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Jakelussa mainituille

Viite      

Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2017 ohjauskäytänteet 

jakelussa mainituille tiedelaitoksille

Vuonna 2016
Tiedelaitosten kevään 2016 tulosneuvotteluiden jälkeen valtiovarainministeriö on 
ohjeistanut (liite 1) ministeriöitä liittyen virastojen tulosohjaukseen. 
Valtioneuvostotasoisten yhteisten tavoitteiden kokonaisuutta vahvistetaan 
tulosohjauksessa ja tavoitteita tullaan sisällyttämään viraston vuoden 2017 
tulossopimukseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yhteisiä 
tavoitteita valmistellaan syksyn 2016 aikana ja niitä tullaan kirjaamaan viraston vuoden 
2017 tulossopimukseen. 

Vuoden 2017 tulossopimukseen lisätään myös valtiovarainministeriön antamaan 
ohjeistukseen (liite 2) perustuen kirjaus, että virasto valmistelee palvelulupauksen 
vuonna 2017 ja palvelulupaustavoite sisällytetään vuoden 2018 sopimukseen.

Ministeriö lähettää virastolle esityksen tarkistetusta vuoden 2017 tulossopimuksesta 
marraskuun aikana ja tarvittaessa järjestetään ministeriön ja viraston väliset 
lisäneuvottelut.

Vuonna 2017
Vuosi 2017 on uuden sopimuskauden 2017–2020 ensimmäinen vuosi ja kevään 2017 
neuvotteluissa tarkistetaan nelivuotinen tulosopimus, lisätään vuoden 2018 
indikaattorien tavoitteet ja sovitaan vuoden 2018 voimavaroista.

Suunnittelu- ja raportointiasiakirjat
Virasto laatii talousarvioehdotuksensa vuodelle 2018, tilinpäätöslaskelmat ja 
toimintakertomuksen vuodelta 2016 sekä vuosien 2019–2022 toiminnan ja 
talouden suunnitelman julkisen talouden suunnitelman (JTS) valmistelua varten. 
Edellä mainituissa tulee noudattaa talousarviolakia (432/1988) ja -asetusta (1234/1992) 
muutoksineen sekä valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita. 
Ministeriö pyytää virastoja kiinnittämään huomiota siihen, että valtion 
tulostietojärjestelmä Netraan tulee toimittaa tulossopimukseen kirjatut 
hallitusohjelmaan linkittyvät viraston tavoitteet ja ajantasaiset suunnittelu- ja 
raportointitiedot talousarvioasetuksen (14 §) ja valtiokonttorin määräysten (VK 
540/03/2010 20.12.2010) mukaisesti viikon kuluttua niiden hyväksymisestä. Viraston 
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toimintaa kehitettäessä ja asiakirjojen laadinnassa tulee ottaa huomioon pääministeri 
Sipilän hallitusohjelman linjaukset (ml. kärkihankkeet), toimeenpanosuunnitelma ja 
julkisen talouden suunnitelma vuosille 2017–2020 sekä muut valtioneuvoston linjaukset 
viraston toimialasta tai toimintaan liittyen. 

Hallitus on päättänyt yhteensä neljän miljardin euron säästöistä julkiseen talouteen tällä 
vaalikaudella. Mikäli virasto esittää  välttämättömiä lisämäärärahaesityksiä toiminnan ja 
talouden pitkän aikavälin suunnittelussaan tai talousarvioehdotuksessaan, tulee 
esityksistä toimittaa tiivistelmät ja kustannusarviot sekä rahoittajatahot hankkeen koko 
elinkaaren ajalta. Lisäksi hankkeet tulee priorisoida ja esittää niiden 
vaikuttavuustavoitteet.

Tiedelaitosvierailut
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja tiedelaitosten välistä  vuorovaikutusta lisätään 
ministeriön tekemillä tiedelaitosvierailuilla, jotka toteutetaan vuosien 2017–2018 
aikana, kuten kevään 2016 tulosneuvotteluissa sovittiin. Tiedelaitosvierailu Kotimaisten 
kielten keskukseen toteutetaan 18.1.2017, arkistolaitokseen 10.10.2017 ja Suomen 
Akatemiaan 12.10.2017. Pilottivierailu Varastokirjastoon toteutettiin tammikuussa 2015, 
joten uusi ajankohta on vielä avoinna.

