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Paikka
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Osallistujat

Pasi Virtanen, puheenjohtaja
Riikka Hannelius
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Mikko Hannola
Eija Tomás
Elina Alajoki
Tanja Anttalainen
Markus Auvinen
Sami Ahlström
Kari Auvinen
Paula Hakanen
Jani Tulehmo
Anne Santalahti
Johanna Ahlgren-Holappa
Jukka Alasentie
Eveliina Syrjä, sihteeri

Poissa

Riku Immonen

1 (5)

Muistio

Asia

2 (5)

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja
yhteydessä.

2

Riikka Hannelius esitteli tilannekatsauksen (kokousmateriaali toimitettiin
etukäteen).

Valmistelun tilannekatsaus

avasi

kokouksen.

Läsnäolijat

todettiin

esittäytymisen

I-vaiheessa tiedonkulku eri valmisteluryhmien välillä koettiin ongelmalliseksi.
Tätä varten on perustettu koordinaatioryhmä, joka hoitaa eri ryhmien välisiä
suhteita.
Keskustelussa nousi esiin, että tämän työryhmän tehtävät ulottuvat usean
työryhmän aihepiiriin ja tiedonkulku on suuri riski.
Tiedolla johtamisen projektipäällikköä haetaan.
3 Valmistelun periaatteet

Riikka Hannelius esitteli valmistelun tavoitteet, periaatteet ja toimintatavat.
Keskustelussa esiin nousseita huomioita:







4 Työryhmän tavoitteet ja
tehtävät

Maakuntien lähtökohdat erilaisia, joten yhtä valtakunnallista
maakuntamallia vaikeaa toteuttaa
- keskinäiseen tiedonkulkuun eri alueiden välillä pyritään
Huomioitava, että vaaleilla valittava maakuntavaltuusto on lopulta se,
joka linjaa tässä ryhmässä valmisteltavien asioiden käytännön
Valtakunnallisten toimijoiden (esim. ELY-keskus) sovittaminen
maakunnan toimintaan asettaa haasteita
Vähimmäisvaatimukset toiminnan järjestämiseen tulevat valtiolta,
mietittävä mitä haluamme enemmän
Mitkä tiedot pitää pystyä raportoimaan, mistä raportoinnista voisi
karsia?

Riikka Hannelius esitteli työryhmän 7 tehtäväkokonaisuutta ja niiden tavoitteet.
1. Maakunnan talouden suunnittelu-, rahoitus- ja raportointiprosessien
(talousarvio ja -suunnitelma, kuukausiraportit ja tilinpäätös) sekä
talouden ohjausmallien luonti
- Huomioitava mm. suoran valinnan palvelut
2. Maakuntatalouden ja sen valtion ohjauksen simulointi sekä maakunnan
talousarvion ja -suunnitelman laadinta ja ML 13§ mukaisten
neuvottelujen valmistelu
- Moninaisten tukipalveluiden kustannukset huomioitava (esim. vhv-
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potilaiden kuljetuspalvelut)  alatyöryhmä tarkastelee syvemmin
3. Tahe-toimintojen organisointi peruspalvelujen ja lisäpalvelujen osalta
sisältäen taloushallinnon tietojärjestelmäratkaisut sekä maakunnan
taloushallinnon käynnistäminen ja toimintojen siirrot maakunnalle
- Huomioitava miten organisoidaan ne asiat, joita ei osteta
palvelukeskukselta, esim. lähellä johtoa tuotettavat palvelut
4. Sopimuskorvausten määrittely suoran valinnan palveluissa
5. Tiedolla johtamisen kokonaisuuden suunnittelu ja toteutus sisältäen
maakunnan oman johtamisen mittariston sekä kansallisen
mittaristotyön
6. Tuotteistuksen ja kustannuslaskennan kokonaisuuden määrittäminen
ja laskentaperiaatteiden valmistelu ja käyttöönotto sekä tietopohjan
harmonisointi
7. Viranomaisraportointi ja tilastot – tietotuotannon suunnittelu
5 Työryhmän
tehtäväkokonaisuuksien
tilannekatsaus

Riikka esitteli tehtäväkokonaisuuksien tilannekatsausta.
Aikataulua:




Syksyllä tehdään koetalousarvio ja –suunnitelma vuosille 2020-2023
Simulaatio  maaliskuussa 2018 ensimmäinen neuvottelu valtion
kanssa, jolloin euromääräiset suunnitelmat esitellään
Uusi maakuntavaltuusto aloittaa 2019 ja silloin järjestetään
talousseminaari

