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Ajankohtaiset asiat
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Ajankohtaiset asiat

• Uusi organisointi käynnistynyt: yhdistetyt valmisteluryhmät

• Painopiste siirtymässä toimeenpanoon

• Toimeenpanon runkosuunnitelman valmistelu käynnistynyt

• Maakuntatieto-ohjelman käynnistyminen, 11/2017

• Ohjausta ja vuorovaikutusta valmistelevien projektien käynnistyminen

• VM:n maakuntavastaavat nimetty

• Simuloinnin suunnitelma julkaistu

• Jakamattoman määrärahan (ns. yleinen esiselvitysavustus) haku

• …

• …

• …

• Nyt tärkeintä saada asap kokoava suunnitelma toimeenpanolle 
(tavoitteet, vastuut, riippuvuudet jne.)!
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Yleiskuva uudistuksen toimeenpanon organisoitumisesta (luonnos)



Maakuntatieto-ohjelma
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Maakuntatieto-ohjelman tavoite
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Maakuntatieto-ohjelman tavoitteet lyhyesti:

Maakuntatieto-ohjelman tavoitteena on saada kitkatta ja tarpeiden mukaisesti 
kaikkien osapuolten käyttöön julkisten palvelujen järjestämisen, vaikuttavuuden sekä 

kustannustehokkuuden ohjauksessa ja johtamisessa tarvittava tietopohja. 

Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että ohjelmassa koordinoitavat hankkeet 
saavuttavat kokonaisuutena sote- ja maakuntauudistukselle ja muille kärkihankkeille 

asetetut hallituksen tavoitteet yhteisen tiedonhallinnan näkökulmasta.



Maakuntatieto-ohjelman kohde  - tietoarkkitehtuuri

Maakuntatieto-ohjelma

Viestintä

Kansalliset 
rekisteri-
hankkeet Raportoinnin 

kehittämis-
hankkeet

Luokitusten 
kehittämis-
hankkeet

Ohjaus/ 
Johtamismitta

rihankkeet

Tietojen 
ylläpito-

yhteistyön 
kehittäminenMaakuntien 

rekisteri-
hankkeet

Tiedonhal-
linnan

kehittämis-
hankkeet

Tilastoinnin 
kehittämis-
hankkeet

Tietosisällön 
kehittämis-
hankkeet

Tietoarkki-
tehtuurin
kuvaus-

hankkeet
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Selvitykset

Päätös-
esitykset

Koordinointi

Toiminnan 
kehittäminen 

Toiminta-
arkkitehtuuri

ICT:n ja tieto 
järjestelmien 
kehittäminen 

ICT-
arkkitehtuuri



Maakuntien ohjauksen ja 
vuorovaikutuksen valmistelu



Vuosikello
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Havainnekuva JTS:ään kytkeytyvän 
ohjausprosessin etenemisestä

Eri tahot valmistelevat 
aineistoa ministeriöiden ja 

maakuntien syksyn 
neuvotteluja ja keskusteluja 

varten (ml. ALKE-tilannekuva)

(syyskuu)

Mahdollinen 
maakuntatalouden 

neuvottelukunnan sihteeristön 
kokoama yleinen tilannekuva 

(syyskuu – lokakuu)

VM tekee JTS-pyyntökirjeen
ja samalla ohjeistaa tehtävien 

ja kustannuskehityksen 
arvioinnista 

(lokakuu)

Ministeriöt ja maakunnat 
käyvät neuvottelut ja 

keskustelut (erit. sote, 
pelastustoimi ja ALKE)

(lokakuu – marraskuu)

Ministeriöt tekevät tehtävien 
ja kustannuskehityksen 

arvioinnit JTS-aikataulussa ja 
valmistelevat JTS-esitykset

(huom. myös investointisuun.)

(tammikuun alku)

VM / KAO valmistelee 
maakunnittaiset talouden 

tilannekuvat ja käy ML 13§
mukaiset neuvottelut 
maakuntien kanssa

(tammikuu – helmikuu)

JTS-prosessi VM / BO 
johdolla

(tammikuu – huhtikuu)

VN-päätös JTS:stä

(huhtikuu / toukokuu)

JTS:n linjaukset otetaan 
huomioon maakuntien 

ohjauksessa.

Maakuntien talouden 
suunnittelu JTS:n mukaisesti
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Huom. kuvassa on vain ministeriöissä tapahtuvat tehtävät pääpiirteissään.
Maakunnissa tapahtuvaa suunnittelua ja mm. 

ML 11§ mukaista investointien suunnittelu kuvaan ei ole sisällytetty.

