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Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle asetetuista vaikuttavuustavoitteista 
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Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitteet vuodelle 2015 
 
 
1. VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET – HALLITUSOHJELMAN  

TOIMEENPANO 
 
Hallitus vahvisti 5.10.2011 hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman, 
jolla tehostetaan hallitusohjelman toteuttamista. Periaatepäätös täsmentää hallitusoh-
jelman painopistealueiden keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja valmisteluvastuut 
strategisiksi poikkihallinnollisiksi politiikkakokonaisuuksiksi. 

 
Liikenne- ja viestintäministeriön päävastuulle asetettiin hallitusohjelman painopiste-
alueisiin liittyen seuraavat kärkihankkeet:  
 

- Liikennepoliittisella selonteolla linjataan. yli vaalikauden ulottuvat strate-
giset tavoitteet tulevien hankekokonaisuuksien pohjaksi ja valtakunnan 
keskeisten liikenneverkkojen kehittämiseksi. 
  

- Liikenneinvestointien erilaisten budjetti- ja rahoitusmallien selvitetään. 
 

- Älystrategiat: Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien äly-
ratkaisujen käyttöönottoa poikkihallinnollisesti kaikilla yhteiskunnan sek-
toreilla. Jokainen ministeriö laatii hallituskauden alussa älystrategian ta-
voitteineen ja ohjauskeinoineen. 

 
Hallitusohjelmaan sisältyi lisäksi joukko liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 
kohdistuvia tavoitteita/toimenpiteitä. Näistä keskeisimpiä ovat: 
 

• Toteutetaan selontekona eduskunnalle annetun sähköisen median vies-
tintäpoliittisen ohjelman edellyttämät toimenpiteet. 

• Tuetaan edistyksellisten digitaalisten palvelujen tarjontaa lainsäädäntöä 
selkeyttämällä (tietoyhteiskuntakaari).  

• Postitoiminnan jatkuvuus ja postipalvelut turvataan huomioiden asiakkai-
den muuttuvat tarpeet. 

• Edistetään huippunopean laajakaistan tarjontaa ja käyttöä, jotta Suomi 
nousee Euroopan johtavaksi laajakaistamaaksi. Edistetään nopeiden laa-
jakaistayhteyksien käyttöönottoa koko maassa ja nopeutetaan  
vapaan langattoman verkon leviämistä. 

• Turvataan kotitalouksille kohtuuhintainen mahdollisuus nopeaan laaja-
kaistayhteyteen liittymiseen ja käyttöön. 

• Varmistetaan, että kaikki voivat osallistua tietoyhteiskuntaan ja digitaali-
seen maailmaan esteettömästi ja torjutaan ikäihmisten syrjäytymistä. 

• Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyratkaisujen käyt-
töönottoa poikkihallinnollisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla ja selvite-
tään tietoteknologian avulla saavutettavat päästövähennysmahdollisuu-
det.  

• Yleisradion rahoitus uudistetaan siten, että Yleisradion rooli suomalaisen 
kulttuurin tuottajana, moniarvoisena ja riippumattomana tiedonvälittäjä-
nä sekä sanavapauden foorumina turvataan. 

• Liikennepolitiikassa otetaan huomioon Suomen päästövähennystavoite 
liikennesektorille.  

• Hallitus turvaa perusväylänpidon määrärahojen nykytason painottaen pe-
rusradanpitoa.  
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• Joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan, tavoitteena matkustajamää-
rien kasvu ja yksityisautoilun vähentäminen. Otetaan käyttöön valtakun-
nallinen joukkoliikenteen lippujärjestelmä, jossa yhdellä matkakortilla voi 
matkustaa kaikissa joukkoliikennevälineissä. 

• Edistetään kaupunkiseutujen lähiraideliikenteen kehittämistä. 
• Käynnistetään Helsingin ratapihan rautatieliikenteen ohjausjärjestelmän 

uudistamisen suunnittelu. Tavoitteena on rautatieliikenteen parempi oh-
jaus ja valtakunnallisen häiriöherkkyyden vähentäminen. 

