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Ohjaustietoryhmä

• Aloitti työskentelyn elokuun puolivälissä

• Edustajat: VM, STM, SM, TEM, OKM, MMM, YM, Livi, Mavi, THL, 
Evira, Keha-keskus, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Pohjois-
Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan maku-valmistelu

• Verkostomainen työskentelytapa

• Suunniteltu työskentelykausi kesään 2019 asti
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Ohjaustietoryhmän tehtäviä syksylle 2018

1. Kokonaiskuvan luominen ministeriötason ohjaustietojen 
kokonaisuudesta ja koordinaatiotarpeista

2. Ohjaustiedot käytävä läpi hallinnonaloittain – mitä nyt koossa, 
mikä kesken, mitä tulossa?

3. Koottava yhteen ohjaustietojen määrittely- ja ylläpitovastuut 
ministeriöissä/virastoissa - kuka vastaa?

4. Koottava hallinnonalojen ohjaustiedoista ML 13§ neuvottelujen 

tietopohjan tarpeet (maakunnan tilannekuva)

5. Edistettävä tilannekuvan raportointityökalun toteuttamista
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Tausta: ML 13§ Valtion ja maakunnan neuvottelu

Julkisen talouden suunnitelman tekemiseksi tapahtuvan valtioneuvoston päätöksenteon tueksi 
ja maakuntien taloudellista ohjausta varten on valtion ja maakunnan välinen neuvottelu, jossa:

1. arvioidaan maakunnan kustannusten toteutunutta ja tulevaa kehitystä;
2. arvioidaan valtion maakunnalle osoittaman rahoituksen ja maakunnan muun 

tulorahoituksen toteutunutta ja tulevaa kehitystä;
3. arvioidaan maakunnassa toteutettavia kustannusten hallinnan kannalta välttämättömiä ja 

niitä muita toimenpiteitä, joilla maakunnan tehtävien hoitaminen ja palvelujen saatavuus 
voidaan käytettävissä olevalla rahoituksella turvata;

4. tarkastellaan maakuntien investointien vaikutuksia maakuntien talouteen ja toimintaan; 
5. käsitellään tarvittavassa laajuudessa muita maakunnan toimintaan ja talouteen liittyviä 

tekijöitä, kuten maakuntien tietohallinnon tilaa ja digitalisointikehitystä sekä niihin liittyviä 
kehittämisehdotuksia.

Neuvottelua ja ministeriöissä tapahtuvaa talouden ja toiminnan suunnittelua varten kukin 
maakuntien tehtävien ohjaamisesta vastaava ministeriö valmistelee toimialansa tehtävien ja 
kustannusten arvioinnin.

Etunimi Sukunimi16.11.20185



Maakunnan talouden ja toiminnan tilannekuvan 
tavoitteet

• Tilannekuva mahdollistaa tuloksellisen valtion ja maakunnan neuvottelun (ML 13§) 
järjestämisen, joka tukee valtioneuvoston päätöksentekoa julkisen talouden 
suunnitelman tekemiseksi.

• Maakunnittainen tilannekuva tarjoaa mahdollisuuden maakuntien talouden ja 
toiminnan arvioimiseen ja maakuntien keskinäiseen vertailuun.

• Tietopohja hyödyttää maakuntien sisäistä ohjausta sekä jatkuvaa valtakunnallista 
maakuntien seuranta-, vuorovaikutus- ja ohjausprosessia.

• Tilannekuvan raportointijärjestelmä tarjoaa maakuntien arviointi- ja vertailutiedon 
yhteen avoimeen ja visuaalisesti toiminnalliseen näkymään, joka on niin 
ministeriöiden, maakuntien kuin muidenkin maakuntien ohjaukseen kytkeytyvien 
sidosryhmien vapaasti hyödynnettävissä tietosuojakysymykset huomioiden.
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Maakunnan talouden ja toiminnan tilannekuvan 
rakenne, aikataulu ja vastuut

Maakuntien 
taloustiedot, 

Valtiokonttori/
VM

Maakunnan 
rahoituslaskelmat, 

VM/KAO

Aluekehityksen 
tilannekuva

TEM ym.

