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Maakuntauudistuksen vaikuttavuus- ja kustannustieto –ryhmä 
 

Maakuntauudistuksen ohjaus- ja rahoitusryhmä on tänään asettanut 
alatyöryhmäkseen maakuntauudistuksen vaikuttavuus- ja kustannustie-
to –ryhmän. Ryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä myös muiden maakun-
tauudistuksen valmisteluryhmien sekä sote- ja itsehallintouudistuksen 
rahoitus- ja resurssiohjauksen alaisen vaikuttavuus- ja kustannustieto –
ryhmän kanssa. Ryhmä voi tuoda asioita myös suoraan maakuntauu-
distuksen projektiryhmän käsittelyyn.  
 

Toimikausi  Työryhmän toimikausi on 9.12.2016 – 15.4.2019. 
 

Tehtävä  Ryhmän tehtävänä on  
− valmistella ehdotukset valtakunnallisesti yhtenäiseksi mittaris-

toksi maakuntien palveluiden tarpeen arviointiin sekä laadun, 
vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen 
muilla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla 

− laatia ehdotukset mittaritiedon kokoamiseksi sekä valmistella 
tarvittavat säännökset siten, että niitä voidaan hyödyntää kansal-
lisessa ohjauksessa ja maakuntien johtamisessa 

− varmistaa mittariston implementointi siten, että mittaristo on täy-
simääräisesti käytössä 1.1.2019. 

Ryhmä toimii yhteistyössä muiden maakuntauudistuksen valmistelu-
ryhmien kanssa siten, että  

− indikaattoreiden lähtötiedot voidaan tuottaa automaattisesti ta-
louden ja toiminnan kirjaustapahtumien, raportointikäytäntöjen ja 
muiden tilastojen pohjalta 

− mittariston avulla voidaan muuttaa toimintatapoja maakuntauu-
distuksen tavoitteiden saavuttamiseksi  

− tiedot voidaan julkaista avoimen datan periaatteilla tietoverkois-
sa  

− tiedoista voidaan julkaista tilastollisia analyysejä. 
 
Vaikuttavuutta ja kustannustietoa kuvaava mittaristo tarvitaan kansalli-
sen ohjauksen ja resurssiohjauksen perustaksi sekä maakuntien strate-
gisen ja operatiivisen johtamisen tueksi. Lisäksi mittaristo on maakunti-
en valtuuston ja asukkaiden käytössä toiminnan vaikuttavuutta, laatua 
ja tehokkuutta koskevan tilivelvollisuuden arvioinnin välineenä. Mittaris-
to tukee myös maakuntalain 109-110 §:ssä mainittua maakunnan arvi-
ointimenettelyä. Työryhmä valmistelee ehdotuksen mittaristoksi vuoden 
2017 loppuun mennessä. Mittaristo on täysimääräisesti käytettävissä 
1.1.2019.  
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Organisointi  Puheenjohtaja 

Kehitysjohtaja Tiina Tikka, työ- ja elinkeinoministeriö 
 

Varapuheenjohtaja 
Apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö 
 
Jäsenet 
Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö 
Suunnittelupäällikkö Antti Karila, maa- ja metsätalousministeriö 
Neuvotteleva virkamies Katariina Kilpeläinen, liikenne- ja viestintämi-
nisteriö 
Erityisasiantuntija Hanna-Mari Talka, sisäministeriö 
Kehittämispäällikkö Heidi Holkeri, ympäristöministeriö 
Johtaja Raija Volk, sosiaali- ja terveysministeriö 
Neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen, valtiovarainministe-
riö/KAO 
Finanssineuvos Teemu Eriksson, valtiovarainministeriö/KAO 
Finanssineuvos Tuomo Mäki, valtiovarainministeriö/BO 
Erityisasiantuntija Tallamaria Maunu, valtiovarainministeriö/KO 
Projektipäällikkö Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö/JulkICT 
Ylijohtaja Petri Knaapinen, Uudenmaan ELY-keskus (varajäsen ylijoh-
taja Leena Gunnar, Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 
Johtaja Kjell Henrichson,Varsinais-Suomen TE-toimisto (varajäsen 
palvelujohtaja Leena Tuohimaa-Kari, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto) 
Strategiajohtaja Jouko Nieminen, KEHA-keskus (varajäsen talousryh-
män päällikkö Kaija-Leena Kestilä) 
Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, Kymenlaakson liitto (varajäsen alue-
kehitysjohtaja Satu Vehreävesa, Pohjois-Savon liitto) 
Erityisasiantuntija Mikko Mehtonen, Suomen Kuntaliitto 
 
Sihteerit 
Neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä, työ- ja elinkeinoministeriö 
(myös Kimmo Ruthin varajäsen) 
Yksikönjohtaja Ulla Poutiainen, Evira (31.12.2016 saakka)  
Ylitarkastaja Juha Kieksi, Evira (1.1.2017 alkaen) 
Ylitarkastaja Kaisa Kuukasjärvi, liikenne- ja viestintäministeriö 
Erityisasiantuntija Niina Huotari, valtiovarainministeriö/JulkICT 
 
Työryhmä käyttää työtilana yhteistä ekstranet-työryhmätilaa. Työryhmä 
voi tarvittaessa kutsua kokouksiin ulkopuolisia asiantuntijoita.  
 
Työryhmä raportoi työnsä etenemisestä säännöllisesti maakuntauudis-
tuksen projektiryhmälle sekä ohjaus- ja rahoitusryhmälle.  
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Jakelu Maakuntauudistuksen vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmä 
 
Tiedoksi Maakuntauudistuksen projektiryhmä 

Sote-uudistuksen projektiryhmä 
Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmät 
Sote- ja itsehallintouudistuksen rahoitus- ja resurssiohjauksen alai-
nen vaikuttavuus- ja kustannustieto –ryhmä 

 
 

 