Kauden 2017–2020 tulossopimus ja voimavarat vuodelle 2018 sekä 
tulosneuvottelut vuonna 2017
Tulossopimuskauden 2017–2020 sopimuksissa on otettu huomioon pääministeri 
Sipilän hallitusohjelma ja sopimuksen rakenteessa valtiovarainministeriön raportti 
21/2012 (Kohti strategisempaa, kevyempää, poikkihallinnollisempaa ja yhtenäistä 
tulosohjausta). Lisäksi sopimuksiin on sisällytetty tiedelaitoksia koskevia yhteisiä 
tavoitteita. Tilinpäätösasiakirjat sisältävät jatkossakin tulossopimuksia laajemmin 
seurantaindikaattoreita.

Virasto toimittaa 28.2.2017 mennessä tarkistetun ehdotuksensa vuoden 2018 
tulossopimukseksi indikaattoreineen. Ministeriö lähettää tämän pohjalta viimeistään 
7.4.2017 mennessä ehdotuksensa virastolle, mitä virasto kommentoi ministeriölle 
13.4.2017 mennessä. Tiedelaitosten tulosneuvottelut käydään opetus- ja 
kulttuuriministeriössä 25.-26.4.2017 välisenä aikana. Neuvottelut käydään vuosittain.

Aikataulut
8.–9.12.2016 on Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Turussa. Keväällä 
2017 järjestettävän korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarin ajankohta ja 
paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Virastojen tulosneuvottelut käydään opetus- ja kulttuuriministeriössä, paikkana 
Meritullinkatu 10, seuraavasti:
Arkistolaitos 25.4.2017 klo 10.00–12.00
Varastokirjasto 25.4.2017 klo 14.00–15.00
Suomen Akatemia 26.4.2017 klo 10.00–12.00
Kotimaisten kielten keskus 26.4.2017 klo 14.00–15.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimittaa virastoille 15.6.2017 mennessä 
tilinpäätöskannanotot niiden vuoden 2016 toiminnasta.

Virastoa pyydetään toimittamaan KOTA-tietojärjestelmän kautta opetus- ja 
kulttuuriministeriöön seuraavat asiakirjat:

28.2.2017 mennessä
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- talousarvioehdotus vuodelle 2018
- tarkistettu esitys sopimuskauden 2017–2020 sopimukseksi indikaattoreineen 
(toteumat vuodelta 2016 sekä tavoitearvot vuodelle 2018)
- viraston tiivis esitys tulossopimukseen sisällytettäväksi riskienhallintakappaleeksi, 
missä virasto esittää toimintansa kehittämisen ja tulostavoitteiden saavuttamisen osalta 
suurimmat riskit, sekä toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi tai riskien vaikutusten 
pienentämiseksi.
- tilinpäätösasiakirja vuodelta 2016 ja tulossopimuksissa sovitut muut raportoitavat 
asiat
- viraston palvelulupaus (VM:n kirje 13.4.2016 VM/687/00.01.02.03/2016), minkä 
tavoite sisällytetään vuoden 2018 tulossopimukseen. 

15.3.2017 mennessä
- virasto toimittaa ehdotuksen neuvottelujen keskusteluaiheista ja niistä tiiviin 
taustamuistion sisältäen mahdollisen ehdotuksen perusteluineen
- virasto toimittaa tiiviin johdon katsauksen (max 2-3 sivua) koskien vuoden 2017 
tavoitteita ja arviota loppuvuoden kehityksestä.

