
TIJO 3
Tietojohtamisen verkostohanke



Talousraportointi kunnissa uudistuu – olethan valmis!

• Kunnissa ja kuntayhtymissä siirrytään vuoden 2021 alussa tehtäväluokituksen 
mukaisesta käyttötalousraportoinnista palveluluokituksen mukaiseen 
talousraportointiin ja yhtenäiseen kustannuslaskentaan.

• Tilastokeskuksen lomaketiedonkeruu loppuu ja tiedot toimitetaan XBRL-
muodossa Valtiokonttorin palveluun. 

• Siirtymä edellyttää kunnilta muutoksia mm. laskentakohteisiin, 
kustannuslaskentaan, raportointijärjestelmiin sekä talousraportoinnin suositusten 
käyttöönottoa.



Miksi mukaan verkostoon?

• Tuki palveluluokituksen mukaiseen talousraportointiin.

• Tuki tulevaisuuden kunnan ja kuntayhtymän strategiselle talousjohtamiselle.

• Tuki sisäisen ja ulkoisen raportoinnin kehittämiselle.

• Tuki omien toimintatapojen ja -mallien suunnitteluun ja käyttöönottoon.

• Kuntakohtaisella konsultoinnilla apua kunnan kehittämisprosesseihin ja 
uudistumiseen.

Kehittämisverkosto mahdollistaa kuntien välisen vertaisoppimisen ja -kehittämisen, 
hyvien käytäntöjen hyödyntämisen sekä tiiviin vuoropuhelun kuntien, Kuntaliiton ja 
muiden keskeisten toimijoiden kesken.



Muutos on mahdollisuus!
• kehittää tiedolla johtamista
• kehittää sisäistä raportointia
• parantaa palveluita kuntalaisille
• vertailla palveluiden tuottamistapoja 
• tehdä tietoisia valintoja
• lisätä tuottavuutta ja parantaa asiakas-

lähtöisyyttä



Verkostohanke tietojohtamisen kehittämiseen (TIJO 3)

• TIJO 3 on Kuntaliiton ja FCG:n toteuttama verkostohanke.

• Hanke toteutetaan vuoden 2020 aikana.

• Kuntaliitto omistaa projektin. Se vastaa verkoston valtakunnallisesta 
kehittämisestä, koordinoinnista ja valtakunnallisista tilaisuuksista.

• FCG vastaa organisaatiokohtaisten konsultointien suunnittelusta ja 
toteuttamisesta.



Toiminnan kehittäminen merkitsee parempia palveluita

• Asiakaslähtöinen palveluiden tuotteistaminen

• Palvelutoiminnan ja resurssien läpinäkyvyys

• Tehokkaampi palvelutuotanto

Johdon raportoinnista päätöksenteon työkaluksi

• Strategian, toiminnan ja talouden yhteys

• Talous- ja toimintatietojen yhdistäminen ja automatisointi

• Ajantasainen, luotettava, relevantti tieto käyttöön

Keskeiset näkökulmat

Tiedolla johtaminen on strateginen valinta

• Toimintaympäristön muutokseen varautuminen ja tulevaisuuden ennakointi

• Tietoon perustuva johtaminen ja päätöksenteko

• Organisaation kehittäminen ja jatkuva uudistaminen 



Rakennuspalikat

Valtakunnalliset 
tapahtumat

• Kaksi 
verkostotapahtumaa 
osallistujakunnille

• Osaamisen 
syventäminen alan 
huippujen johdolla

Kuntakohtainen 
kehittäminen

• Kuntakohtaiset 
kehittämispajat ja 
konsultoinnit 
organisaatioiden 
kehittämiseen

Muut 
tukifunktiot

• Talouden 
tilanneanalyysi

• Webinaarit 
yhdyshenkilöille, 
yhteiskehittäminen 
ja toisilta oppiminen



Valtakunnalliset seminaarit

• Kaksi seminaaria vuoden 2020 aikana.

• Seminaarit koostuvat ajankohtaisista 
asiantuntija-alustuksista sekä verkostokuntien 
yhteiskehittämisestä. 

• Seminaareihin voivat osallistua niin 
viranhaltijat kuin luottamushenkilöt.

• Tilaisuuksiin voi osallistua myös etäyhteydellä.

• Syvennä 
osaamistasi

• Löydä ratkaisuja

• Vie opit 
käytäntöön

• Kohtaa ja 
verkostoidu



Kuntakohtainen kehittäminen

• Osana TIJO-verkostoa kunnalla on 
käytettävissään kolme konsultointipäivää 
kunnan omaan kehittämistoimintaan. 
Kuntakohtainen konsultointi sisältää 
sparrauksen, työpajojen suunnittelun, 
toteutuksen ja sähköiset materiaalit.

• Osallistujina voi olla kuntien ammatillinen 
johto ja toimialojen edustus. 
Kehittämistyöpajoja voidaan järjestää myös 
luottamushenkilöille. 

• Kehittämisteemat suunnitellaan yhdessä 
organisaation tarpeen mukaisesti. 

Esimerkkejä kehityskohteista

• Ulkoisen ja sisäisen 
raportoinnin kehittäminen

• Palveluiden tuotteistaminen

• Tiedolla johtaminen

• Muutokseen varautuminen 
ja ennakointi

• Strategian, toiminnan ja 
talouden yhteys

• Johtamisjärjestelmä ja 
organisaatiorakenteet

• Kuntatalous ja tuottavuus

• Asiakaslähtöisyys



Muut tukifunktiot

• Talouden tilanneanalyysissä organisaation 
talouden tilaa katsotaan mm. tuloslaskelman, 
taseen ja rahoituslaskelman tunnuslukujen 
pohjalta. 

• Säännölliset yhteyshenkilöwebinaarit 
organisaatioiden tilannekuvan ja kehittämisen 
tueksi. 

• Yhteiskehittäminen ja säännöllinen 
yhteydenpito. 

• Sähköiset materiaalit

• Webinaarit

• Kehittämisaloitteet ja 
yhteiskehittäminen

• Asiantuntijoiden tuki 
koko projektin ajan



Kunnan osallistuminen TIJO-verkostoon

• Kuntakohtainen vuosimaksu kunnalle on 8 950 € + alv.

• Hinta sisältää:

• Kunnittaisen talouden tilanneanalyysin

• Kaksi valtakunnallista verkoston yhteistä teemaseminaaria 

• Kolme organisaatiokohtaista konsultointipäivää

• Yhteyshenkilöwebinaarit ja tuen

• Lisäksi laskutetaan konsultin/konsulttien matkakustannukset toteutuneiden 
kulujen mukaisesti.



Ota yhteyttä

Projektijohtaja 
Kimmo Haapasalo 
FCG Konsultointi

kimmo.haapasalo@fcg.fi
p. 040 520 3020

Erityisasiantuntija 
Minnamaria Korhonen

Kuntaliitto
minnamaria.korhonen@kuntaliitto.fi

p. 050 513 4641
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