Tehtäväkohtainen 
kustannus-

vaikuttavuus-
mittaristo, 
ministeriöt

Ministeriöiden 
tehtävien ja 

kustannusten 
arvioinnit, 

7 ministeriötä

Maakunnan 
oma tehtävien 

ja 
kustannusten 

arviointi

ICT-
tilannekuva, 

VM / 
digiohjaus

Investoinnit,

VM
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Valtioneuvoston 
ja maakuntien 

yhteinen 
analyysi

2019

2020

2021

Tiedot 
käytettävissä:

Tilannekuvan 
valmistumisen 
aikataulu:

2019: Helmikuu
2020: Tammikuu
2021: Tammikuu



1. Maakuntien talouden raportointi (luonnos)

Kuukausi-
raportointi

Neljännes-
vuosi-katsaus

Puolivuosi-
katsaus

Tilinpäätös

Menojen ja tulojen toteuma (tileittäin, sektoreittain, 
palveluluokittain ja yksiköittäin)

X X X X

Tase-erät (tileittäin, sektoreittain ja yksiköittäin) X X X X

Rahoituslaskelma X X X

Liitetiedot keskeiset täydelliset

Talousarvion toteutuminen X X X

Ennuste koko vuoden menoista ja tuloista keskeiset tekijät ennuste

Konsernitilinpäätöksen laskelmat (tuloslaskelma, tase, 
rahoituslaskelma)

X X

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot keskeiset täydelliset

Toimintakertomus olennaiset 
tapahtumat

olennaiset 
tapahtumat

täydelliset tiedot
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2. Maakunnan rahoituslaskelmat
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Keski-Suomen nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 
2016–2030

Ikära-
kenne

Muu 
tarve

Tarve-
kerroin

Meno-
indeksi

Tarve-
vakioitu 
meno

Keski-
Suomi

1,02 1,07 1,04 1,02 0,97

Tarvekertoimet, menoindeksi ja tarvevakioitu meno

Huom! Sote-rahoitus 
muodostaa koko maan tasolla 
92,7% maakuntien 
rahoituksesta

Taustalla THL:n some-malli, 
viimeistelystä vastaa VM/KAO

Nykyjakauma (hyte mukana) Muutos

€ €/as € €/as € €/as

960 507 
855 3 508 

964 109 
649 3 521 3 601 795 13 



3. Aluekehityksen tilannekuva

• Sisältää määrällisen ja laadullisen aluekehittämisen tilannekuvan. 
Ml. maakunnan olosuhdetekijät

• Väestödynamiikka

• Aluetalouden, kuntatalouden ja työllisyyden dynamiikka

• Yritys- ja innovaatiotoiminnan ja osaamisen dynamiikka

• Liikkumisen, asumisen ja luonnonympäristön tilannekuva

• Terveyden ja hyvinvoinnin dynamiikka

• Maakuntaohjelman painotukset

• Jne.
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4. Kustannusvaikuttavuus-mittaristo

• Tehtäväkohtainen keskeinen kustannusvaikuttavuus-mittaristo.

• Taustana Sote-KUVA ja makuvaku-työ.

• Näkökulmina palveluiden tarve, palveluiden vaikuttavuus ja kustannusten 
kasvun hillitseminen. 

• Määrittely käynnissä maakuntatiedon ohjaustietoryhmässä, sisältää mm.

• STM:n sote-indikaattoritieto (tarvevakioidut menot, nettokäyttökustannukset…)

• SM:n pelastustoimen indikaattoritieto (suorituskykyindeksit…) 

• TEM:n kasvupalvelutieto (työllisyystiedot, kokonais-, kohtaanto- ja kustannustehokkuus, 
kasvupalvelukriteerit…) 

• + muut

• Keskitytään olennaiseen, priorisoidaan – kaikkea ei voida sisällyttää
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5. Ministeriöiden tehtävien ja kustannusten 
arvioinnit (mm. sote-järjestämislaki 30§) 

• Kolme näkökulmaa:

1. Tehtävien kehitys viime vuosina
2. Tulevaisuuden ennakointi
3. Toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi

• Kysymyksiä esim.:

• Miten tehtävien kustannukset ovat kehittyneet edellisestä vuodesta? 
• Kuinka suuria eroja kustannuksissa on maakuntien välillä ja suhteessa maan keskiarvoon? 
• Mikä selittää kustannuseroja ja kustannuskehitystä? 
• Ovatko palvelujen riittävyys, laatu ja saatavuus tavoitetasolla? 
• Toteutuuko alueellinen yhdenvertaisuus?

• Millä maakunnan toimenpiteillä maakunnan tehtävien hoitaminen ja palvelujen saatavuus voidaan käytettävissä 
olevalla rahoituksella turvata?

• Ministeriöt toimittavat arvioinnin toimialan osalta vuosittain marraskuun loppuun mennessä 
valtiovarainministeriöön. Pääpaino indikaattoritiedon analyysissä.

• VM/KAO ohjeistaa.
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6. Maakunnan oma tehtävien ja kustannusten 
arviointi

• Maakunnan järjestämis- ja tuottamisvastuiden kannalta merkittävimpien muutostrendien kartoitus. 