13.4.2017 mennessä
- viraston kommentit ministeriön 7.4.2017 mennessä lähettämään 
tulossopimusluonnokseen

2.10.2017 mennessä
- toiminnan ja talouden suunnitelma eli viraston vuosia 2019–2022 koskeva tiivis 
toiminnan kuvaus, määrärahasuunnitelma ja mahdolliset kehittämisehdotukset 
perusteluineen ja kustannuksineen julkisen talouden suunnitelman valmistelua varten.

Lisätalousarvioiden esitysten aikataulut ilmoitetaan tapauskohtaisesti.

Yhteyshenkilöt:
Opetusneuvos Mirja Vihma, puh. 0295 3 30326 ja ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari  
puh. 0295 3 30200. KOTA-tietojärjestelmää koskevat asiat ylitarkastaja Jukka 
Haapamäki, puh. 0295 3 30088. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@minedu.fi.

Ylijohtaja Tapio Kosunen

Johtaja Hannu Siren

Liitteet VM:n kirje 6.6.2016: Yhteisten tavoitteiden kokonaisuus tulosohjauksessa
VM:n kirjeen 6.6.2016 liite
VM:n kirje 13.4.2016: Palveluprosessien kehittäminen valtion virastoissa
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Jakelu Arkistolaitos
Kotimaisten kielten keskus
Suomen Akatemia
Varastokirjasto

Tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirasto
Erityisavustaja Heikki K. Uusitalo
Erityisavustaja Matias Marttinen
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
Talousyksikkö
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Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Puh 0295 16001 (Vaihde)
Faksi 09 160 33123

valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi

Y-tunnus 0245439-9

YHTEISTEN TAVOITTEIDEN KOKONAISUUS TULOSOHJAUKSESSA

Johdanto

Tulosohjausta ollaan nyt vahvistamassa kahdella uudella näkökulmalla. Ensim-
mäinen näkökulma tukee hallituksen strategisten tavoitteiden eli hallitusohjel-
matavoitteiden (jäljempänä Hallituksen yhteiset tavoitteet) toteutumista. Toinen 
näkökulma koskee valtioyhteisön konserniohjauksen kehittämistä (jäljempänä 
Konserniohjauksen tavoitteet).

Hallituksen yhteiset tavoitteet ovat hallitusohjelmassa ja sen toimintasuunnitel-
massa asetettuja tavoitteita, joita ministeriöt toteuttavat omassa toiminnassaan 
ja toisaalta asettavat tavoitteiksi myös virastoille. Tulosohjauksen näkökulmasta 
on nähty tarpeelliseksi edistää hallituksen strategisten tavoitteiden toteutumista 
sekä parantaa sitä koskevaa tuloksellisuusraportointia. Tulosohjauksen kautta 
hallituksen tavoitekokonaisuus saa myös aikaisempaa paremman näkyvyyden vi-
rastokentässä. Näistä syistä tulosohjauksella tullaan jatkossa tukemaan hallituk-
sen tavoitekokonaisuuden näkyvyyttä ja toteutumista yhdenmukaisesti viesti-
mällä ja raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta osana tulostietojärjestelmän 
seurantaa. 

Uudella konserniohjauskokonaisuudella luodaan edellytyksiä kehittää hallinnon 
toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta ja parantaa päätöksenteon taustalla 
olevaa tietopohjaa. Samalla pyritään rakentamaan parempi konserniohjauksen 
tilannekuva sekä tuottamaan tietoja ministeriön ja viraston johdolle viraston 
suoriutumisesta valituilla konserniohjauksen kohdealueilla. Tietoa voidaan hyö-
dyntää virastojen johtamisessa ja ohjaamisessa.

Yhteisten tavoitteiden kokonaisuus on esitelty kansliapäällikkökokouksessa 
30.5.2016. Hallituksen yhteisiä tavoitteita käsitellään tarkemmin kappaleessa 1. 
ja konserniohjauksen kokonaisuutta kappaleessa 2. Yhteenveto toimenpiteistä 
on esitetty kappaleessa 3. 

