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Jakelussa mainituille

Viite      

Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskäytänteet Kansallisarkistolle, 

Kotimaisten kielten keskukselle, Suomen Akatemialle ja 

Varastokirjastolle koskien vuotta 2018

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävän 
kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle ja turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan 
rahoitus. Hallitusohjelman mukaisesti julkisen talouden tasapainottaminen on 
käynnistetty välittömästi. Tiede- ja innovaatiopolitiikan tavoitteena on tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, julkisen tutkimuksen 
rakenteellinen ja toiminnallinen uudistaminen sekä elinkeinorakenteen 
monipuolistaminen. Hallitus on sitoutunut noudattamaan asettamaansa menosääntöä 
ja siihen perustuvaa vaalikauden ensimmäiseen julkisen talouden suunnitelmaan 
sisältyvää valtiontalouden kehyspäätöstä.

Kansallisarkistolla, Kotimaisten kielten keskuksella, Suomen Akatemialla ja 
Varastokirjastolla on voimassa 4-vuotiset tulossopimukset vuosille 2017–2020. Kevään 
2018 tulosneuvotteluissa tarkistetaan kyseinen tulossopimus ja tehdään siihen 
välttämättömät muutokset sekä lisätään alustavat voimavaratiedot vuodelle 2019.

Suunnittelu- ja raportointiasiakirjat

Virasto laatii talousarvioehdotuksensa vuodelle 2019, tilinpäätöslaskelmat ja 
toimintakertomuksen vuodelta 2017 sekä vuosien 2020–2023 toiminnan ja 
talouden suunnitelman. Ministeriö hyödyntää tietoja julkisen talouden suunnitelman 
valmistelussa. Asiakirjojen laadinnassa tulee noudattaa talousarviolakia (432/1988) ja -
asetusta (1234/1992) muutoksineen sekä valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin 
määräyksiä ja ohjeita.

Viraston toimintaa kehitettäessä ja asiakirjojen laadinnassa tulee ottaa huomioon 
pääministeri Sipilän hallitusohjelman linjaukset (ml. kärkihankkeet), 
toimeenpanosuunnitelma ja julkisen talouden suunnitelma vuosille 2017–2020 sekä 
muut tavoitteet, jotka valtioneuvosto on päättänyt tai uudistettu tutkimus- ja 
innovaationeuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut koskien virastojen 
toimialoja tai toimintaa. 
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Mikäli virasto esittää välttämättömiä määrärahalisäyksiä toiminnan ja talouden pitkän 
aikavälin suunnitelmassa tai talousarvioehdotuksessa tulee esityksistä laatia 
tiivistelmät ja kustannusarviot sekä mainita rahoittajatahot hankkeen koko elinkaaren 
ajalta. Lisäksi hankkeet tulee priorisoida ja esittää niiden vaikuttavuustavoitteet.

Valtion tulostietojärjestelmä Netraan virastot toimittavat ajantasaiset suunnittelu- ja 
raportointitiedot talousarvioasetuksen (14 §) ja valtiokonttorin määräysten (VK 
540/03/2010 20.12.2010) mukaisesti viikon kuluttua niiden hyväksymisestä. 

Tiedelaitosvierailut

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja tiedelaitosten välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi 
on toteutettu tiedelaitosvierailuja vuosina 2015 ja 2017, joten vuonna 2018 ei toteuteta 
vierailuja. 

Kauden 2017–2020 tulossopimus ja voimavarat vuodelle 2019 sekä
tulosneuvottelut vuonna 2018

Tulossopimuskauden 2017–2020 sopimuksissa on otettu huomioon hallitusohjelma ja 
sen toimeenpanosuunnitelma sekä valtiovarainministeriön ohjeistukset valtionhallinnon 
tulosohjauksesta. Sopimuksiin on sisällytetty hallitusohjelmatavoitteista johdettuja 
hallinnonalan ja tiedelaitoksia koskevia yhteisiä tavoitteita. Osa sopimuksen 
tavoitteiden indikaattoreista on sisällytetty vuosittaiseen valtion talousarvioesitykseen. 
Tilinpäätösasiakirjat sisältävät jatkossakin sopimuksia laajemmin 
seurantaindikaattoreita.

Tiedelaitosten tulosneuvottelut käydään opetus- ja kulttuuriministeriössä 23.-24.4.2018 
välisenä aikana. 

Johtamissopimukset

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtaja on neuvotellut ao. virastojen 
päälliköiden kanssa ensimmäistä kertaa johtamissopimukset lokakuussa 2017. 

Aikataulut

28.-29.11.2017 Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Kuopiossa.

Keväällä 2018 järjestettävän korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarin
ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
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Virastojen tulosneuvottelut käydään opetus- ja kulttuuriministeriössä, paikkana
Meritullinkatu 10, seuraavasti:

Kansallisarkisto 23.4.2018 klo 10.00–12.00
Kotimaisten kielten keskus 23.4.2018 klo 13.00–14.00
Suomen Akatemia 24.4.2018 klo 9.30–11.30
Varastokirjasto 24.4.2018 klo 13.00–14.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimittaa Kansallisarkistolle ja Suomen Akatemialle 
15.6.2018 mennessä tilinpäätöskannanotot niiden vuoden 2017 toiminnasta.

Virasto toimittaa KOTA-tietojärjestelmän kautta opetus- ja kulttuuriministeriöön 
seuraavat asiakirjat:

28.2.2018 mennessä
- talousarvioehdotus vuodelle 2019 ja välttämättömistä lisämäärärahaehdotuksista 
perustelut vaikutuksineen ja esitysten priorisointi,
- tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2017 ja tulossopimuksissa sovitut muut raportoitavat 
asiat
- tarkistettu esitys sopimuskauden 2017-2020 sopimukseksi indikaattoreineen (ml. 
toteumat vuodelta 2017 ja tavoitteet vuosille 2019 ja 2020). 

15.3.2018 mennessä
- johdon tiivis katsaus (max 2 sivua) vuoden 2018 toiminnasta, sen keskeiset 
poikkeamat suunniteltuun ja arvio toiminnan tuloksellisuudesta ja kehitysnäkymistä
- virasto toimittaa ehdotuksen neuvottelujen keskusteluaiheista ja niistä tiiviin 
taustamuistion sisältäen mahdollisen ehdotuksen perusteluineen

16.4.2018 mennessä
- viraston kommentit ministeriön 11.4.2018 mennessä lähettämään vuoden 2019 
tulossopimusluonnokseen

1.10.2018 mennessä
- toiminnan ja talouden suunnitelma eli viraston vuosia 2020–2023 koskeva tiivis
toiminnan kuvaus, määrärahatiedot ja mahdolliset kehittämisehdotukset 
perusteluineen, priorisointeineen ja kustannuksineen 

Lisätalousarvioiden esitysten aikataulut ja johtamissopimuksiin liittyvät toimet 
aikatauluineen ilmoitetaan myöhemmin.

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



OKM/31/210/2017 4 (4)

  

Jakelu Kansallisarkisto
Kotimaisten kielten keskus
Suomen Akatemia
Varastokirjasto

Tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirasto
Erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
Talousyksikkö


