittelun, ennustamisen
ja seurannan, kassanhallinnan ja
rahoitussuunnittelun.
Asiakas ohjaa toimintaa (mm. tarvittavat
kohdistussiirrot) ja hyväksyy tehdyt
muistiotositteet.

Hyödyt asiakkaalle:
Kirjanpitokokonaisuus on palveluntuottajan vastuulla, jossa on laaja
osaaminen ja sijaisjärjestelyt toimivat. Mahdolliset erikoistilanteet
ratkeavat nopeammin ja laadukkaammin usean asiantuntijan toimesta.

Tavoitteet:
• Ajantasaisuus (kausien sulkeminen, tilinpäätöksen aikataulut)
• Virheetön, lainmukainen kirjanpito, joka tuottaa lisäarvoa

asiakkaalle (mm. alv-neuvonta, keskitetyt mallit/ratkaisut
raportoinnin tueksi).

Hinnoittelu:
• €/kk (hinnoitteluun vaikuttavat mm. keskimääräinen tapahtumien

määrä/kk, organisaatiorakenne)

Lisäpalveluna asiakas voi ostaa talousarvion,
taloussuunnittelun, ennustamisen ja
seurannan, kassanhallinnan ja
rahoituspalveluiden tukea.

Sovitaan tapauskohtaisesti.

Perus-
palvelu

Laajen-
nettu

palvelu

Hyödyt asiakkaalle:
Rutiinit hoidetaan palveluntuottajan toimesta, jolloin asiakkaan omaa
aikaa vapautuu taloushallinnon johtamiseen. Keskittämisellä
saatavissa myös tehokkuutta sekä parempaa jatkuvuutta.

Tavoitteet:
• Määritellään erikseen lisäpalvelukohtaisesti.

Hinnoittelu:
• €/kk (perustuen tarvittavaan työmäärään vastuujaon mukaisesti, voi

sisältää myös järjestelmäkustannuksia vastuista riippuen)
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Konsernitilinpäätöspalvelu
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Palvelun kuvausPalvelun kuvaus Asiakkaan tehtävätAsiakkaan tehtävät Hyödyt, tavoitteet ja hinnoitteluHyödyt, tavoitteet ja hinnoittelu

Palvelu tuottaa asiakkaan
konsernitilinpäätöksen yhdessä sovittujen
aikataulujen mukaisesti.

Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että
konsernin tiedot ovat saatavilla sovitussa
aikataulussa sekä sovitulla menetelmällä.
Tämä koskee etenkin toimijoita joiden
kirjanpito tehdään kolmannen osapuolen
toimesta.

Hyödyt asiakkaalle:
Rutiinit hoidetaan palveluntuottajan toimesta, jolloin asiakkaan omaa
aikaa vapautuu taloushallinnon johtamiseen. Keskittämisellä
saatavissa myös tehokkuutta sekä parempaa jatkuvuutta. Laajan
asiantuntemuksen hyödyntäminen.

Tavoitteet:
• Ajantasainen ja lainmukainen konsernitilinpäätös

Hinnoittelu:
• €/kk (hinnoitteluun vaikuttavat mm. keskimääräinen tapahtumien

määrä/kk, organisaatiorakenne)

Ei laajennettuja palveluita.

Perus-
palvelu

Laajen-
nettu

palvelu

Hyödyt asiakkaalle:

Tavoitteet:

Hinnoittelu:
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Maksatuspalvelu
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Palvelun kuvausPalvelun kuvaus Asiakkaan tehtävätAsiakkaan tehtävät Hyödyt, tavoitteet ja hinnoitteluHyödyt, tavoitteet ja hinnoittelu

Määrärahojen ja avustusten periaatteista
päättäminen
Valintakriteereistä päättäminen
Hakukuulutuksista päättäminen
Hankkeen esittely ja avustuspäätös
Avustus- ja määräraharaporttien analyysi
Hankkeiden valvonta
Oikaisuvaatimusprosessi
Takaisinperintäpäätökset

Hyödyt asiakkaalle:
Maakuntien avuistusprosessiin liittyvät maksatus- ja tarkastustehtävät
oikeus- ja suoritevarmasti sekä kustannustehokkaasti.

Tavoitteet:
• Hyvä asiakastyytyväisyys >4 (1-5)
• Käsittelyaikatavoite 30 vrk
• Digitalisoidut prosessit

Hinnoittelu:
€/kk, suoritevolyymiin pohjautuen.