1. Hallituksen yhteiset tavoitteet

Tulosohjauksessa hallituksen yhteiset tavoitteet on nostettu hallitusohjelmasta 
ja sen toimintasuunnitelmasta. Yhteiset tavoitteet jakautuvat viidelle strategisel-
le painopistealueelle ja 26 erilliselle kärkihankkeelle. Yhteisiin tavoitteisiin kuuluu 
myös toimintasuunnitelman Reformit -osio. Siten tulosohjauksen yhteiset tavoit-
teet perustuvat hallitusohjelman mukaiselle jaottelulle ja siitä tarkemmin johde-
tulle toimintasuunnitelman kärkihankejaottelulle. Hallituksen yhteiset tavoitteet 
on esitetty liitteessä 1.

1.1 Asettaminen ja toimenpiteet tulosohjauksessa
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Käytännössä tulosohjauksen yhteisten tavoitteiden kokonaisuus muodostuu niis-
tä tavoitteista, joilla on yhteys hallituksen toimintasuunnitelmaan ja joita minis-
teriö ja virasto tulosneuvotteluissa pitävät kyseiselle virastolle tärkeänä tulosta-
voitteena.  Asiasta sovitaan osana tulosneuvotteluja ja yhteisiin tavoitteisiin 
kiinnittyvät tavoitteet viedään osaksi tulossopimuksia syksyn 2016 neuvottelu-
kierroksella. 

Yhteiset tavoitteet kuvaavat hallituksen tavoitteiden isoa kuvaa ja siksi ministe-
riö ja virasto voivat käyttää hallituksen tavoitteita sellaisenaan tai johtaa niistä 
juuri heille sopivat toimintasuunnitelmasta syntyvät konkreettiset tavoitteet. Täl-
laisia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi hallituksen kärkihankkeita koskevat ta-
voitteet. Myös muut viraston hallitusohjelmaan tai toimintasuunnitelmaan kyt-
keytyvät tavoitekokonaisuudet kuuluvat yhteisten tavoitteiden alle. Hallituksen 
yhteisiä tavoitteita voidaan peilata myös viraston omiin tavoitteisiin ja varmis-
taa, että virastojen omat tavoitteet eivät ole ristiriidassa hallituksen tavoitteiden 
kanssa. Kaikilla virastojen tavoitteilla ei ole yhteyttä hallituksen yhteisiin tavoit-
teisiin. Tulossopimusten tulee myös jatkossa olla strategisia ja niihin tulee sisäl-
lyttää vain viraston ohjauksen kannalta merkityksellisimmät kokonaisuudet.  

Tulostietojärjestelmässä virastojen ne tulostavoitteet, joilla on liittymäpinta halli-
tuksen poliittisiin tavoitteisiin, kohdennetaan hallitusohjelman mukaiselle strate-
giselle painopistealueelle ja sitä koskevalle kärkihankkeelle. Näin tulostietojär-
jestelmään syntyy yhteinen tavoitekokonaisuus, joka kytkeytyy hallituksen ta-
voitteisiin. 

2. Konserniohjauksen tavoitteet

Uudella konsernikokonaisuudella pyritään kehittämään taloudellisuutta ja tuotta-
vuutta virastoissa ja kehittämään sen edellyttämää tietopohjaa. Tällä hetkellä 
kaikkien kohdealueiden kustannuksia tai tuottavuuskehitystä ei voida tarkasti 
määrittää. Tavoitteena on, että uudella kokonaisuudella pystytään määrittämään 
kohdealueiden kustannukset ja luomaan mittari tuottavuuskehitykselle sekä si-
ten luoda edellytyksiä taloudellisuuden ja tuottavuuden kehittämiseksi. Samalla 
kiinnitetään huomiota kohdealueiden prosessien laadun varmistamiseen. Kon-
serniohjauksen kohdealueiden tietopohjan parantaminen mahdollistaa yhtenäi-
semmän konserniohjauksen tilannekuvan. 

2.1 Kokonaisuuden esittely

Konsernikokonaisuus on käytännön työväline tiedolla johtamiseen valituilla koh-
dealueilla läpi valtionhallinnon. Pidemmällä aikavälillä se tuottaa vertailutietoa 
eri virastoista. 

