Tiedolla johtaminen
– talouden tasapainoa ja parempia palveluita
Vuodesta 2021 alkaen kunnilla on velvollisuus raportoida taloustiedot automaattisesti uuden palveluluokituksen mukaisesti Valtiokonttorin ylläpitämään
palveluun. Samaan aikaan kunnissa siirrytään tehtäväluokituksen mukaisesta
taloustiedon raportoinnista palveluluokituksen mukaiseen raportointiin.

Tiedolla johtamisen verkostohanke tukee kokonaisvaltaisesti talouden tasapainottamista, taloustiedon automatisointia ja palvelujen palveluluokituksen mukaista järjestämistä tuotteistusta apuna käyttäen. Kunnilla tulee olemaan suuria haasteita mm. kiristyvien rahoitusmahdollisuuksien,
väestön ikääntymisen ja palvelutarpeen lisääntymisen sekä asiakkaiden eli kuntalaisten kasvavien odotusten suhteen. Näihin haasteisiin kunnat voivat vastata kehittämällä omaa toimintaansa
palvelujen tuottavuuden, vaikuttavuuden ja asiakaslähtöisyyden osalta.
Toiminnan tehokas kehittäminen on mahdollista vain, jos päätöksenteossa on käytettävissä oikea,
luotettava, riittävän laadukas ja ajantasainen tieto omasta toiminnasta ja toimintaympäristöstä.
Tuottavuutta, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä voidaan parantaa mm.
• kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia tapoja järjestää ja tuottaa ydinpalveluja
• sisäisen toiminnan ja prosessien kehittämisellä sekä
• johtamalla ja ohjaamalla toimintaa tiedon avulla.
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Verkostoprojekti apuna muutosvaiheessa
FCG, Kuntaliitto ja uutena yhteistyökumppanina Kunnan Taitoa tarjoavat kunnille mahdollisuuden
osallistua tietojohtamisen verkostohankkeeseen. Hanke tukee kuntia talouden pitkäjänteisessä
tasapainottamisessa, palveluluokituksen haltuun ottamisessa ja automatisoituvan talousraportoinnin muutoksessa. Päämääränä kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut kuntalaisille.

Tiedolla johtaminen
– strateginen valinta
• organisaation kehittäminen ja jatkuva
uudistaminen
• tietoon perustuva johtaminen ja
päätöksenteko
• talous- ja toimintatietojen automatisointi

Toiminnan kehittäminen
– parempia palveluita
• palvelutuotannon tuotteistaminen
• tietoon perustuvat järjestämistavat
• palvelutuotteen avoin kustannusrakenne

Johdon raportointi
– päätöksenteon työkalu
• tietopääoman hyödyntäminen
• ulkoinen ja sisäinen raportointi
• talous- ja toimintatietojen yhdistäminen ja seuranta
• ajantasainen, luotettava, relevantti
tieto käyttöön

Kuntatieto-ohjelman mukaisen talousraportoinnin askelmerkit
• muutosprosessin tukeminen ja ohjaus
Tuotteistuksen ohjaus
• tuotteiden laadinnan käynnistys
• tuotteistuksen perusta ja tarvittavat linjaukset
• kunnan tuoterekisterin muodostaminen
• kunnan tuotteiden ja JHS 200 -palveluluokkien kohdennus.
Tuotekustannuslaskennan ohjaus
• menojen ja tulojen kohdentaminen tuotteelle
• kustannusten kohdistussääntöjen laatiminen
• tuotenumeroinnin suositukset
Johdon raportointityökalujen esittely
• johdon raportointityökalut tietojohtamisen tueksi
Yhteistyöalusta verkoston vuorovaikutukseen
• kuntakohtaisten päivien ja verkostopäivien ohjelmat ja materiaalit
• vuorovaikutus- ja verkostoitumisalusta tapaamisten välillä.
Kuntien yksilölliset tarpeet on huomioitu verkostoprojektin erikokoisissa paketeissa.
Verkostopaketit
• TIJO 7
• TIJO 10
• TIJO 13
• TIJO 17

Minipaketti
Peruspaketti I
Peruspaketti II
Superpaketti

12.200 €/4 kuntapäivää
19.100 €/7 kuntapäivää
26.000 €/10 kuntapäivää
35.000 €/14 kuntapäivää

Kaikki paketit sisältävät kuntapäivien lisäksi 3 yhteistä
seminaaria. Hinnat alv 0 %. Matkakustannukset laskutetaan todellisten toteutuneiden kulujen mukaan. Pakettien
rinnalla on mahdollista osallistua seminaaripäiviin ja tilata
kuntapäiviä erikseen.
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