Valtakunnalliset hakukuulutukset, hakemusten
kokoaminen ja yhteenvedot, keskitetty
lomakeylläpito- ja julkaisutoiminta;
ennustaminen, seuranta ja tilastointi.
Avustushakemusten esikäsittely tarvittaessa
keskitetysti
Raportointityökalut, lisäarvoraportointi.
Oikaisuvaatimusprosessin avustavat tehtävät

Perus-
palvelu

Laajen-
nettu

palvelu

Hyödyt asiakkaalle:

Tavoitteet:

Hinnoittelu:

Palvelu tuottaa avustusten ja
sopimuskorvausten maksatuksen perustehtäviä,
joita ovat mm. maksatushakemusten käsittely,
esittely ja ratkaisu, keskitetty asiakaspalvelu ja
neuvonta, paikan päällä tehtävät tarkastukset,
perusraportointi. Palvelu sisältää myös yleisen
avustusjärjestelmän, keskitetyt hallinto- ja
valvontajärjestelmät, määräaikaisraportoinnin
sekä laadunhallinnan kontrollitoiminnon.
Perintäjärjestelmät, perinnän avustavat tehtävät.
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Maakuntien keskitetty talousraportointipalvelu
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Palvelun kuvausPalvelun kuvaus Asiakkaan tehtävätAsiakkaan tehtävät Hyödyt, tavoitteet ja hinnoitteluHyödyt, tavoitteet ja hinnoittelu

Keskitetyn talousraportoinnin automatisointi ja
tuki maakuntien tarpeisiin perustuen.
Määritellään tarkemmin kun tiedetään eri
toimijoiden vastuut tässä kokonaisuudessa.

Määritellään tarkemmin kun tiedetään eri
toimijoiden vastuut tässä kokonaisuudessa.

Hyödyt asiakkaalle:

Tavoitteet:
• Automatisoitu prosessi: vähentynyt työmäärä, ajantasaiset ja oikeat

tiedot käytössä.

Hinnoittelu:

Ei laajennettuja palveluita.

Perus-
palvelu

Laajen-
nettu

palvelu

Hyödyt asiakkaalle:

Tavoitteet:

Hinnoittelu:
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TAHE-palvelutarjoaman palvelut

1. TAHE-palvelutarjoaman yleiskuvaus ja käyttövelvoite
2. Taloushallinnon palvelut
3. Henkilöstöhallinnon palvelut
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Palkanlaskentapalvelu
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Palvelun kuvausPalvelun kuvaus Asiakkaan tehtävätAsiakkaan tehtävät Hyödyt, tavoitteet ja hinnoitteluHyödyt, tavoitteet ja hinnoittelu
Palvelu tuottaa asiakkaalle asiakkaan
palveluksessa olevan henkilöstön palkkojen
laskennan sekä palkkojen ja palkkioiden
maksatuksen. Palvelu sisältää lisäksi Kela- ja
tapaturmavakuutuskorvausten käsittelyn,
lakisääteiset tilitykset, tilastot ja vuosi-
ilmoitukset viranomaisille, eläkelaitoksille ja
muille vastaaville tahoille, palkanlaskennan
perusraportoinnin sekä palkka- ja
palvelutodistukset. Asiakaspalvelu ja
asiakkaan esimiesten perusneuvonta sisältyy
palveluun.

Palvelun perustuote on asiakkaan
henkilöstölle toimitettava palkkalaskelma.

Palvelu sisältää järjestelmän ylläpidon ja
toimittajahallinnan.

Asiakas vastaa palkanlaskentaan toimitettavan
aineiston oikeellisuudesta sekä oikea-
aikaisuudesta sovittujen aikataulujen
mukaisesti.
Asiakas vastaa työ- ja virkaehtosopimusten
sekä paikallisten sopimusten tulkinnoista.

Hyödyt asiakkaalle:
Volyymin keskittämisen sekä automaation lisäämisen myötä saatava
palkanlaskentaprosessin kustannustehokkuus sekä tasalaatuisuus.