• Hallitus toimii aktiivisesti alusten ulosliputuksen estämiseksi ja pitääk-
seen Suomen lipun kilpailukykyisenä kansainvälisessä merenkulussa. 

• Selvitetään satelliittipaikannukseen perustuvien tienkäyttömaksujen 
käyttöönottoa. 

• Kehitetään määrätietoisesti pyörä- ja kävelytieverkostoa ja edistetään 
kävely- ja pyöräilystrategian toimenpiteitä. 

• Liikennealan lainsäädännön valmistelussa ja liikennehankkeissa kiinnite-
tään huomiota esteettömyyteen ja toiminnan vaikutuksiin eri väestöryh-
mille ja yhdenvertaisuudelle, erityisesti iäkkäiden, lasten ja vammaisten 
henkilöiden kannalta.  

• Selvitetään ajoneuvojen katsastusta koskeva lainsäädäntö siten, että 
alan kilpailu lisääntyy kuluttajansuoja, turvallisuus, katsastushinnat ja 
valvonta huomioiden. 

 
 

2. POIKKIHALLINNOLLISET KOKONAISUUDET 
 
Poikkihallinnollisia kokonaisuuksia, joiden edistämisessä liikenne- ja viestintäministe-
riön hallinnonalalla on merkittävä rooli: 
   

• Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi hallitus laatii pitkän aikavälin ilmas-
topoliittisen EU-strategian. Päivitetään kansallinen ilmasto- ja energia-
strategia. Perustetaan monitieteellinen ja riippumaton ilmastopaneeli. 

• Liikennepolitiikka kytketään kokonaisvaltaisesti ja poikkihallinnollisesti 
elinkeinoelämän, talouden ja työllisyyden sekä alueiden kehittämisen ke-
hykseen. Valtion liikenneratkaisuilla tuetaan alueiden toimintaedellytys-
ten kehittämistä.  

• Liikennehallinnon toiminnassa ja hankinnoissa hyödynnetään innovatiivi-
sia toimintamalleja ja ratkaisuja.  

• Liikenneratkaisuilla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä 
eriarvoisuuden vähentämistä.  

• Liikenneratkaisuilla tuetaan tulevaisuuden hiilineutraalin yhteiskunnan 
rakentamista sekä kestävää kehitystä. 

• Liikennehallinto osallistuu sisäisen turvallisuuden parantamiseen. Hallitus 
laatii kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman laajan turvallisuus-
käsityksen pohjalta. Ohjelmassa määritetään keskeisimmät turvallisuus-
haasteet ja kehittämiskohteet. 

• Varmistetaan vahvistettujen vesienhoitosuunnitelmien toimeenpano. Hal-
litus tehostaa pohjavesien suojelua ja riskien hallintaa laatimalla suojelu-
suunnitelmia ja varmistamalla niiden toteutumisen. Tietoperustaa pohja-
veden pilaantumisen ehkäisemiseksi parannetaan. 

• Vähennetään melun terveys- ja häiriövaikutuksia sekä pienhiukkasista 
johtuvia terveyshaittoja. 

• Tavoitellaan Suomeen tietointensiivisen teollisuuden investointeja osana 
kansallista strategiaa ulkomaisten investointien saamiseksi Suomeen. 
Suunnataan julkista tutkimusrahaa digitaalista taloutta koskevaan yh-
teiskunnalliseen ja sosiaaliseen perustutkimukseen. 

• Interaktiivisen tieto- ja viestintätekniikan, kuten sosiaalisen median, 
käyttöä lisätään hallinnon ja kansalaisten välisessä kanssakäymisessä. 
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• Vahvistetaan viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyötä digitaalisten 
palvelujen häiriöttömän toiminnan varmistamisessa myös sään ääri-
ilmiöissä. 

• Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyratkaisujen käyt-
töönottoa poikkihallinnollisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla ja selvite-
tään tietoteknologian avulla saavutettavat päästövähennysmahdollisuu-
det. 

• Suomi tukee EU:n sisämarkkinoiden loppuunsaattamista ja Eurooppa 
2020 –strategian tavoitteita, erityisesti digitaalisten sisämarkkinoiden 
kehittämistä sekä yritystoiminnan ja työllisyyden edistämisen vahvista-
mista. 

• Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi hallitus laatii pitkän aikavälin ilmas-
topoliittisen EU-strategian. Päivitetään kansallinen ilmasto- ja energia-
strategia vuoden 2012 loppuun mennessä. Perustetaan monitieteellinen 
ja riippumaton ilmastopaneeli. 

• Edistetään kansallista tutkimusinfrastruktuuripolitiikkaa. 
• Edistetään suomalaisen osaamisen hyödyntämistä arktisella alueella, jo-

ka on keskeinen ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen lisääntyneen hyö-
dyntämisen ja mahdollisten ympäristöriskien kannalta. 

• Itämeren tutkimus järjestetään haasteita vastaavaksi varmistamalla me-
rentutkimuksen resurssit.  

• Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuo-
tettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. 

• Valtiokonsernin ohjauksen, johtamisen ja rakenteiden uudistaminen: hal-
linnonalakohtaisen, vuoden 2012 loppuun mennessä laaditun vaikutta-
vuus- ja tuloksellisuusohjelman tavoitteet toimeenpannaan. 
 

 
3. VIESTINTÄPOLITIIKKA  
 

3.1 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 
 

• Viestinnän ja tietoyhteiskunnan peruspalvelut ja niiden turvallisuus on 
varmistettu. 

• Monipuolisia, korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia viestintä- ja tietoyhteis-
kuntapalveluita on saatavilla koko maassa. 

• Tieto- ja viestintäteknologiaa ja digitaalisia palveluita käytetään täysi-
määräisesti yhteiskunnan toimivuuden, kansalaisten hyvinvoinnin  
ja yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi. 

 
3.2 Toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2015 

 
• Viestintäverkot ja – palvelut toimivat laadukkaasti ja häiriöttömästi. Vies-

tintäverkkojen vikatilanteiden määrä on alhainen. 
• Laissa säädetyt yleispalvelut ovat kaikkialla saatavilla koko maassa. 
• Haja-asutusalueiden laajakaistahanke etenee sujuvasti. 
• Viestintäpalveluiden hinnat ovat Suomessa kansainvälisesti edullisia. 
• Laajakaistaliittymien keskimääräinen nopeus kasvaa. 
• Kaupallinen televisiotarjonta säilyy monipuolisena. 
• Internet-palveluiden osuus BKT:stä kasvaa. 
• Kuluttajien tyytyväisyys sähköisiin palveluihin kasvaa. 
• Yritykset käyttävät enemmän sähköisiä palveluita. 
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4. LIIKENNEPOLITIIKKA 
 

4.1 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 
 

• Matka- ja kuljetusketjut toimivat sujuvasti hyvinvointia ja kilpailukykyä 
edistäen.  

• Matka- ja kuljetusketjut toimivat turvallisesti. Tavoitteena on, että Suomi 
on liikenneturvallisuudeltaan Euroopan parhaiden maiden joukossa. 

• Liikenteen terveydelle ja luonnolle aiheuttamat haitat minimoidaan. 
• Liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen sekä liikennetoimialan 

toiminnan tehokkuus paranee käyttäen hyväksi monipuolisesti erilaisia 
keinoja mm. tieto- ja viestintäteknologiaa.  

 
4.2 Toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2015 

 
• Liikennepolitiikan linjausten, toimien ja ohjelmien valmistelua, työkaluja 

ja tietopohjaa on kehitetty aiempaa asiakaslähtöisemmäksi, vaikutta-
vammaksi ja Suomen elinvoimaisuutta sekä kasvua vahvistavaksi. 

• Liikenteen hinnoittelua on kehitetty ohjaamaan ja tehostamaan liikenne-
järjestelmän käyttöä.  

• Liikenteen, maankäytön ja aluekehittämisen yhteensovittamista on jat-
kettu.  

• EU- ja kansainvälisten asioiden, ml. kahdenväliset suhteet erityisesti Ve-
näjän kanssa, valmistelu on laaja-alaista ja ennakoivaa ja vaikuttaminen 
relevanteilla foorumeilla oikea-aikaista, koordinoitua ja tehokasta. 

