Muistio

Taloussuunnittelu ja tiedolla johtaminen –työryhmän kokous
Aika

22.11.2017 klo 12.30 – 15.30

Paikka

Kokouskeskus Pellava, Valimo

Osallistujat

Pasi Virtanen, puheenjohtaja
Riikka Hannelius
Jukka Männikkö
Eija Tomás
Elina Alajoki
Tanja Anttalainen
Sami Ahlström
Kari Auvinen
Paula Hakanen
Jani Tulehmo
Johanna Ahlgren-Holappa
Teija Junttila (Riku Immosen varahenkilö)
Krista Kurppa
Tiina Konttajärvi
Eveliina Syrjä, sihteeri

Kutsuttuna

Tarja Puskala (kohta 6)

Poissa

Mikko Hannola, Anne Santalahti, Markus Auvinen, Riku Immonen
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Asia
1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen
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Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Osallistujat esittäytyivät.

2 Alatyöryhmien tilannekatsaus Riikka esitteli alatyöryhmien tilannetta.
ja alatyöryhmien nimeäminen
Maku tahe palvelut ja tietojärjestelmät
- Ryhmä on kokoontunut kertaalleen ja työpajapäivä on tulossa.
Keskusteltiin kehys- ja reunakuntien edustajista työpajapäivään. Riikka
informoi asiasta tarkemmin sähköpostitse Elina Alajokea ja Kari Auvista.
Maku tahe yhtiö
- Yhtiön perustamiselle oma projekti- ja ohjausryhmä
- Tampereen kaupungilta 100% työpanoksella projektipäällikkö ja PSHP:lta
kaksi projektihenkilöä 50% työpanoksella
Maakunnan talouden simulaatio
- Ryhmä on kokoontunut kerran ja laatinut alustavaa suunnitelmaa
maakuntaan siirtyvien toimintojen koostamiseksi tuloslaskelma, tase,
rahoituslaskelma –muotoon
- Tiedonkeruuta tulossa
Sovittiin, että alatyöryhmät voivat käyttää samaa työtilaa kuin tämä työryhmä
Käytiin läpi alatyöryhmien jäsenet. Kahden ryhmän jäsenet jäivät viime
kokouksessa nimeämättä. Pieniä muutoksia nimettyihin ryhmiin on tullut.
Päivitetty listaus löytyy työtilasta tämän päivän kokousmateriaalista.
Tuotteistus ja kustannuslaskenta ryhmä:
- Kokoonpano tällä hetkellä: Katariina Torkkola, Erno Lehtinen, Valtteri
Niemi, Katariina Hepokari, Elina Alajoki (lisättiin)
- Keskusteltiin ELY-keskuksen ja Tampereen kaupungin (suunnittelija)
mahdollisesta edustuksesta  keskustelevat tahoillaan asiasta ja
ilmoittavat mahdolliset henkilöt
- Työryhmän ensimmäinen tehtävä on palveluluokituksen kommentoiminen
- Riikka kutsuu alatyöryhmän koolle
Tiedolla johtaminen ja tietotuotanto
- Ryhmän jäsenistä on tullut muutama ehdotus (Eija Tomás, Mikko Hannola,
Anne Santalahti), Riikalle saa laittaa lisää ehdotuksia jäsenistä
- Keskusteltiin kahden alatyöryhmän tarpeesta eri näkökulmien
huomioimiseksi
 Todettiin, että yksi ryhmä riittää, mutta ryhmässä huomioitava sekä
operatiivisen johdon (toiminnan) että järjestäjän tietotarve
- Kuluvan viikon aikana pitäisi tulla päätös projektipäälliköstä
- Ryhmän kokoonpano käsitellään kokonaisuudessaan seuraavassa
kokouksessa
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3 Työsuunnitelma
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Riikka esitteli tarkentunutta aikataulutusta (diat 7 ja 8). Aikataulua
täydennetään ja muokataan tarvittaessa. Aikataulu on suunniteltu 2020 vuotta
valmistellen.
Keskustelussa nousi esiin:
- työryhmän sidonnaisuus muihin ryhmiin
 kaikenlaisiin palvelurakenteisiin varauduttava, konkreettiset mallit
toivottavia hyvissä ajoin
 koordinaatioryhmällä toukokuussa (24.5.) työpaja, jossa oltava
näkemys palveluiden järjestämisestä
 tämä ryhmä kokoontuu vielä koordinaatioryhmän jälkeen
 Tämän työryhmän tehtävien priorisointi
 mitkä asiat tulee ehtiä tekemään
 Tiedonkeruun riskit
 kyselyt erilaisia
 eri tahot toteuttavat kyselyitä, esim. valtiolta suoraan kunnille
simuloinnin alatyöryhmässä käsitellään tiedonkeruussa kohdattuja
ongelmia
 Simuloinnin raporttipohjat tulevat myöhäisessä vaiheessa
 ennakoitava, jotta toteutus saadaan heti käyntiin
Todettiin, että työsuunnitelmaa saa kommentoida myöhemmässäkin
vaiheessa.