Tavoitteet:
• Palkat maksettu oikein ja ajallaan
• Palkanlaskentaan tuleva tieto (esim. työaikakorvaukset) toimitetaan

99% sähköisesti.
• Palkkalaskelmista xx% toimitetaan sähköisesti
• Virheetön, ajantasainen ja tehokas palkanlaskentaprosessi.
• Manuaalisen työn minimointi.

Hinnoittelu:
• Xx€/palkkalaskelma

Ei laajennettuja palveluita.

Perus-
palvelu

Laajen-
nettu

palvelu

Hyödyt asiakkaalle:

Tavoitteet:

Hinnoittelu:



-

Palvelussuhdetietojen hallintapalvelu

15

Palvelun kuvausPalvelun kuvaus Asiakkaan tehtävätAsiakkaan tehtävät Hyödyt, tavoitteet ja hinnoitteluHyödyt, tavoitteet ja hinnoittelu

Palvelusuhdetietojen hallintapalvelu sisältää
järjestelmän palkanlaskennan kannalta
tarvittavaan palvelussuhteen sähköiseen
ylläpitoon (palvelussuhteen alkaminen, ylläpito
ja päättäminen).
Palvelussuhteen alkaessa henkilölle
muodostuu työsopimus/viranhoitomääräys.
Palvelusuhteen ylläpito sisältää vuosilomien ja
poissaolojen hallinnan sekä omien tietojen
ylläpidon.

Palvelu sisältää järjestelmän ylläpidon ja
toimittajahallinnan.

Asiakas vastaa palkanlaskentaan siirtyvän
aineiston oikeellisuudesta sekä oikea-
aikaisuudesta sovittujen aikataulujen
mukaisesti.

Hyödyt asiakkaalle:
Sähköisen järjestelmän hyödyntämisen sekä automaation lisäämisen
myötä saatava palvelusuhteen elinkaaren hallintaprosessin
kustannustehokkuus sekä tasalaatuisuus.

Tavoitteet:
• 99% palvelussuhteista perustetaan sähköisinä.
• Virheetön, ajantasainen ja tehokas palvelussuhteen elinkaaren

hallintaprosessi.

Hinnoittelu:
• Xx€/palkkalaskelma
• Sisältyykö palkkalaskelman hintaan vai onko oma hinta?

Ei laajennettuja palveluita. -

Perus-
palvelu

Laajen-
nettu

palvelu

Hyödyt asiakkaalle:

Tavoitteet:

Hinnoittelu:



-

Matkan- ja kulunhallintapalvelu

16

Palvelun kuvausPalvelun kuvaus Asiakkaan tehtävätAsiakkaan tehtävät Hyödyt, tavoitteet ja hinnoitteluHyödyt, tavoitteet ja hinnoittelu

Palvelu tuottaa asiakkaalle matkan- ja
kulunhallinnan palvelut. Palvelu sisältää
matka- ja kululaskujen ja matkaennakoiden
maksatuksen sekä matkasuunnitelmien
käsittelyn.

Palvelu sisältää järjestelmän ylläpidon ja
toimittajahallinnan sekä matka- ja kululaskujen
perusraportoinnin.

Matka- ja kululaskujen sekä
matkasuunnitelmien tekeminen, tarkastus ja
hyväksyntä.

Hyödyt asiakkaalle:
Volyymin keskittämisen sekä automaation lisäämisen myötä saatava
matka- ja kululaskuprosessin kustannustehokkuus sekä
tasalaatuisuus.

Tavoitteet:
• 99% laskuista tehdään asiakkaan toimesta järjestelmään.
• Virheetön, ajantasainen ja tehokas matka- ja kululaskuprosessi.

Hinnoittelu:
• Xx€/matka-/kululasku

Matka- ja kululaskujen tarkastuspalvelu. Matka- ja kululaskujen tekeminen ja
hyväksyntä.

Perus-
palvelu

Laajen-
nettu

palvelu

Hyödyt asiakkaalle:
Laskujen käsittelyn tehostuminen (linjaorganisaatio voi keskittyä
varsinaiseen työhönsä), vähemmän virheitä eli maksujen oikeellisuus.

Tavoitteet:
• Xx%

Hinnoittelu:
• Xx€/matka-/kululasku
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Liite 3 TAHE-konsortion rakentuminen

1. Johdanto

Dokumentissa taustoitetaan TAHE-konsortion rakentumisen perusteluita, TAHE-yhtiön ja
maakuntien omistusosuuksia MAKU TAHE -yhtiöissä sekä palveluiden ohjausmallia.