• Toimintojen jatkuvuus ja tarvittavan palvelutason ylläpitäminen on häi-
riötilanteissa ja poikkeusoloissa suunniteltu ja resursoitu. 

• Joukkoliikennelain täysimääräinen täytäntöönpano alkuperäisessä aika-
taulussa on varmistettu.  

• Varmistetaan, että yhteentoimiva maksu- ja informaatiojärjestelmä on 
toteutettu. 

• Julkisin varoin toteutettavien eri hallinnonalojen henkilökuljetusten yhdis-
tämisvaihtoehdot on tutkittu ja luotu liikenne- ja viestintäministeriön 
puolesta edellytykset kuljetusten yhdistämiselle. 

• Rautatieliikenteen täsmällisyys ja toimintavarmuus ovat parantuneet. 
• Rautateiden markkinoiden toimivuuden edellytyksiä on parannettu. 
• Rautateiden ostoliikenteen rooli osana liikennejärjestelmää on tarkennet-

tu. 
• Ammattiliikenteen turvallisuuskulttuuria ja vastuullisuutta on parannettu 

säädöksin ja vapaaehtoisia toimintamalleja edistämällä.  
• Tieliikenteen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen 

ja tieliikenteen turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä on edistetty ja lii-
kenne- ja viestintäministeriön vastuulla olevia toimenpiteitä on toteutet-
tu.  

• Uuden teknologian hyödyntämistä ja liikenteen energiatehokkuutta  
on edistetty. 

• Ympäristöstrategian toteutusta on jatkettu. 
• Uuden älyliikenteen strategian toimeenpanoa on edistetty.  
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5. MINISTERIÖN YHTEISET TAVOITTEET 
 

5.1 Hallinnonalan yhteiset tavoitteet 
 

• Kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista ja asiantun-
temusta sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon 
pohjaksi. 

• Huolehditaan yhteiskunnan turvaamiseen liittyvien tehtävien toteuttami-
sesta. 

• Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan. 
• Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toimintaa kehitetään edel-

leen tavalla, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta 
että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, 
taloudellisuutta ja tuottavuutta.  

• Lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. 
• Inhimillistä pääomaa kehitetään. 

 
5.2 Toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2015 

 
• Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee liikenteen ja viestin-

nän strategisten linjausten toteuttamista. Tutkimus- ja kehittämistoimin-
nalla kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista, asian-
tuntemusta ja kansainvälistä tietopohjaa.  

• Tutkimusyhteistyö on vakiintunut FinTRIP-verkoston puitteissa. 
• Ennakointityö tuottaa tietoa toimintaympäristön muutoksista mahdollis-

taen ennakoivan suunnittelun ja reagoinnin.  
• Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa on toteutettu osana osasto-

jen normaalia toimintaa, erityisesti lainsäädännön ja tulosohjauksen kei-
noin. 

• Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suh-
teessa edelliseen vuoteen. 

• Tietojärjestelmien käyttöä ja hyödynnettävyyttä on parannettu prosesse-
ja kehittämällä ja tekemällä tarvittavat toimet toimintakulttuurin muut-
tamiseksi sekä henkilöstön tietoteknisen osaamisen parantamiseksi. 

• Hallinnonalan tulosohjausta on kehitetty strategisemmaksi, vaikutta-
vammaksi ja ketterämmäksi hyödyntäen kumppanuusmallia.  

• Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma on toimeenpantu ja ydintoiminto-
analyysin toimenpiteitä on toteutettu. 

• Ministeriön työnjako on selkiytetty ja todettu toimivaksi. 
• Ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välinen työnjako  

on selkiytetty ja todettu toimivaksi. 
• Hallinnonalan osakeyhtiöiden kilpailukykyä kehitetään omistajaohjauksen 

keinoin pitkäjänteisesti niin, että osakeyhtiöiden kyky suoriutua yhteis-
kunnallisesta perustehtävästään kustannustehokkaasti paranee samalla 
kun valtio saa pääomalleen tuottoa.  

• Hallinnonalan arjen toiminnassa on otettu huomioon kestävän kehityksen 
tavoitteet. 