Keskustelussa nousi esiin kysymys maakuntalakiluonnoksen määrittelyistä
asiakirjojen julkisuuden suhteen. Onko lailla samat vaateet julkisuuden
kannalta kuin kuntalailla? Riikka lupasi selvittää asiaa.
Asetusluonnoksen vaade osavuositilinpäätöksestä neljännesvuosittain on
saanut usealta taholta valituksia.
Todettiin, että kapitaatio ja muut sopimuskorvaukset koskevat myös omaa
tuotantoa.
Tulevan suunnittelu asettaa tietotuotannollisia haasteita. Vastuu 300 miljoonan
tehostamistavoitteesta on maakuntahallinnolla ja maakunta vastaa siitä
valtiolle.
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Keskusteltiin simuloinnin yksityiskohdista. Tarkka sisältö ei ole vielä tiedossa.
Riikka osallistuu STM:n ja SM:n tilaisuuksiin marraskuun alussa, jonka jälkeen
asiasta saadaan toivottavasti lisätietoa.
Riikka esitteli vuoden 2015 tilastokeskuksen taloustilaston perusteella 1,55 mrd
jakautumisen eri palveluihin (linkki aineistossa).
Maku tahe -suunnitelmat on ilmoitettava 30.11.2017 mennessä.
Tampere ja PSHP ovat päättäneet jatkaa paikallisen ratkaisun suunnittelua
Monetra Oy:n kanssa. Neuvottelut jatkuvat edelleen.
Tietojärjestelmien moninaisuus asettaa haasteita. Henkilöstöasiat -työryhmän
kanssa on sovittu yhteinen työpaja.
Keskustelussa nousi esiin, että KUVA-mittareita voi käydä vielä
kommentoimassa. Sovittiin, että I-vaiheen Tiedolla johtaminen -ryhmä käy
antamassa kommenttinsa mittaristoista.
6 Pirkanmaan lausunto tahe palveluista ja –
tietojärjestelmistä

Lausuntoluonnos lähetettiin kokousmateriaalin mukana.
Viimeistä kappaletta muokattiin Kari Auvisen ehdotuksen mukaisesti siten, että
myös kunnat mainitaan.
Maakuntauudistuksen johtoryhmä käsittelee lausuntoa 3.11. ja poliittinen
ohjausryhmä 20.11.

7 Työn organisoiminen ja
aikataulutus



Työryhmällä käytössä Sharepoint -työtila
- vaatii erilliset tunnukset, jotka lähetetään ryhmän jäsenille
- Sharepointissa riskienhallintapohja, jota käsitellään seuraavassa
kokouksessa



Alatyöryhmät:
1. Maakunnan talouden simulointi
- Jäsenet: Riikka Hannelius, Tanja Anttalainen, Krista Kurppa, Mikko
Hannola, Vesa-Matti Kangas, Markus Auvinen, Paula Hakanen,
Katariina Torkkola
2. Maku tahe palvelut ja tietojärjestelmät
- Jäsenet: Eero Karppinen, Riikka Hannelius, Taina Niiranen, Irmeli
Suontakanen, Hanna Kivimäki, Katriina Damski, Mervi Lindstedt, Tanja
Anttalainen, Krista Kurppa
3. Tuotteistus- ja kustannuslaskenta
4. Tiedolla johtaminen ja tietotuotanto
 sovittiin, että ehdotukset muiden ryhmien jäsenistä toimitetaan
viimeistään ennen seuraavaa kokousta
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 Riikka esittelee joka kokouksessa alatyöryhmien tilannekatsauksen




8 Osallistaminen ja viestintä

Työryhmän jäsen voi tarvittaessa lähettää sijaisen kokoukseen
Katsottiin loppuvuoden ja kevään kokousaikataulut
- kokoukset pyritty ajoittamaan ennen koordinaatioryhmää
- Riikka lähettää kalenterikutsut
Kokoukset pyritään pitämään kahdessa tunnissa

Henkilöstöryhmän kanssa järjestetään yhteistilaisuus joulu-tammikuussa
Pirkanmaan kuntien talous- ja henkilöstöjohdolle.
Tiedonkeruuta pyritään keskittämään/aikatauluttamaan eri työryhmien kanssa
yhdessä päällekkäisten kyselyjen välttämiseksi.

9 Tiedotettavat asiat

Laadittiin yksi Power Point -dia keskeisistä tiedotettavista asioista:
-

Tavoitteet ja aikataulut hyväksyttiin
Kahden alatyöryhmän kokoonpano hyväksyttiin
Tahe lausunto hyväksyttiin
KUVA-mittaristoa kommentoidaan

10 Muut asiat

Jukka Männikkö valittiin työryhmän varapuheenjohtajaksi.

11 Seuraava kokous

22.11. klo 12.30 – 15.30 Kokouskeskus Pellava, Valimo

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