2. Perusteluita ja ratkaisuvaihtoehtoja TAHE-konsortion perustamiselle

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen valmistelun projektiryhmä on päätynyt
ehdottamaan liiketoimintasuunnitelmassa esitettyä mallia TAHE-konsortion rakenteesta
sekä tähän liittyvistä omistus- ja henkilöstöjärjestelyistä ja palvelumallista. Malli
mahdollistaa jo tehdyn työn hyödyntämisen sekä määrätietoisen työn aloittamisen kohti
pidemmän tähtäimen tavoitetta. Mallin luomisessa erityistä huomiota on kiinnitetty käsillä
olevan sote- ja maakuntauudistuksen muutoksen laajuuteen. Talous- ja henkilöstöhallinnon
tukipalveluihin kohdistuva ensivaiheenmuutos on pyritty pitämään niin kevyenä kuin
mahdollista. Ensimmäisen vaiheen päätavoitteena onmahdollistaa maakuntien
johtaminen 1.1.2019 alkaen tarvittavien taloushallintotietojen avulla sekä varmistaa
henkilöstön palkanmaksu.

Laki ei suoraan ota kantaa mallissa esitettyihin MAKU TAHE -yhtiöihin, mutta laki
mahdollistaa tytär- ja osaomistusyhtiöiden (mm. maakuntalain 125 §, 126 §) perustamisen
TAHE-yhtiölle. Maakunnat tekevät päätöksiä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluihin
liittyen. Näihin päätöksiin pohjautuvia skenaarioita on kuvattu alla.
Maakunnan päätös TAHE-yhtiön käyttövelvoitteen piirissä olevien palveluiden
järjestämistapaa koskien:

1) Maakunta päättää yhtiön (valitsee tai perustaa MAKU TAHE -yhtiön), jolta tulee
ostamaan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelunsa.

Maakunta päättää tukipalveluita tuottavan henkilöstön siirtymisestä MAKU
TAHE -yhtiön palvelukseen. Henkilöstön siirrosta sovitaan
liikkeenluovutuksen periaattein.
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2) Mikäli maakunta päättää, että maakunta ei halua liittyä johonkin jo olemassa olevaan
palvelukeskukseen tai perustaa omaa yhtiötä tuottamaan näitä palveluita

Lain perusteella käyttövelvoitteen piirissä olevia tukipalveluita tuottava
henkilöstö siirtyy maakunnan kautta (tai suoraan) TAHE-yhtiöön. Lain
perustelutekstit ehdottavat palvelun tuottamiseen liittyvien sopimusten
siirtämistä maakunnan kautta (tai suoraan) TAHE-yhtiöön. TAHE-yhtiö
järjestää palvelut asiakkaan tarpeet huomioiden.

Maakunnan päätös koskien MAKU TAHE -yhtiön omistusosuuden siirtoa TAHE-
yhtiölle:

1) Maakunta päättää siirtää MAKU TAHE -yhtiön omistusosuuden TAHE-yhtiölle, jolloin
MAKU TAHE -yhtiöstä tulee TAHE-yhtiön tytär- tai osa-omistusyhtiö.

MAKU TAHE -yhtiö tulee osaksi TAHE-konsortiota, jolloin syntyy in house -
asema suhteessa kaikkiin maakuntiin.

2) Mikäli maakunta päättää, että maakunta ei halua siirtää kuntien ja/tai kuntayhtymien
omistaman (KO) in house -yhtiön omistusosuutta TAHE-yhtiölle tai siirroista ei
päästä sopimukseen maakunnan, KO in house -yhtiön ja TAHE-yhtiön kesken.

TAHE-yhtiö järjestää palvelut maakunnalle ostamalla tarvittavat palvelut KO
in house -yhtiöltä (palveluita on mahdollisuus ostaa vuoden 2022 loppuun
saakka). Tämän siirtymäajan aikana TAHE-yhtiö hoitaa tarvittavat järjestelyt
(mahdollisesti kilpailutukset) kyseiselle maakunnalle tuotettavia talous- ja
henkilöstöhallinnon palveluita varten, jotka takaavat palveluiden jatkumisen
sekä kehittymisen kohti yhtenäisiä tavoitteita.