• Lainsäädäntöprosessi on selkeästi johdettu ja säädösvalmistelu on am-
mattitaitoista.  

• Ministeriön johtaminen on ammattitaitoista. Työtyytyväisyysbarometrin 
johtamisindeksi paranee kaikilla osastoilla ja ministeriön kokonaisindeksi 
on vähintään 3,7. 
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• Ministeriön työtyytyväisyys paranee kaikilla osastoilla seuraavasti vuonna 
2015: 

 
o LVM: 3,7 ja kaikki yksiköt vähintään 3,3                    
o VPO: 3,8 ja kaikki yksiköt vähintään 3,3 
o LPO: 3,6 ja kaikki yksiköt vähintään 3,3 
o YLO: 3,7 ja kaikki yksiköt vähintään 3,3 
o VIE: 3,8                       

 
• Ministeriön ja sen hallinnonalan viestintää ja sidosryhmätoimintaa on ke-

hitetty niin, että ne tukevat tehokkaasti ministeriön ja hallinnonalan stra-
tegisia tavoitteita ja tehtäviä.  

• Lisätään ministeriön viestinnän ja sidosryhmätoiminnan suunnitelmalli-
suutta ja ennakointia yhteistyössä substanssiosastojen kanssa viestinnän 
vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi.  

• Tehostetaan sosiaalisen median ja muun interaktiivisen tieto- ja viestin-
täteknologian käyttöä ministeriön kanssakäymisessä sidosryhmien  
ja kansalaisten kanssa avoimuuden ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi. 
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Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston välinen tulossopimus 
vuodelle 2015  

 

1. VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET – HALLITUSOHJELMAN TOIMEEN-
PANO 

 
Hallitus vahvisti 5.10.2011 hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitel-
man, jolla tehostetaan hallitusohjelman toteuttamista. Periaatepäätös täsmentää 
hallitusohjelman painopistealueiden keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja valmis-
teluvastuut strategisiksi poikkihallinnollisiksi politiikkakokonaisuuksiksi. 
 
Hallitusohjelman painopisteistä Liikenneviraston toimintaan vaikuttavat erityisesti 
seuraavat tavoitteet/toimenpiteet:  
 
Julkisen talouden vakauttamisessa (painopiste 2) on hallituksen tavoitteena: 
 
parantaa talouden kasvupotentiaalia. Tämän tavoitteen edistämiseksi on liikenne- 
ja viestintäministeriön vastuulle osoitettu mm. seuraavat toimenpiteet: 
 

• Liikennepoliittisella selonteolla linjataan yli vaalikauden ulottuvat strategi-
set tavoitteet tulevien hankekokonaisuuksien pohjaksi ja valtakunnan kes-
keisten liikenneverkkojen kehittämiseksi. 

• Älystrategiat: Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyrat-
kaisujen käyttöönottoa poikkihallinnollisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreil-
la. Jokainen ministeriö laatii hallituskauden alussa älystrategian tavoittei-
neen ja ohjauskeinoineen. 

 
tuottavuuden lisääminen. Tämän tavoitteen edistämiseksi ovat liikenne- ja vies-
tintäministeriön vastuulle osoitettu mm. seuraavat toimenpiteet: 
 

• Julkishallinnon sähköisen asioinnin ja palvelujen kehittäminen asiakasläh-
töisesti.  

• Hallinnonalakohtaisen, vuoden 2012 loppuun mennessä laaditun vaikutta-
vuus- ja tuloksellisuusohjelman tavoitteet toimeenpannaan. 

 
2. POIKKIHALLINNOLLISET KOKONAISUUDET LIIKENNEPOLITIIKASSA  

 
Poikkihallinnollisia tulostavoitteita, joiden edistämisessä Liikennevirastolla on 
merkittävä rooli  

• Liikennepolitiikka kytketään kokonaisvaltaisesti ja poikkihallinnollisesti 
elinkeinoelämän, talouden ja työllisyyden sekä alueiden kehittämisen ke-
hykseen. Valtion liikenneratkaisuilla tuetaan alueiden toimintaedellytysten 
kehittämistä.  