Konserniohjauksen kohdealueita voidaan tarkistaa toimintaympäristön tai tarpei-
den muuttuessa. Jatkossa virastoja on tuettava siinä, että kohdealueiden talou-
dellisuuden ja tuottavuuden edellytyksiä seurataan osana virastojen omaa stra-
tegista suunnittelua, johtamista ja seurantaa.

Konserniohjauksen kokonaisuus muodostuu valituista kohdealueista ja niitä kos-
kevista seurantamittareista. Kohdealueita ovat henkilöstöhallinto ja johtaminen, 
taloushallinto, ICT-palvelut, hankintatoimi sekä toimitilapalvelut. Kyse on siten 
virastojen tiettyjen tukipalvelujen aiheuttamista kustannuksista ja kustannusten 
hallinnasta.
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Konsernikokonaisuuden tavoitteina ovat kustannusten hallinnan sekä tuottavuu-
den parantamisen lisäksi myös tiettyjen laadullisten tavoitteiden varmistaminen. 
Laadullisia tavoitteita seurataan esimerkiksi asiakastyytyväisyydellä, hyvillä joh-
tamis- ja työtyytyväisyysindekseillä tai ICT-palveluiden häiriöttömällä toiminnal-
la. Konsernikokonaisuuden tavoitteet ja suunnitelmat indikaattoreiksi on esitetty 
kohdealueittain liitteessä 2.

3. Yhteenveto tulosohjauksen toimenpiteistä

Hallituksen yhteisiä tavoitteita hyödynnetään syksyllä 2016 toteutettavalla tu-
losneuvottelukierroksella 2017 tavoitteita kirjattaessa. Yhteiset tavoitteet -
luokittelu on käytettävissä Valtion tulostietojärjestelmässä jo nyt. Tämä mahdol-
listaa sen, että hallituksen tavoitteisiin liittyvät viraston tavoitteet voidaan kiin-
nittää hallituksen tavoitteisiin. 

Ministeriöt määrittelevät hallituksen yhteisille tavoitteille kirjattavat virastojen 
tulossopimustavoitteet. Virastot kirjaavat tavoitteet tulostietojärjestelmään Val-
tiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti.

Tulossopimuksiin voidaan tarvittaessa lisätä kappale ”Hallituksen yhteiset tavoit-
teet”, jossa näiden tavoitteiden alle tulevat virastokohtaiset tavoitekokonaisuu-
det esitetään.

Uusi konsernitietokokonaisuus ei edellytä välittömiä toimia ministeriöiltä tai vi-
rastoilta. Konserniohjauksen tietokokonaisuus ja niihin liittyvä seuranta toteute-
taan osana valtion raportointipalvelu Netraa. Tiedot kerätään pääosin automati-
soidusti eri konsernitietolähteistä.

Valtiokonttori antaa käytännön toimenpiteistä tarkemman erillisen ohjeen ennen 
syksyä 2016.

Lisätietoja asiassa antavat:

lainsäädäntöneuvos Markus Siltanen 02955 30263
finanssineuvos Ari Holopainen 02955 30520 (tai: etunimi.sukunimi@vm.fi). 

Liite 1 Hallituksen yhteisten tavoitteiden sisältö

Liite 2 Konserniohjauksen kohdealueiden tavoitteiden sisältö

Jakelu Ministeriöt, tulosohjauksen työvaliokunnan jäsenet ja kirjaamo

Tiedoksi Valtiovarainministeriö (Sarkio, Holkeri)
Valtiokonttori (Kangaspunta, Ahonen)
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LIITE 1. HALLITUKSEN YHTEISTEN TAVOITTEIDEN SISÄLTÖ

Hallituksen yhteisten tavoitteiden kokonaisuus on esitetty seuraavassa halli-
tusohjelman mukaisen jaottelun ja sitä tarkentavan kärkihankejaottelun mu-
kaisesti.  