VN-yhteensovitus
(esim. käsittely strategiaistunnossa)

VN-yhteensovitus
(hallituksen neuvottelut ja päätös JTS:stä)
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Ohjauksen valmistelun organisointi VM:ssä (luonnos)

Ohjaus- ja rahoitus

(Vastuuhenkilö: Tanja 
Rantanen, VM)

Maakuntatalouden simulointi

Rahoitusjärjestelmän 
valmistelu

Maakuntalain mukainen 
ohjaus

1. Maakuntalain mukaisen ohjauksen simulointi
2. Ministeriökohtaiset simulointitapahtumat
3. Maakuntien rahoituksen simulointi
4. Simulointi palvelukeskuksissa
5. Simulointi maakunnissa

HUOM: alla mainituissa sisältöprojekteissa suunnitellaan 
myös ao. aiheiden osalta simuloinnin toteuttaminen

1. Maakuntien talousraportointi
2. Maakuntien rahoituksen hallinnointi
3. Maakuntien rahoituslaskelmat 

1. ML 13§ mukainen neuvottelu
2. Tehtävien ja kustannusten arviointipohja
3. Maakuntatalouden neuvottelukunta
4. Investointien ohjausmalli

Rahoitus- ja ohjaus –
valmisteluryhmä

(valmistelun ohjaus)
(Pj. Tuomas Pöysti)

VN-yhteistyöryhmä

VM:n sisäinen 
maakuntatalouden 

yhteistyöryhmä

VM:n
maakuntavastaavat

M
aakunnissa ja m

inisteriöissä tapahtuva toim
eenpano



Maakuntavastaavan tehtävät



Maakuntavastaavien tehtäviä

‒ Maakunnan talouden ja toiminnan seuranta (jatkuvaa toimintaa)

‒ Maakunnan rahoituksen riittävyys vuoden aikana ”kassan riittävyys”, 
onko realistista, että tätä kyetään arvioimaan esim. kuukausiraporttien 
kautta?

‒ Mikä rooli on suhteessa rahoituslain 7 ja 8§ mukaisiin 
harkinnanvaraisiin rahoituseriin, osallistuuko arviointiin?

‒ ML §13 mukaiseen neuvotteluun liittyvän maakunnittaisen tilannekuvan 
valmistelu (kts. kalvo 6). (alkuvuosi)

‒ Maakunnan talouden tilannekuva (edellinen vuosi ja JTS-kausi)

‒ Rahoituksen riittävyys maakunnan tehtäviin JTS-kaudella

‒ Maakunnan sopeutustoimenpiteet rahoituslain uralla pysymiseksi

‒ Muut neuvotteluun liittyvät asiat – kts. ML 13§

‒ Tilannekuvan esittely ML §13 mukaisessa valtion ja maakunnan välisessä 
neuvottelussa (helmikuu)

‒ Maakunnan yhteyspiste osastolla taloutta ja rahoitusta koskevissa asioissa
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Maakuntavastaavat (VM)

1. Uusimaa Teemu Eriksson ja Ville-Veikko Ahonen (Pks-kuntayhtymä: Teemu Eriksson, Ville-
Veikko Ahonen ja Katja Palonen)

2. Varsinais-Suomi Auli Valli-Lintu, Jussi Lammassaari ja Erkki Papunen

3. Satakunta Katja Palonen ja Jussi Lammassaari

4. Pirkanmaa Tanja Rantanen, Katja Palonen ja Anu Hernesmaa

5. Etelä- Karjala Vesa Lappalainen ja Ilkka Turunen

6. Etelä-Pohjanmaa Ville-Veikko Ahonen ja Markku Mölläri

7. Etelä- Savo Vesa Lappalainen ja Mervi Kuittinen

8. Kainuu Marja Isomäki ja Antto Korhonen

9. Kanta-Häme Minna-Marja Jokinen ja Marja Isomäki

10. Keski-Pohjanmaa Antto Korhonen ja Markku Nissinen

11. Keski-Suomi Anu Hernesmaa ja Antto Korhonen

12. Kymenlaakso Teemu Eriksson ja Ilkka Turunen

13. Lappi Mervi Kuittinen ja Markku Mölläri

14. Päijät-Häme Eeva Mäenpää ja Arto Salmela

15. Pohjanmaa Auli Valli-Lintu ja Minna-Marja Jokinen

16. Pohjois-Karjala Markku Nissinen ja Suvi Savolainen

17. Pohjois-Pohjanmaa Markku Mölläri ja Eeva Mäenpää

18. Pohjois-Savo Arto Salmela ja Suvi Savolainen

Huom. Maakuntavastaavien listaus tarkistetaan, kun osastolle kaavaillut lisähenkilöt maakuntien ohjaukseen 
on rekrytoitu. 
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