• Liikennehallinnon toiminnassa ja hankinnoissa hyödynnetään innovatiivisia 
toimintamalleja ja ratkaisuja.  

• Liikenneratkaisuilla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä 
eriarvoisuuden vähentämistä.  

• Liikenneratkaisuilla tuetaan tulevaisuuden hiilineutraalin yhteiskunnan ra-
kentamista sekä kestävää kehitystä. 
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• Liikennehallinto osallistuu sisäisen turvallisuuden parantamiseen. 
• Liikenneturvallisuusvision toteutumista edistetään vastuullisuutta korosta-

viin sekä ennaltaehkäiseviin riskianalyysipohjaisiin toimintamalleihin perus-
tuvalla pitkäjänteisellä ja poikkihallinnollisella liikennejärjestelmän kehit-
tämisellä.  

• Liikennehallinto osallistuu aktiivisesti valtionhallinnon sähköisen palvelu-
väylän kehittämiseen ja toteuttamiseen. 

  
3. HALLINNONALAN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET 

 
• Matka- ja kuljetusketjut toimivat sujuvasti ja turvallisesti hyvinvointia ja 

kilpailukykyä edistäen. 
• Liikennejärjestelmän toimintavarmuus paranee. 
• Joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan, tavoitteena matkustajamääri-

en kasvu ja yksityisautoilun vähentäminen. Erityisen huomion kohteen on 
raideliikenteen lisääminen ja palvelutason parantaminen.  

• Suomi on liikenneturvallisuudeltaan Euroopan parhaiden maiden joukossa. 
Tieliikenteen turvallisuus paranee jatkuvasti.    

• Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään Suomen kansainvälisten 
sopimusten mukaisesti. Liikenteen terveydelle ja luonnolle aiheuttamat 
haitat minimoidaan. 

• Liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen sekä liikennetoimialan toi-
minnan tehokkuus paranee käyttäen hyväksi monipuolisesti erilaisia keino-
ja mm. tieto- ja viestintäteknologiaa.  

• Tuetaan tutkimuksen keinoin ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien 
laaja-alaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. 

 
4. KOKO HALLINNONALALLE ASETETTAVAT TAVOITTEET 

 
• Huolehditaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvi-

en tehtävien toteuttamisesta. 
• Hallinnonalan toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta parannetaan. 

 
5. LIIKENNEVIRASTON TEHTÄVÄ JA PAINOPISTEET 

 
5.1 Liikenneviraston visio ja toiminta-ajatus 

 
• Visio: Toimivat liikenneyhteydet – hyvinvoiva Suomi. 

 
• Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja  

                         turvalliset matkat ja kuljetukset. 
 

5.2 Liikenneviraston rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttami-
sessa 

 
Liikenneviraston toiminnan tavoitteena on toimivien ja turvallisten matka- ja kul-
jetusketjujen varmistaminen, joukkoliikenteen edellytysten parantaminen sekä 
ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvien liikenteen haittavaikutusten vähentäminen.  
 
Liikennevirasto on aloitteellinen liikennejärjestelmän kehittäjä. Toiminnan tulok-
sellisuutta parannetaan hyödyntämällä uuden teknologian mahdollisuuksia liiken-
nejärjestelmän toimivuuden tehostamiseksi, uudistamalla toimintatapoja ja hal-
linnon rakenteita sekä kehittämällä osaamista yhteistyössä alan toimijoiden kans-
sa. 
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Liikenneviraston tehtävänä on liikenne- ja viestintäministeriön harjoittaman lii-
kenne- ja viestintäpolitiikan ja sen hyväksymien strategioiden mukaisesti vastata 
liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liiken-
neväylillä. Virasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, lii-
kenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä. Vi-
rasto toteuttaa liikennepoliittisen selonteon mukaisia toimenpiteitä liikenne- ja 
viestintäministeriön johdolla laaditun toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Viras-
to hyödyntää uutta tekniikkaa älyliikenteen strategian mukaisesti. 
 