3. TAHE-yhtiön ja maakuntien omistusosuus MAKU TAHE -yhtiössä

Lain mahdollistama ehdotettu malli pohjautuu yksinkertaiseen omistajaohjausmalliin, jossa
maakunnat omistavat ja ohjaavat TAHE-yhtiötä ja TAHE-yhtiö omistaa ja ohjaa MAKU TAHE
-yhtiöitä. Maakunnat voivat ostaa kaikilta TAHE-konsortioon kuuluvilta toimijoilta
peruspalveluiden lisäksi talous- ja henkilöstöhallinnon lisäpalveluita. Maakunta TAHE-
yhtiö MAKU TAHE -yhtiö -omistusketju takaa in house -aseman palveluiden ostamiselle.
Palveluiden ohjaus ei edellytä maakunnan suoraa omistusta MAKU TAHE -yhtiöstä, vaan
palveluita ohjataan maakunta MAKU TAHE -yhtiön yhdyspinnassa asiakasyhteistyöhön ja
palvelusopimuksiin perustuen. Palvelusopimusrakenne tullaan rakentamaan siten, että
asiakasrajapinnan ja tuotannollisen palvelukeskuksen välinen yhteistyö palvelee
maakunnan asiakastarpeita sekä kansallisen tason yhtenäistä kehitystä.
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Mikäli maakunnallisella yhtiöllä on talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden lisäksi
muitakin tukipalveluita vastuullaan, tulee omistusosuuksista näiden palveluiden osalta sopia
niiden toimijoiden kanssa, jotka kyseisiä palveluita ohjaavat ja tilaavat suoraan kyseiseltä
yhtiöltä (maakunta, kunta, kuntayhtymä). Perusajatuksena omistuksen jakautumisesta
omistajien kesken voisi toimia omistusosuuksien jako palveluiden liikevaihdon suhteessa.

4. Taustatietona lainauksia hallituksen esityksestä sote- ja
maakuntauudistukseksi 2.3.2017 koskien palvelukeskusten
rakentamista

Kappaleessa 3.3.10 Maakuntien valtakunnalliset palvelukeskukset:
”Palvelukeskuksille siirrettäisiin suoraan tai maakuntien kautta palvelutuotannon edellyttämä
tukipalveluhenkilöstö sekä tarvittava omaisuus (ml. osakeomistukset), tietojärjestelmät ja
ostopalvelusopimukset. Toimintaa rakennettaisiin siis olemassa olevalle pohjalle päällekkäisiä
investointeja välttäen.”
Yksityiskohtaiset perustelut, Maakuntalaki luku 16, 124 §:
”Pykälässä säädettäisiin siitä, että jos uusia palvelukokonaisuuksia siirrettäisiin maakunnista
palvelukeskuksiin ja niiden tytäryhtiöihin sen jälkeen, kun maakunnat ovat aloittaneet
toimintansa, niin samalla näille valtakunnallisille organisaatioille siirtyisivät myös
oikeudelliset vastuut maakuntien tekemistä sopimuksista ja sitoumuksista. Vastaavasti
palvelukeskuksille ja niiden tytäryhtiöille siirtyisi semaakuntien omaisuus, joka olisi
välttämätöntä kyseisiin sopimuksiin liittyvän palvelutuotannon toteuttamiseksi.”
Maakuntalaki, luku 16, 124 Palvelukeskusten vastuu sitoumuksista:
”Palvelukeskus ja sen tytäryhtiö vastaavat velka-, vuokra-, palvelu-, hankinta- ja
toimitussopimuksista sekä muista vastaavista sitoumuksista, joihin maakunta on sitoutunut
ja jotka koskevat yhtiölle luovutettua omaisuutta.”
Maakuntalaki, luku 16, 119 Velvollisuus käyttää palvelukeskuksen palveluja:
”Maakunnan ja maakunnan tytäryhteisön, joka ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, on
käytettävä 120—122 §:ssä tarkoitettuja palvelukeskusten tuottamia palveluja, ellei 121 ja
122 §:ssä tarkoitetuissa palveluissa muun palveluntuottajan tarjoaman palvelun käyttö ole
tietyssä toiminnassa tai asiassa taikka sen osassa välttämätöntä taloudellisesta,
toiminnallisesta, teknisestä tai muusta vastaavasta perustellusta syystä.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin palvelukeskusten tehtävistä ja
käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista. Ennen valtioneuvoston asetuksen antamista
on kuultava maakuntia ja tarvittavassa laajuudessa maakunnan tytäryhteisöjä.
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Laki maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain sekä
pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta Luku Henkilöstö, 14 §,
Henkilöstön asema:
”Maakuntauudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä
hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä maakuntaan sekä maakuntien
valtakunnalliseen palvelukeskukseen katsotaan liikkeenluovutukseksi.
Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan momentissa tarkoitettujen tehtävien
tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön
tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on momentissa tarkoitettujen tehtävien
tukitehtäviä. Joulukuun 31 päivään 2018 mennessä erääntyneestä lomapalkkavelasta vastaa
maakunta. Mitä ja momentissa säädetään, sovelletaan myös tehtävien ja tehtäviä hoitavan
henkilöstön siirtoon maakuntakonserniin kuuluvaan tai maakuntien määräysvallassa olevaan
yhteisöön, joka perustetaan 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä.
Valtiolta siirtyvän henkilöstön osalta säädetäänmyöhemmin lakipaketti II:ssa



LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN | MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Stödfunktioner - Tukipalvelut

SuviPaivi.Saarikoski
Bilaga § 69 / 6



Maku TaHe / Bolagsordning-Yhtiöjärjestys
• Namn?
• Hemort: Vasa?
• Bolagets bransch:

• Offentliga sektorns stödfunktioner
• Upphandling
• IT-tjänster
• Personaluthyrning (viakrieförmedling)
• Utvecklingstjänster
• Expert- och skolningstjänster
• Äga och inneha fast och lös egendom

• Icke vinstdrivande

• Nimi?
• Kotipaikka: Vaasa?
• Yhtiön toimiala:

• Julkisen sektorin tukitoiminnot
• Hankinnat
• IT-palvelut
• Henkilöstövuokraus (sijaisvälitys)
• Kehittämispalvelut
• Asiantuntija- ja koulutuspalvelut
• Omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta

• Voittoa tavoittelematon



Maku TaHe / Bolagsordning-Yhtiöjärjestys
• Standardform

• Vd
• Styrelse (3-9 medlemmar)
• Revisor (BDO)
• Bolagsstämma
• Inlösningsklausul, etc

• Vakiomuoto
• Toimitusjohtaja
• Hallitus (3-9 jäsentä)
• Tilintarkastaja (BDO)
• Yhtiökokous
• Lunastuslauseke, ym.



Avtal om bolagsbildning –
Perustamsisopimus
• Namn
• Aktier, 1 000 sta á 100 €
• Styrelse, 3-5 medlemmar vid bildandet:

• Vasa stad
• Vasa sjukvårdsdistrikt
• Österbottens förbund
• Övriga

• Ansvarig revisor: Tuula Ylikangas/Anders Lidman

• Nimi
• Osakkeet, 1 000 kpl á 100 euroa
• Hallitus, 3-5 jäsentä

• Vaasan kaupunki
• Vaasan sairaanhoitopiiri
• Pohjanmaan liitto
• Muut

• Vastuullinen tilintarkastaja: Tuula Ylikangas/Anders 
Lidman



Aktieägaravtal – Osakassopimus
• Verksamhetsprinciper

• In-house
• Serviceavtal med kunderna definierar innehållet av tjänsterna

• Verksamhetsöverlåtelse
• Avtalas separat från fall till fall

• Bolagets förvaltning
• Kundråd, medlemmar från alla ägare

• Toimintaperiaatteet
• In-house
• Asiakkaiden kanssa solmittavat palvelusopimukset määrittelevät 

palveluiden sisällön

• Toimintojen siirto yhtiölle
• Sovitaan erikseen asiakaskohtaisesti

• Yhtiön hallinto
• Asiakasneuvosto, jokainen omistaja edustettuna



Ägande - Omistus
Verksamhetsbidrag Ägarandel Antal aktier €

Kronoby 37714 3,1 % 31 3 100 €         
Larsmo 24858 2,1 % 21 2 100 €         
Jakobstad 109923 9,1 % 91 9 100 €         
Pedersöre 58888 4,9 % 49 4 900 €         
Nykarleby 43243 3,6 % 36 3 600 €         
Vörå 39234 3,3 % 33 3 300 €         
Korsholm 97591 8,1 % 81 8 100 €         
Vasa 377001 31,3 % 313 31 300 €       
Laihela 42347 3,5 % 35 3 500 €         
Malax 33569 2,8 % 28 2 800 €         
Korsnäs 12626 1,0 % 10 1 000 €         
Närpes 52128 4,3 % 43 4 300 €         
Kaskö 7696 0,6 % 6 600 €            
Kristinestad 38967 3,2 % 32 3 200 €         

