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Aika

9.4.2019 klo 14-15.30

Paikka

Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Helsinki, nh. Pullonkaula + Skype

Osallistujat

Denis Galkin, valtiovarainministeriö, Niina Huotari, valtiovarainministeriö, Sari Kauppinen,
sosiaali- ja terveysministeriö, Antto Korhonen, valtionvarainministeriö, Minnamaria Korhonen,
Kuntaliitto (editori), Pasi Leppänen, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja), Seija Liinoja,
Turun kaupunki, Hanne Lindqvist, Kuntaliitto, Anu Nemlander, Kuntaliitto, Erja Niittyviita,
Kajaanin kaupunki, Mikko Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Meri Ruuskanen,
Tilastokeskus, Sanna Senelius-Piiparinen, Tuusulan kunta, Marjut Tikkanen, Järvenpään
kaupunki, Erno Vaurio, Porin kaupunki

Jakelu

osallistujat, JHS-sihteeri ja hankekoordinaattori
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Jatkovalmistelu
Palveluluokitukset (kuntien & kuntayhtymien, maakuntien) on laadittu siitä näkökulmasta,
että sote- ja maakuntauudistus toteutuu, ts. tällä hetkellä kuntien ja kuntayhtymien
luokituksesta puuttuu palveluita, jotka jäävät kuntiin.
Puheenjohtaja esitteli ehdotuksen palveluluokituksen jatkovalmisteluun (jaettu osallistujille
9.4.2019). Tavoitteena on hyödyntää aiemmin tehtyä työtä. Aikataulullisesti palveluluokitus
on saatava valmiiksi juhannukseen mennessä, minkä jälkeen XBRL taksonomia voidaan
viimeistellä. Muutoksilla ei ole vaikutusta lainsäädäntövalmisteluun. Tavoitteena on kestävä,
ei-järjestäjäsidonnainen kokonaisuus.
Tilastokeskuksen kanssa on tutkittu vaihtoehtoja:
a) Maakuntien palvelut lisätään kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen perään pl.
tehtävät, joita kunnilla ja kuntayhtymillä ei ole. Vaihtoehto lisää erittelytarkkuutta
suhteessa tehtäväluokitukseen ja ongelmaksi muodostuu kuntalaskutuksen
erittelytarkkuus.
b) Tuottajat kirjaavat yksityiskohtaisemmalla tasolla ja palveluiden ostajat karkeammalla
(suunnilleen tehtäväluokitus) tasolla. Haasteena on yksityiseltä sektorilta ostetut palvelut,
jotka pitää jakaa palveluluokittain.
Avattiin keskustelu vaihtoehdoista. STMn näkökulmasta tärkeää on saada irti
kokonaiskustannukset palveluittain ja yksityisen sektorin osuus siitä. Tiedot saadaan
järjestäjäkohtaisesti. Nostettiin esiin kysymyksiä siitä, voitaisiinko kuntalaskutusta tarkentaa
ja pitäisikö aikataulullisesti odottaa uutta hallitusta. Todettiin kuitenkin, että aikataulullisesti
tämä ei ole mahdollista, sillä automaattinen talousraportointi alkaa vuonna 2021.
Vaihtoehtoa b pidettiin ensisijaisena.
Jaettiin palveluluokitus osakokonaisuuksiin ja nimettiin organisaatiot valmistelemaan
yhdistämistä.
•

Alueiden käyttö yms. Kuntaliitto Hanne Lindqvist

•

Sote-palvelut, ensihoito, THL Mikko Peltola, STM Sari Kauppinen

•

Ympäristöterveydenhuolto - em. organisaatiot yhdessä.

www.kuntaliitto.fi
www.kommunforbundet.fi

Suomen Kuntaliitto
Toinen linja 14,00530 Helsinki
PL 200, 00101 Helsinki
Puh. 09 7711
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
Y-tunnus 0926151-4

Finlands Kommunförbund
Andra linjen 14,00530 Helsingfors
PB 200, 00101 Helsingfors
Tfn 09 7711
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi
FO-nummer 0926151-4
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•

Työllisyysasiat - Kuntaliitto Erja Lindberg

•

Pelastustoimi - VM Hanna-Mari Talka tarvittaessa Kuntaliitto Vesa-Pekka Tervo

•

Maaseutuasiat - Kuntaliitto Taina Väre

•

Liikenne, Kuntaliitto

•

Duplikaatit ja yhdistäminen, Kuntaliitto Minnamaria Korhonen

Tehtävänanto:
Käydä läpi tiedostosta ”uusi kuntien palveluluokitus, xls” (lähetetty 9.4.2019)
palveluluokituksen loppuun maakuntien palveluluokituksesta punaisella tai vihreällä fontilla
lisätyt palvelut.
Värien selitys:
Vihreä fontti = oletettu kuntien ja kuntayhtymien tehtävä (→ tarkistettava, onko näin)
Punainen fontti = poistettava palvelu (joko ei ole kuntien/kuntayhtymien tehtävä tai on
”kaksoiskappale” → tarkistettava, onko näin)
Samalla on syytä miettiä kuvaustekstejä.
Lopputuloksena tulee olla lista kuntien ja kuntayhtymien palveluista.
DL 30.4.2019. Lista toimitetaan minnamaria.korhonen@kuntaliitto.fi
Tavoitteena on avata JHS palveluluokituksen 3. palautekierros 13.5.2015, kesto 3 viikkoa.
Purkukokoukset sovitaan kesäkuun alkuun ja suositus on valmis ennen juhannusta.
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Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 3.5.2019 klo 13-16 valtiovarainministeriössä + Skype.