5.3. Toiminnan painopisteet 
   

Liikennepolitiikka tähtää kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin tuottamiseen ja tu-
kemiseen koko Suomessa, se on osa yhteiskuntapolitiikkaa. Uuden liikennepolitii-
kan mukaisesti liikenteen palvelut on tuotettava mahdollisimman viisaasti ja te-
hokkaasti kulloinkin käytettävissä olevilla resursseilla. Asiakaslähtöisyys, käyttäji-
en mukaantulo palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen, palve-
lutaso-ajattelu, monipuolinen keinovalikoima, talouskasvun ja liiketoiminnan edis-
täminen, vastuullisuus sekä yhteistyö ja avoin vuorovaikutus ovat uuden liikenne-
politiikan lähtökohtia. 

 
Uuden liikennepolitiikan mukaiset ajattelu- ja toimintatavat näkyvät kaikessa Lii-
kenneviraston toiminnassa kuten asiakkaiden tarpeiden ja liikennejärjestelmän ti-
lan seurannassa, tehokkaimpien toimien ja toimenpidekokonaisuuksien suunnitte-
lukäytännöissä sekä tuotteiden ja palvelujen hankintamenettelyissä. Virasto ohjaa 
myös ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueita toteuttamaan uuden 
liikennepolitiikan periaatteita ja menettelytapoja. Virasto kehittää systemaattisesti 
omia prosessejaan ja menettelytapojaan uuden liikennepolitiikan periaatteiden 
mukaisiksi yhteistyössä hallinnonalan ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa.  
Virasto myös osallistuu aktiivisesti hallinnonalan yhteiseen liikenne- ja viestintä-
ministeriön johdolla tapahtuvaan uuden liikennepolitiikan kehittämis- ja kokeilu-
toimintaan ja tukee sitä toimenpiteillään. 

 
1. Liikenneturvallisuuden parantaminen ja poikkihallinnollinen yhteistyö  

• Liikennevirasto osallistuu aktiivisesti laaja-alaiseen poikkihallinnolli-
seen yhteistyöhön sekä vaikuttaa poikkihallinnollisen liikenneturvalli-
suuspilotin toteuttamiseen. Liikennevirasto tukee tulosohjauksen 
keinoin ELY-keskuksia paikallisessa ja alueellisessa liikenneturvalli-
suusyhteistyössä. 

• Liikennevirastossa otetaan käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmä-
ajattelu raideliikenteen lisäksi myös muissa väylämuodoissa. 

• Liikennevirasto osallistuu valtioneuvoston tieliikenteen turvallisuuden 
periaatepäätöksen sekä liikenneturvallisuussuunnitelma 2014:n täy-
täntöönpanoon. 
 

2. Hankintamenettelyn suunnittelun ja toteuttamisen kehittäminen ja han-
kehallinta 

• Otetaan käyttöön uudistuneet hankinnan ohjeistukset ja parannetut 
hankinnan menettelytavat, joiden avulla vahvistetaan loppukäyttäjä- 
ja toimittajamarkkinoiden hallinnan näkökulmia sekä parannetaan  
infra-alan tuottavuutta. 

• Kehitetään hankintaa ja toimittajamarkkinoiden hallintaa Liikennevi-
raston hankinnan toimintalinjojen mukaisesti yhteistyössä infra-alan 
kanssa. 

• Kiinnitetään huomiota hankkeiden kustannusarvioiden pitävyyteen. 
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• Kehittämishankkeiden hankehallinnassa otetaan kehittämistyössä 
luodut uudet menettelyt käyttöön. 

• Varmistetaan väylähankkeiden valtuusseurannan kattavuus, aukot-
tomuus ja sitoumusten oikeellisuus sekä määrärahojen seurannan ja 
raportoinnin täsmällisyys. 

 
3. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

• Liikennevirasto kiinnittää erityistä huomiota esiin tulleisiin sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan puutteisiin ja varmistaa niiden korjaa-
misen. 

• Liikennevirasto toteuttaa viraston talouden ja toiminnan laajuuteen, 
sisältöön ja niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaiset sisäisen 
valvonnan menettelyt. 
 

