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Työryhmän järjestäytyminen
Todettiin, että Niina Huotari palaa takaisin virkavapaaltaan Valtiokonttoriin kesä-heinäkuun
vaihteessa ja ryhmän puheenjohtajaksi vaihtuu Denis Galkin. Työryhmän editori on
Minnamaria Korhonen. Todettiin jäsenet osallistujalistan mukaisesti.
Editori kertoi JHS-työn periaatteet
-

julkista

-

kaksi palautekierrosta, (4 viikkoa ja 2 viikkoa), joihin annetaan julkinen vastaus

-

suositus tulee velvoittavaksi lainsäädäntömuutoksilla

sekä palveluluokituksen perusperiaatteet
-

ei hierarkiatasoja

-

sisältää kaikki kuntien menot ja tulot

-

ryhmittelee lainsäädäntöä

-

organisaatioriippumaton

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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Suositushankkeen tavoitteet
Käytiin läpi tavoitteet, jotka on esitetty hankesuunnitelmassa. (kohta 1.2.)
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Hankkeen työsuunnitelma ja tuotokset
Käytiin läpi työsuunnitelma, joka on esitetty hankesuunnitelmassa (kohta 4.). Todettiin, että
pyritään saamaan suositus palautekierrokselle mahdollisimman pian, mutta aikaisintaan
realistinen ajankohta on elokuussa.
Lopputuotoksena on päivitetty palveluluokitus.
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Työryhmän kokousaikataulut ja työkäytännöt
Sovittiin, että työryhmän kokousaikojen sopimiseen käytetään Doodlea. Kokouksiin voi
osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä. Osa kokouksista voidaan pitää pelkästään
etäyhteydellä. Kokouksen pitotapa on mainittu kutsussa.
Sovittiin, että kokousmateriaalit sekä muut materiaalit jaetaan julkict wikin kautta. Kukin JHStyöryhmän jäsen voi pyytää sinne oikeudet Jani Heikkiseltä: jani.heikkinen@vm.fi
Suora linkki wikiin: https://wiki.julkict.fi/julkict/kuntatieto/osatehtavat-ja-projektit/tietojenstandardointi/jhs-tehtava-ja-palveluluokitus/jhs-kuntien-palveluluokitus-paivitys-2018
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Keskustelu suosituksen päivitystarpeista
Editori kertoi omia havaintojaan palveluluokituksen päivitystarpeista, joita on tullut ilmi mm.
muiden JHS-suositusten palautekierroksilla, sote- ja maakuntauudistuksen edetessä,
kuntatieto-ohjelman piloteissa sekä suorana palautteena kunnilta.
Kehittämiskohteita:
-

tukipalvelu-apuluokka, kuten maakuntien vastaavassa suosituksessa

-

kaatoluokka - sellaiset palvelut, jotka eivät kuulu mihinkään luokkaan - uusia
palveluluokkia?

-

palveluluokkakuvausten täsmentäminen - erityisesti yleishallinto vs. jaettava hallinto
(substanssilautakunnat?)

-

opetuksen erilliset tietotarpeet (taulu 41, ammatillinen koulutus)

-

ulosmyytävät palvelut

-

tyhjät tilat / purkukustannukset jne.

-

nykyisen tilasto-ohjeen kaltainen ohje

-

taustalla olevan lainsäädännön lisääminen taulukkoon

Avattiin keskustelu luokituksesta. Keskustelussa tuli esiin. mm. seuraavia asioita

-

Maahanmuuttajat ja vastaanottokeskukset - meneekö maakuntaan, jos ei, minne laitetaan?

-

Puhtaanapito, joka on järjestetty liikelaitoksen kautta - onko tukipalvelua?

-

Pysäköinnin valvonnan palvelukuvaus on virheellinen

-

Avustukset soten alaisille palveluille - minne kohdistetaan?

-

Johdon tuki ja johdon tuki - jaettava ja ei-jaettava - määriteltävä tarkemmin

-

Pidennetty oppivelvollisuus - Miten kustannukset saadaan kohdennettua, jos oppilaat ovat
eri kouluissa? Ohjeistus laskentaan? Valmistava lisäopetus, aikuisten perusopetus
(seurataan kuten pidennettyä oppivelvollisuutta).

-

Voidaanko tehdä alahierarkioita - hoidetaan taksonomian kautta, mutta palveluluokka on
ylätaso.
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-

Järvenpää ja Lappeenranta ovat toimittaneet jo aiemmin aineistoa, joka viedään wikiin
”työaineistot” kansioon.

-

Sovittiin, että kukin osallistuja omalta osaltaan vie aineistoa wikin ”työaineistot” -kansioon.
Palveluluokkia koskevat huomiot voi tallentaa työtilassa olevaan exceliin ja ladata siitä
uuden version työtilaan. Huomioita kaivataan:
o

tehtävät, jotka eivät sovi palveluluokkiin

o

palveluluokat, joiden kuvauksia tulisi täsmentää/muuttaa

o

palveluluokat, joihin on vaikea kohdistaa kustannuksia

o

kaikki muut huomiot

Muut asiat
Ei muita asioita.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Sovittiin, että editori ja puheenjohtaja katsovat seuraavan kokousajan doodle-vastausten
perusteella.
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