Verksamhetskostnader
Vsvd 226867 18,8 % 188 18 800 €       
Österbottens förbund 3741 0,3 % 3 300 €            

1206393



Bolagets verksamhet, steg 1.
Yhtiön toiminta, vaihe 1.
• Verksamheter

• Uppgifter enl. kommande förordning
• Ekonomiförvaltning
• Personalförvaltning

• Upphandlingsringens verksamhet

• Verksamhetsöverlåtelse
• Vasa sjukvårdsdistrikt
• Vasa stad

• Grundande av projektgrupp

• IT-kartläggning och -strategi
• Strategimöte med CGI 3.5.2017
• Strategimöte under planering med Abilita

• Toiminta
• Tehtävät tulevan asetuksen mukaisesti

• Taloushallinto
• Henkilöstöhallinto

• Hankintarenkaan toiminta

• Toimintojen siirto yhtiölle
• Vaasan sairaanhoitopiiri
• Vaasan kaupunki

• Projektiryhmän perustaminen

• IT-kartoitus ja –strategia
• Strategiakokous CGI:n kanssa 3.5.2017
• Strategiakokous suunnitteilla Abilitan kanssa



Tekniska sektorn – Tekninen toimi
Alternativ
1. Bolagsbildning (In-house)

• Serviceavtal senast 31.12.2017 med befintliga
organisationer

• Övergång av avtal till nya landskapet
• Verkställande 2018

2. Delning av verksamheter inkl. 
personalövergångar

3. Status quo under en övergångstid
• Kommunerna säljer tjänster till nya landskapet
• Övergångstid 3 + 1 år, jfr. utrymmena
• Landskapet konkurrensutsätter efter övergångstiden

• Kommunerna kan inte delta i en offerttävling utan en bolagisering
av verksamheten, bolagiseringstvång (KomL)

Vaihtoehdot
1. Tukipalveluyhtiöt (In-house)

• Palvelusopimus 31.12.2017 mennessä olemassa 
olevien organisaatioiden kanssa

• Sopimukset siirtyvät uudelle maakunnalle
• Toimeenpano 2018

2. Toiminnan jakaminen sis. Henkilöstösiirrot
• Voimaanpanolain mukaisesti

3. Status quo siirtymäajaksi
• Kunnat myyvät palvelut uudelle maakunnalle
• Siirtymäaika 3 + 1 vuotta, vrt toimitilat
• Maakunta kilpailuttaa siirtymäajan jälkeen

• Kunnat eivät voi osallistua tarjouskilpailuun ellei 
toiminta ole yhtiöitetty, yhtiöittämisvelvoite 
(Kuntalaki)



Tekniska sektorn – Tekninen toimi
• Jakobstad: Alerte fr.o.m. 1.1.2017

• Ägararrangemang (Inhousestatus med nya
landskapet)?

• Vasa stad och sjukvårdsdistriktet
• Bolagsbildning under planering
• Verksamheter:

• Måltids- och städtjänster (båda)
• Fastighetsskötsel (Vasa stad)

• Övriga kommuner?
• Kommunvisa beslut och lösningar?
• Regionvis?

• Pietarsaari: Alerte 1.1.2017 alkaen
• Omistusjärjestelyt (inhouseasema uuden 

maakunnan kanssa)?

• Vaasan kaupunki ja sairaanhoitopiiri
• Yhtiön perustamisvalmistelut käynnissä
• Toiminnot:

• Siivous- ja ruokapalvelut (molemmat)
• Kiinteistöhuolto (Vaasan kaupunki)

• Muut kunnat
• Kuntakohtaiset päätökset ja ratkaisut?
• Aluekohtaiset järejstelyt?



Tack - Kiitos!

Läs mer om reformen i Österbotten på
2019.osterbotten.fi 

Lue lisää uudistuksesta Pohjanmaalla osoitteessa
2019.pohjanmaa.fi
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