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1. Aikataulu 

Siirtymäkausi päättyy vuoden 2001 lopussa. Huolimatta siitä, että julkinen sektori siirtyy euroihin 
siirtymäkauden lopussa on siirtymäkausi aikaa valmistautumiseen. Vuoden 2002 alussa euroihin 
siirtymisen tulee olla valmiina ! 

Rahanvaihtokausi 1.1 .-28.2.2002 on tekninen käteisrahan vaihdon ajanjakso Suomessa. 

2. Tietojärjestelmät 

Lähes kaikki taloushallinnon tietojärjestelmät käsittelevät rahaa. 
Tietojärjestelmät toimivat yhteydessä toisiinsa - esim reskontraan tai keskuskirjanpitoon. 

Tietojärjestelmien päivityksessä tärkeää : 
1. Kokonaisuus kartoitettava. ja hallittava 
2. Liittymien kartoitus ja varmennukset tehtävä 
3. Laitekapasiteetin riittävyys selvitettävä - 
konversioajot, vuodenvaihde ja historiatiedot 
4. Henkilöresurssit ja henkilöstön kouluttaminen 
5. Vastuukysymykset 
6. Konversioajojen virheettömyys 
7. Vuodenvaihteen töiden ajoitukset ja henkilöstöresurssit - asiakkaat ja toimittajat !!! 
8. Järjestelmien siirtymäajoitus, milloin ja missä järjestyksessä siirrytään euroihin 
9. Testaamiselle varattava myös aikaa 
10. Vanhojen tiedostojen siivoaminen 
11. Järjestelmäkuvauksen päivittäminen 

Tietojärjestelmien siirtyminen euroihin 
- vaiheittain 
- "kertarysäyksenä" 

Onko kertarysäyksenä siirtyminen euroihin edes mahdollista ? (Ei) 



Taloushallinnon tietojärjestelmien aikataulu euroihin siirryttäessä ! 

Keskuskirjanpito 
- kp eri osat 
- irtaimistokp 
- käyttö0m.k~ 
Ostoreskontra 

Myyntireskontra 

Laskutukset 
- erilaisia 
- 
Maksuliikenne 
- pankkiyht. 
Palkanmaksu 
- ilm verottajalle 
- ilm. eläkevakuu- 

tu kselle 
- muut 
Etuudet, avustukset 
- maksat. asiakkaille 

Kassatoiminnot 

Taloussuunnittelu 
Kustannuslaskenta 
- muu sis. laskenta 

2001 

K H IE 1s IL ( M  IJ 

2002 

T 1H M 

1.1.2002 

- 

Huom. 

Kila 164012000 
Kila 163212000 
Kila 153211 998 
Kila 148911997 

Ei estettä, ei 
pakkoa -periaate 

Kvtes 2001 -2002 
allekirj .ptk.7§ 

STM : etuudet 
rnkv2001 lop- 
puun asti 

eurot 

- 



3. Terveydenhuollon tietojärjestelmiin vaikuttavat mm asiakasmaksuista tehtävät päätökset: 

VM:n " Euron käyttöönottosuunnitelma 200112002" 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät asiakasmaksut, esimerkiksi terveyskeskusmaksut ja 
hoitomaksut peritään vuoden 200 1 loppuun asti markkoina. 
Asiakasmaksuista säädetään pääsääntöisesti asetuksilla. Asetukset muutetaan euromääräisiksi 
vuoden 2002 alusta lukien. Tällöin muuntaminen tehdään virallista muuntokurssia käyttäen. 
Yleisesti käteisellä suoritettavat asiakasmaksut säädetään kuitenkin joustavuuden vuoksi 
kymmenen sentin tarkkuuteen. 

Ko laki ja asetukset tuodaan eduskuntaan käsittelyyn vasta syksyllä 2001 ! 

Muut sosiaalihuollon etuudet : 

määritelty markkoina (v. 200 1 loppuun) 

kevään 2001 aikana määritellään euroina 

euromäiWfiiset perusteet voimaan 1.1.2002 lukien 

1 etuuksiin tehdään tekninen muunto 

Voidaanko maksatukset euroissa aloittaa ennen vuodenvaihdetta 200 1-2002 ? 
STM:n tulkinnan mukaan ei. 