• Yleiskuvaus maakunnan järjestämis- ja tuottamisvastuulla olevien tehtävien tilanteesta: 
kustannusten kehityksestä edelliseltä ja kuluvalta vuodelta sekä arvio tulevien (2-3 vuotta) vuosien 
kustannuskehityksestä.

• Kuvaus eri lakisääteisten tehtävien järjestämisestä/tuottamisesta palvelukokonaisuuksittain.

• Maakunnan oma näkemys rahoituksen riittävyydestä, välttämättömistä toimenpiteistä 
kustannusten kasvun hillitsemiseksi sekä investointien ja muutoskustannuksien vaikutuksesta 
talouteen.

• Maakuntien ylimaakunnallisen yhteistoiminnan valmistelu niissä tehtävistä, joissa se on 
lakisääteistä tai muuten tarpeellista.

• Maakunnat toimittavat arvioinnin vuosittain marraskuun loppuun mennessä 
valtiovarainministeriöön.

• VM/KAO ohjeistaa.
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7. ICT-tilannekuvan keskeinen sisältö

• Nykytilan arviointi / Maakunta

• Palvelukokonaisuus (digi / muut)

• Mitattu suorituskyky

• Operatiiviset mittarit

• Muut mittarit

• Asiakkaan kokema suorituskyky

• Asiakastyytyväisyys 

• Puutteet / Kehittämistarpeet

• Nykytilan kyvykkyydet

• Kustannukset 

• Operatiiviset mittarit

• Kustannukset

• Jne. 
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• Kehitystarpeiden arviointi ja toteutus
• Kehitystarpeet

• Vaikutus kyvykkyyksiin
• Tarvittavat uudet kyvykkyydet ja 

parannukset nykyisiin
• Syntyvät hyödyt
• Aiheutuvat kustannukset

• Toteutus
• Vaikutus kehittämiseen / hankesalkkuun

• Kustannukset
• Kustannusten jakautuminen projekteille
• Projektien aikataulut
• Toteutus / Rahoitus- ja resursointi tarpeet
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• Tulevan tilan tavoitteet
• Strategia

• Lainsäädäntö
• Maakunnan kehitysvisio ja tavoitteet

• Palvelukokonaisuus (digi / muut)
• Tavoitteet ja vaatimukset

• Tavoiteltavat hyödyt
• Tavoiteltava palvelutaso

• Puutteet ja asiakaspalaute

3

1

Perustuu JHS 179 liitteestä 5 poimittuun 
sisältöön sekä keskusteluihin Uudenmaan 

ja Eksoten kanssa

5

4

LUONNOS



8. Valtioneuvoston yhteinen analyysi

• Tilannekuva-aineiston pohjalta tehtävät nostot ML 13§

neuvotteluihin 

• Keskeisten maakunnan toimintaan liittyvien kehityskulkujen ja 
teemojen kartoittaminen

• Laadullinen analyysi maakunnan toiminnasta ja taloudesta

• Arvio maakunnan rahoituksen riittävyydestä

• Valmistellaan vuorovaikutuksessa maakuntien kanssa
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Maakunnan tilannekuvan poc-hanke

• ML13§ tilannekuvan raportoinnin hanke-esitys työn alla, toteutus 
Valtiokonttorin Tietokiri-hanke

• Suunnittelu 2018 loppuvuosi, toteutus 2019 -> ensimmäinen ”proof of 
concept”-versio käytettävissä talvella 2019-2020 ennen ensimmäisiä varsinaisia 
ML13§ neuvotteluja

• Kytkentä julkishallinnon yhteiseen tietoalustaan (VK)

• Lähdetään liikkeelle niillä tiedoilla, jotka on jo kasassa (esim. ALKE-mittaristo, 
sote-kustannusvaikuttavuus, pelastustoimen kustannusvaikuttavuus, 
kasvupalvelut-kustannusvaikuttavuus)

• Tietojen siirto, raportointi, visualisointi

• Hankkeen tuotoksena syntyy maakuntalain 13§ neuvotteluissa hyödynnettävän 
maakuntien tilannekuvan raportointijärjestelmän ensimmäinen pilottiversio.
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Keskeisimpiä riippuvuuksia

• VN:n maakuntien ohjauksen kehittämistyö, VN

• Valtiokonttorin maakuntien talouden raportointi-hanke, VK

• Sote-KUVA-muutoshanke, STM

• Kasvupalveluiden tiedolla johtamisen hanke, TEM

• Pelastustoimen tietopaketti-hanke, SM

• Aluekehittämisen tilannekuva-hanke, TEM

• ICT-tilannekuva-hanke, VM digi-ohjaus

• Maakuntien tiedolla johtamisen MATI-hanke, Vimana

• Rahoituksen riittävyys –työryhmä, VM/STM
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Etunimi Sukunimi

Kiitos!
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