4 Riskienhallinta

Riskienhallintamateriaali toimitettiin ryhmälle etukäteen.
Käytiin lyhyt keskustelu pienryhmissä ja Riikka listasi asiat Excel-taulukkoon.
Riikka ja Pasi koostavat näistä ensi kokoukseen riskilistauksen.
Kokouksen jälkeinen huomio: riskiprofiili löytyy työtilasta 22.11.
kokousmateriaaleista
Keskustelussa esiin nousseita riskejä:
 Aikataulutus
- esim. tiedolla johtamisen tavoitteet (yhtenäinen kirjaaminen?),
palvelutarpeen ja tason arviointi, tuotteistus ja kustannuslaskenta
 Työryhmien ristikkäinen toiminta, informaation kulku
 Tiedon luotettavuus (kiire, osaoptimointi, valtiolla ja maakunnalla
monia ryhmiä)
 Yhteinen näkemys valtion kanssa
 Valtion hallinnonalakohtainen ”poukkoilu” ja sen vaikutus rahoitukseen
 Asiantuntijoiden sitominen alatyöryhmiin
 Taloustyön ohjausrakenne ei ole tiedossa, asettaa haasteita
 Yhteisen näkemyksen ja luottamuksen rakentaminen yhteisen
toiminnan perustaksi
 Maakunta tulee olemaan ”monialakonserni”
 toimivan talouden toiminnanohjausjärjestelmän laatiminen
haastavaa
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5 Kansallisen tason valmistelun Käsiteltiin kohdassa 6.
Riikka esitteli tilannekatsausta valinnanvapauden lakiluonnoksen, maakunnan
tilannekatsaus
ohjauksen simuloinnin ja JHS-suositusten osalta (diat 11-15).
JHS-suositukset tulivat lausuntokierrokselle 20.11. ja kommentointiaikaa on
18.12. asti. Kommentointi toteutetaan osittain työryhmän ja osittain
alatyöryhmien työskentelynä. Yhteiset kommentointipohjat viedään työtilaan.
Hyväksyttiin työjärjestys (dia 15).
Kommentit käsitellään yhteisesti seuraavassa kokouksessa.
6 Talouden ohjaus tulevassa
Pirkanmaan
maakuntakonsernissa

Käsiteltiin kohdassa 5.
Tarja Puskala esitteli asian taustaa (kokousmateriaalin diat 18-31) ja pohjusti
pienryhmien pohdintatehtävää.
Pienryhmäpohdinta:






Pohtikaa tulevan maakunnan näkökulmasta maakuntahallinnon ja
järjestäjän roolia talouden ohjauksessa? Miten tuleva maakuntahallinto
onnistuu ja mitä ohjausmekanismeja tulee olla yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi?
Maakuntauudistuksessa asukas on keskiössä. Pohtikaa talouden
ohjauksen näkökulmasta asiakassegmentoidun ja toimialakohtaisen
järjestämismallien vahvuuksia ja heikkouksia?
Pohtikaa tulevan maakunnan talouden ohjauksen näkökulmasta mitä
vahvuuksia ja heikkouksia eri vaihtoehtoisilla maakunnan oman
tuotannon organisointitavoilla on?
- Liikelaitos
- Taseyksikkö
- Tytäryhtiö

Käytiin lävitse pienryhmissä esiin nousseita näkökulmia. Kooste löytyy
työryhmän työtilan kokousmateriaaleista (Talouden ohjaus_työstö_22.11.207).
7 Tiedotettavat asiat






8 Muut asiat

Ei muita asioita.

Perustettiin tuotteistuksen ja kustannuslaskennan alatyöryhmä
Käytiin läpi työryhmän tarkempi työsuunnitelma sekä kokousten teemat
Työstettiin työryhmän tavoitteiden riskikartoitus
Maakunnan talouden ohjausta työstettiin järjestäjän roolin ja
organisoimisen näkökulmasta sekä tuotannon eri organisointitapojen
osalta
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9 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään perjantaina 15.12.2017 klo 12-15, Kokouskeskus
Pellava, Roine

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.

