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Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä

Valtiovarainminiseriö on asettanut maakuntien yhteisten taloustietojen
määrittelyryhmän toimikaudelle 12.9.2016 - 30.6.2018.

Tausta

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö ovat 10.9.2015
asettaneet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, itsehallintoalueiden perustamisen ja aluehallintouudistuksen
virkamiesohjausryhmän ja projektiryhmän (STM068:00/2015).
Hankkeen tarkoituksena on muodostaa hallituksen päätös-, linjaus- ja
säädösesitykset koskien sosiaali-, terveys- ja muiden palveluiden
järjestämisessä maakunnissa.

Valtiovarainministeriö on 22.4.2016 asettanut maakuntauudistuksen
projektiryhmän (VM037:00/2016), jonka tavoitteena on valtion
aluehallinnon ja maakuntakuntahallinnon yhteensovittaminen ja
yksinkertaistaminen siten, että hallituksen linjausten 7.11.2015 ja
5.4.2016 mukaiset tehtäväsiirrot toteutetaan.

Valtiovarainministeriö on 5.9.2012 asettanut kuntien talous- ja
toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman
toteutusta ohjaavan johtoryhmän ajalle 5.9.2012–30.6.2019
(VM078:00/2012). Valtiovarainministeriö muutti asettamiskirjettä, lopetti
asetetun johtoryhmän toimikauden 1.2.2016 ja perusti ohjelman tuki- ja
seurantaryhmän ja muutti ohjelman nimeksi kuntien taloustiedon,
-tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma. Hankkeen tavoitteena on
nopeuttaa ja tehostaa ulkoisen talousraportoinnin tiedon tuotantoa
automatisaatiota lisäämällä.
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Käynnissä olevissa hankkeissa valmisteltavat päätökset koskevat myös
maakuntien taloudellista ohjausta ja talouden seurannassa ja
ohjauksessa käytettäviä yhteisiä sanastoja, määrityksiä,
yhteentoimivuuden kuvauksia ja raportointikoodistoja. Yhteisiä
koodistoja tarvitaan, jotta maakuntien taloushallinta ja -raportointi
saadaan mahdollisimman tehokkaaksi heti perustamisvaiheessa.

Tavoite/tehtävä

Työryhmän tavoitteena on saavuttaa edellytykset maakuntien talouden
ulkoisen ja sisäisen raportoinnin automatisaatiolle ja taloutta kuvaavien
tietojen yhtenäisyydelle.
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Työryhmän tehtävänä on tuottaa seuraavat maakuntien talouden
hallintaan ja ulkoiseen raportointiin käytettävät määritykset:

•

Maakuntien tililuettelo

•

Maakuntien palveluluokitus

•

Maakuntien XBRL-taksonomia

•

Maakuntien ulkoisen raportoinnin kustannuslaskentamalli

•

Maakuntien talousarvio

•

Maakuntien tilinpäätös

Pohjatietona työryhmällä ovat Kuntatieto-ohjelman tuottamat vastaavat
valmiit ja keskeneräiset tuotokset, Suomen Kuntaliiton nykyinen
ohjeistus sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, itsehallintoalueiden perustamisen ja aluehallintouudistuksen
-hankekokonaisuudessa tehdyt alustavat määritykset sekä
maakuntauudistuksen projektiryhmän listaukset siirtyvistä tehtävistä.

Organisointi

Puheenjohtaja:
Vesa Lappalainen, VM/KAO

Jäsenet:
Jani Heikkinen, VM/JulkICT
Markku Mölläri, VM/KAO
Mikko Nygård, STM
Hanna-Mari Talka, SM
Pauliina Pussinen, VM/HO
Tuomo Mäki, VM/BO
Katja Rimpilä, Helsingin kaupunki
Jussi Lind, Helsingin kaupunki
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Kari Janhonen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
(varajäsen Marja-Leena Kauppinen)
Jari Aho, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Atte Virtanen, Tilastokeskus
Karen Asplund, Tilastokeskus
Marja-Liisa Ylitalo, Suomen Kuntaliitto
Mikko Mehtonen, Suomen Kuntaliitto
Satu Villa, Maaseutuvirasto
Johanna Sommarberg, KEHA (varajäsen Anu Jänkälä, TEM)
Mikko Peltola, THL

Sihteeri:
Niina Huotari, VM/JulkICT

Työtyhmä käyttää työtilana yhteistä ekstranet-työryhmätilaa.

Työryhmä voi tarvittaessa kutsua kokouksiin ulkopuolisia asiantuntijoita.

Työn tulokset luovutetaan valtiovarainministeriölle ja sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksen, itsehallinto-alueiden perustamisen ja
aluehallintouudistuksen projekti-ryhmälle (STM068:00/2015) ja
maakuntauudistuksen projektiryhmälle (VM037:00/2016).

Varsinainen suositusten määrittely toteutetaan julkisen hallinnon
suositushankkeina eli JHS-hankkeina, joissa toteutetaan JHShankemallia. JHS suositus voi olla julkishallinnossa käytettäväksi
tarkoitettu yhtenäinen menettelytapa, määrittely tai ohje, jonka
tavoitteena on parantaa tietojärjestelmien ja niiden tietojen
yhteentoimivuutta, luoda edellytykset hallinto- ja sektrorirajoista
riippumattomalle toimintojen kehittämiselle sekä tehostaa olemassa
olevan tiedon hyödyntämistä. Suosituksilla pyritään myös minimoimaan
päällekkäistä kehittämistyötä, ohjaamaan tietojärjestelmien kehittämistä
ja saamaan aikaan hyviä ja yhdenmukaisia käytäntöjä julkishallintoon ja
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erityisesti julkisten organisaatioiden tietohallintoon. JHS hankkeisiin
kutsutaan jäseniksi valtionhallinnon, kunnallishallinnon, Suomen
Kuntaliiton sekä tulevia maakuntahallinnon edustajia. Jokaiselle
hankkeelle hankitaan erillinen editori JHS-hankemallin mukaisesti. JHS
hankemallin mukainen työ dokumentoidaan JHS-hankeohjeistuksen
mukaisesti.

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmän kustannukset maksetaan momentilta 28.90.20.3
Määrittelyryhmän työ tehdään virkatyönä. Valtiovarainministeriö tekee
mahdollisista hankinnoista erilliset päätökset. Valtiovarainministeriö vastaa
työryhmän pääkaupunkiseudun ulkopuolisten jäsenten
matkakustannuksista.

ICT-johtaja, ylijohtaja

Anna-Maija Karjalainen

Lainsäädäntöneuvos,

Sami Kivivasara

yksikön päällikkö
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Jakelu

Työryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteerit
VM/Kirjaamo
STM/Kirjaamo
TEM/Kirjaamo

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, itsehallinto-alueiden
perustamisen ja aluehallintouudistuksen projektiryhmä
Maakuntauudistuksen projektiryhmä
Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja
seurantaryhmä
Hannu Mäkinen, VM tai Markus Sovala, VM
Juha Sarkio, VM
Anna-Maija Karjalainen, VM
Päivi Laajala, VM
Helena Tarkka, VM
Pauli Harju, VM
Kirsi Varhila, STM
Sinikka Salo, STM

