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KUNTIEN TALOUS- JA TOIMINTATIETOJEN TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON 

KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIN ASETTAMINEN 

Asettaminen 

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut kuntien talous, ja toimintatieto-

jen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman projektiryhmän 

Toimikausi 

1.6.2016 – 30.6.2019 

Tausta ja tavoite 

Valtiovarainministeriö asetti kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin 

ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelman) ja ohjelman joh-

toryhmän ajalle 5.9.2012 – 30.6.2019.  

 

Valtionvarainministeriö muutti 1.2.2016 kuntien talous- ja toimintatietojen, 

tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmän asettamispää-

töstä, lopetti asetetun johtoryhmän toimikauden ja asetti kuntien taloustie-

don tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmän 

ajalle 1.2.2016-30.6.2019. 

 

Valtiovarainministeriön tavoitteena on toteuttaa monivuotinen Kuntien 

taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma ja huolehtia 

siitä, että ohjelmassa tuotoksina syntyvät yhteiset kehittämisvälineet 

valmistuvat ja lopputulokset ovat käyttöönotettavissa vuoteen 2019 

mennessä. 

 

Ohjelman tuki- ja seurantaryhmän tavoitteena on tukea Kuntien taloustie-

don tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelmassa tuotettavien yhteisten 

kehittämisvälineiden toteutusta. Ohjelman tuki- ja seurantaryhmän yhteis-

työtehtävä koskee valtion ja kuntien eri sidosryhmien kuntien ja kuntayh-

tymien taloustietojen seurantaan, raportointiin ja talousohjaukseen liittyviä 

kehityshankkeita ja tehtäviä. Tuki- ja seurantaryhmä edistää ohjelman ta-

voitteiden toteutumista keskinäisen yhteistyön kautta.  
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Kehittämisohjelman toteuttamisella tavoitellaan kuntien taloutta ja toimin-

taa kuvaavien taloustietojen tuotannon, jalostuksen ja jakelun tuottavuuden 

parantumista niihin käytetyn työajan säästymisenä. 

 

Tuotosten käyttöönoton avulla tavoiteltavat rahamääräisten hyötyjen saajia 

ovat pääasiassa kunnat, kuntakuntayhtymät, tulevat maakunnat sekä Tilas-

tokeskus. Ohjelman tuotokset käyttöönottamalla vuoteen 2019 mennessä 

työajansäästöksi on asettamisvaiheessa arvioitu Tilastokeskuksen osalta 

150 000 euroa, tietojen raportoinnin työajansäästöksi taloustietojen rapor-

toinnin osalta 1,37 milj. euroa sekä työajansäästöksi tietohuollon tarvitse-

man tiedon tuottamisen osalta 16,5 milj. euroa vuoteen 2025 mennessä. 

 

Projektissa luodaan edellytyksiä kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen 

tietojen käytettävyyden, laadun ja vertailukelpoisuuden parantamiseksi. 

Projektin toteuttaminen luo mahdollisuuden kuntien ja kuntayhtymien talo-

ustiedon tuottamisen nopeuttamisen kuuteen kuukauteen. 

Tehtävät 

Projektiryhmän tehtävä on: 

 ohjelman osahankkeiden ja -projektien toteutuksen seuranta  

 ohjelman osahankkeiden ja -projektien koordinointi 

 ohjelman osahankkeiden ja -projektien tuotosten sisällön käsittely ja 

ohjaus 

 ohjelman pilottikokonaisuuksien ohjausryhmänä toimiminen 

 ohjelman tuki- ja seurantaryhmän kokousten valmistelu  

 ohjelmaan liittyvien valtiovarainministeriön päätösten valmistelu ja 

toimeenpano 

 ohjelman viestinnän suunnittelu 

 ohjelman osahankkeiden ja -projektien asiantuntijaryhmänä toimi-

minen. 

 

Ohjelman tehtävät organisoidaan omiksi projekteiksi ja tehtäväkokonai-

suuksiksi, jotka ohjelman valtiovarainministeriö asettaa työn käynnistämi-

sen yhteydessä. 

Organisointi 

Projektiryhmän puheenjohtaja projektipäällikkö Jani Heikkinen, valtiova-

rainministeriö 

 

Projektiryhmän jäsenet: 

finanssisihteeri Timo Ertola, opetus- ja kulttuuriministeriö ja  

varajäsen erityisasiantuntija Riitta Lehtomaa 

ylitarkastaja Antti Väisänen, sosiaali- ja terveysministeriö 

erityisasiantuntija Niina Huotari, valtiovarainministeriö 

erityisasiantuntija Hanna Salokaarto, Opetushallitus 

Erikoissuunnittelija Ari Virtanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja  

varajäsen kehittämispäällikkö Nina Knape 

tilastotutkija Matti Sahlberg Suomen Kuntaliitto 

controller Pauliina Laisi, Tampereen kaupunki ja varajäsen controller  

Pauliina Klemetti 
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kehittämispäällikkö Päivi Sannola, Turun kaupunki 

tutkija Anssi Vartiainen, Helsingin kaupunki 

kehittämispäällikkö Valia Wistuba, Espoon kaupunki ja varajäsen  

erityisasiantuntija Piia Wollsten 

taloussuunnittelupäällikkö Jari Laitinen, Mikkelin kaupunki ja varajäsen 

erityisasiantuntija Tuula Hämäläinen, Kunnan Taitoa Oy 

taloussuunnittelija Anu Lindqvist, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 

johtaja Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon  

kuntayhtymä ja varajäsen talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen 

konsernitalouspäällikkö Merja Mäkitalo, Helsingin ja uudenmaan  

sairaanhoitopiiri 

 

Ohjelman johtoryhmänä toimii sisällön osalta valtiovarainministeriön Tie-

to- ja viestintäteknisen osaston johtoryhmä ja toteutuksen muutosten osalta 

valtiovarainministeriön hallintopolitiikan koordinaatioryhmä. Valtiova-

rainministeriön ohjelman toteutusta koskevasta päätöksenteosta vastaa ICT-

johtaja. 

 

Projektin etenemistä ja lopputuloksia käsitellään Kuntien taloustiedon tilas-

toinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tuki- ja seurantaryhmässä.  

 

Projektiryhmä voi muodostaa hankkeen tavoitteiden ja tehtävien toteuttami-

seksi tarpeellisia alatyöryhmiä ja kutsua ryhmän kokouksiin ja tilaisuuksiin 

tarvittaessa muita asiantuntijoita. 

Kustannukset ja rahoitus 

 

Projektiryhmän ja mahdollisten alatyöryhmien työ tehdään virkatyönä. Val-

tiovarainministeriö maksaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevien työ-

ryhmien jäsenten sekä kuulemien asiantuntijoiden matkustuskustannukset 

valtion matkustussäännön mukaisesti.  

 

Projektin kustannukset maksetaan valtiovarainministeriön momentilta 

28.90.20. Päätökset mahdollisista toimeksiannoista ja valtionavustuksista 

tekee valtiovarainministeriö. 

 

 

 

 

 

ICT-johtaja, ylijohtaja  Anna-Maija Karjalainen 

 

 

 

 

 

Tietohallintoneuvos  Kristiina Luukkonen 
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Jakelu opetus- ja kulttuuriministeriö 

sosiaali- ja terveysministeriö 

Tilastokeskus 

Opetushallitus 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Suomen Kuntaliitto 

Tampereen kaupunki 

Turun kaupunki 

Helsingin kaupunki 

Espoon kaupunki 

Mikkelin kaupunki 

Ikaalisten kaupunki 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä  

Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri 

 

 

Tiedoksi Valtiovarainministeriö 

 