Strateginen painopistealue: Työllisyys ja kilpailukyky

Hallituskauden tavoitteet painopistealueelle:

- Hyvinvointipalveluiden ja tulonsiirtojen rahoituksen turvaamiseksi on
toteutettu työn kannustavuutta, työllistämisen houkuttelevuutta, työvoima-
hallinnon toimivuutta ja kilpailukykyä parantavat uudistukset.
- Uudistukset lisäävät työn tarjontaa, yrittäjyyttä ja elinkeinorakenteen
monipuolistumista sekä vahvistavat julkistaloutta yli miljardilla eurolla.
- Työllisyysaste on nostettu 72 prosenttiin ja työllisten määrä on vahvistunut
110 000 henkilöllä. Investoinnit ylittävät poistot ja työpanoksen määrä on 
kasvanut.

Toimintasuunnitelman Kärkihankkeet:

- Kärkihanke 1: Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittä-
jyyden edellytyksiä parantamalla 

- Kärkihanke 2: Työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja pure-
taan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan 

- Kärkihanke 3: Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä 
puretaan 

- Kärkihanke 4: Uudistetaan työvoimahallinto työllistymistä tukevaksi 
- Kärkihanke 5: Asuntorakentamista lisätään 

Strateginen painopistealue: Osaaminen ja koulutus

Hallituskauden tavoitteet painopistealueelle:

- Oppimisympäristöjä on modernisoitu, digitalisaation ja uuden pedagogiikan
mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa.
- Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähenty-
nyt.
Koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut.
- Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus on lisääntynyt.
- Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus ovat kääntyneet
nousuun.
- Koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys on lisääntynyt ja koulutusvien-
nin esteet on purettu.

Toimintasuunnitelman kärkihankkeet:

- Kärkihanke 1: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit pe-
ruskouluihin

- Kärkihanke 2: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi
- Kärkihanke 3: Nopeutetaan siirtymistä työelämään
- Kärkihanke 4: Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta
- Kärkihanke 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteis-

työtä innovaatioiden kaupallistamiseksi
- Kärkihanke 6: Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan
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Strateginen painopistealue: Hyvinvointi ja terveys

Hallituskauden tavoitteet painopistealueelle: 

- Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnolli-
sesti päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä. Terveys- ja hyvinvointierot 
ovat kaventuneet.
- Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista 
on tuettu. Julkinen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen 
kantokyvyn puitteissa. Ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa toimivia valintoja
on mahdollistettu enemmän.
- Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet.
- Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa 
on vahvistettu.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja
tietojärjestelmiä.
- Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi.
- Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys
lisääntynyt normeja purkamalla.

Toimintasuunnitelman kärkihankkeet:

- Kärkihanke 1: Palvelut asiakaslähtöisiksi 
- Kärkihanke 2: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään 

eriarvoisuutta 
- Kärkihanke 3: Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 

- Kärkihanke 4: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken 
ikäisten omaishoitoa

- Kärkihanke 5: Osatyökykyisille tie työelämään 

Strateginen painopistealue: Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Hallituskauden tavoitteet painopistealueelle:

- Suomi on saavuttanut 2020 ilmastotavoitteet jo vaalikauden aikana. Fossii-
lista tuontienergiaa on korvattu puhtaalla ja uusiutuvalla kotimaisella energi-
alla.
- Uusia työpaikkoja on syntynyt cleantech-yritysten kasvun, kestävän
luonnonvarojen käytön lisäämisen, maaseudun monialaisen yrittäjyyden ja
tehokkaan kiertotalouden myötä ympäristön suojelusta tinkimättä.
- Uudistumista hidastavaa hallinnollista taakkaa on kevennetty tuntuvasti.
- Ruoantuotannon kannattavuus on noussut ja kauppatase parantunut 500
miljoonalla eurolla.

Toimintasuunnitelman kärkihankkeet:

- Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kus-
tannustehokkaasti 

- Kärkihanke 2: Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä 
- Kärkihanke 3: Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön 
- Kärkihanke 4: Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase 

ja sininen biotalous nousuun 
- Kärkihanke 5: Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin 
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Strateginen painopistealue: Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Hallituskauden tavoitteet painopistealueelle: 

- Määrätietoisella johtamismallilla on kehitetty käyttäjälähtöiset, tuottavuutta
ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut.
- Julkinen päätöksenteko on innovatiivisesti mahdollistanut ja luonut Suomeen
suotuisan toimintaympäristön digitaalisille palveluille ja teollisen internetin
sovelluksille ja uusille liiketoimintamalleille.
- Kansalaisten arkea, yritystoimintaa, maataloutta, investointeja, rakentamis-
ta, tervettä kilpailua ja vapaaehtoistoimintaa on helpotettu merkittävästi tur-
haa sääntelyä purkamalla, hallinnollista taakkaa keventämällä ja lupaproses-
seja sujuvoittamalla.
- Johtamista ja toimeenpanoa on rohkeasti uudistettu vahvistamalla tietoon 
perustuvaa päätöksentekoa ja avoimuutta sekä hyödyntämällä kokeiluja ja 
kansalaisten osallisuutta tukevia toimintatapoja.

Toimintasuunnitelman kärkihankkeet:

- Kärkihanke 1: Digitalisoidaan julkiset palvelut 
- Kärkihanke 2: Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö 
- Kärkihanke 3: Sujuvoitetaan säädöksiä 
- Kärkihanke 4: Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri 
- Kärkihanke 5: Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa

Reformit -kokonaisuus

- Reformi 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 

- Reformi 2: Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten 
karsiminen 

- Reformi 3: Tulevaisuuden kunta 
- Reformi 4: Maakuntauudistus 
- Reformi 5: Keskushallinnon uudistus 
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LIITE 2. KONSERNIOHJAUKSEN KOHDEALUEIDEN TAVOITTEIDEN SI-
SÄLTÖ

Henkilöstöhallinto ja johtaminen

Tavoitteet:
- kustannusten hallinta
- tuottavuuden parantuminen
- asiakastyytyväisyys
- hyvä johtaminen
- hyvä työtyytyväisyys
- vähän sairauspoissaoloja

Seurantaindikaattorit:
- palvelukeskuksen osuus henkilöstöhallinnon prosesseista
- palvelukeskuksen ja virastojen henkilöstöhallinnon kustannukset, hen-

kilötyövuodet, € / htv
- palvelukeskuksen asiakastyytyväisyys
- johtamisindeksi
- työtyytyväisyysindeksi
- henkilöstön vaihtuvuus
- sairauspoissaolot

Taloushallinto

Tavoitteet:
- kustannusten hallinta
- tuottavuuden parantuminen
- asiakastyytyväisyys

Seurantaindikaattorit
- palvelukeskuksen osuus taloushallinnon prosesseista
- palvelukeskuksen ja virastojen taloushallinnon kustannukset, henkilö-

työvuodet, € / htv
- palvelukeskuksen asiakastyytyväisyys

ICT-palvelut

Tavoitteet:
- kustannusten hallinta
- tuottavuuden parantuminen
- asiakastyytyväisyys
- häiriötön toiminta

Seurantaindikaattorit:
- palvelukeskuksen osuus ICT-prosesseista
- palvelukeskuksen ja virastojen ICT-kustannukset, henkilötyövuodet, € 

/ htv
- palvelukeskuksen asiakastyytyväisyys

Hankintatoimi

Tavoitteet:
- kustannusten hallinta
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- tuottavuuden parantuminen
- asiakastyytyväisyys

Seurantaindikaattorit
- yhteishankintayksikön ja virastojen hankintatoimen kustannukset, 

henkilötyövuodet, € / htv
- yhteishankintasopimusten käyttöaste
- valtion sisäiset palveluhankinnat

Toimitilapalvelut

Tavoitteet:
- kustannusten hallinta
- tuottavuuden parantuminen
- asiakastyytyväisyys
- tilatehokkuuden parantuminen

Seurantaindikaattorit:
- Senaatin ja virastojen toimitilapalveluiden kustannukset, henkilötyö-

vuodet, € / htv
- tilatehokkuus
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