4. Toimintatapojen uudistaminen ja tuottavuuden parantaminen 
• Varmistetaan toimintajärjestelmän käyttöönotolla prosessien jatkuva 

kehittäminen ja tehokkaimpien toimintatapojen käyttöönotto. 
• Tunnistetaan tärkeimmät liikenne- ja väylätietotuotteet ja varmiste-

taan tarpeisiin vastaavien tietotuotteiden saatavuus. 
• Varmistetaan, että rakentamisen aikana saatava tieto on käytettävis-

sä infran koko elinkaaren ajan. 
• Virasto avaa tietoaineistot Liikenteen ja viestinnän avoin tieto -

raportin tiekartan mukaisesti ja kokoaa tietopalvelut liikenteen äly-
strategian mukaisesti. Avattavan tiedon vaikuttavuuden arvioiminen 
on virastossa osa tiedon avaamisen prosessia. 

 
5. Toimivat matka- ja kuljetusketjut  

• Rautatieliikenteen täsmällisyys nostetaan pysyvästi asiakkaiden nä-
kökulmasta riittävälle tasolle, niin lähiliikenteessä kuin kaukoliiken-
teen pääyhteysväleilläkin. 

• Ensisijaisesti varmistetaan keskeisen väyläverkon tarkoituksenmu-
kainen kunto sekä koko verkon päivittäinen liikennöitävyys ja hoito-
taso. 

• Joukkoliikenteen kilpailukykyä parannetaan kehittämällä joukkolii-
kenteen matkaketjuja, ohjaamalla ja koordinoimalla ELY-keskusten 
joukkoliikenneasioita sekä kehittämällä yhteistä lippu- ja maksujär-
jestelmää. 

• Ohjataan linja-autoliikenteen kilpailun avaamisen valmistelua ja to-
teutusta joukkoliikennelainsäädännössä asetettujen tavoitteiden mu-
kaisesti. 

• Toteutetaan raskaan liikenteen mittojen ja massojen muutoksen 
edellyttämiä toimia niin, että liikenteelle tuleva hyöty voidaan var-
mistaa mahdollisimman hyvin väylänpidon rahoituksen sallimissa 
puitteissa. 
 

6. Ympäristöhaittojen hillintä   
• Liikennealan ympäristöstrategia ja vuodenvaihteessa 2013–2014 

valmistuva liikenneviraston ympäristötyön toimintalinjat ohjaavat to-
teutettavaa ympäristöohjelmaa. 
 

7. Varautuminen 
• Varaudutaan hoitamaan viraston tehtävät keskeytyksettä myös nor-

maaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. 
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• Valmistaudutaan erilaisiin häiriötilanteisiin ja kehitetään tietoja, tai-
toja ja välineitä, joilla häiriötilanteiden aiheuttamat haitat minimoi-
daan.  

 
8. Tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja seurantatoiminta (TEAS) 

• Viraston tutkimus- ja kehittämistoiminta noudattaa hallinnonalalla 
tehtyjä TEAS-linjauksia ja tukee hallinnonalan ja viraston tavoittei-
den saavuttamista. Toteuttamisessa hyödynnetään laajalti hallin-
nonalan yhteistyötä ja poikkitieteellistä tutkimustoimintaa keskittyen 
niihin osa-alueisiin, jotka kuuluvat viraston vastuualueille. 

 
9. Inhimillisen pääoman kehittäminen  

• Virasto laatii inhimillisen pääoman suunnitelman. 
• Arvojen toteutumista, johtamista ja asiantuntijatyön edellytyksiä ar-

vioidaan ja kehitetään suunnitelmallisesti. 
• Hyvän henkilöstöpolitiikan mukaiset käytännöt, kuten oikeudenmu-

kainen palkkaus, joustavat työajat, urakehitys ja tarkoituksenmukai-
set henkilöstöedut ovat käytössä. 
 

6. KESKEISET TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VV. 2013 – 2015 
  

Lähivuosien heikot talousnäkymät tuovat painetta kestävään talouskasvuun täh-
tääviin toimenpiteiden etsimiseen. Liikennejärjestelmän palvelutasossa painottu-
vat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parantavat ja mm. kuljetuskustannuksia 
alentavat toimenpiteet. Talousnäkymät aiheuttavat myös tarvetta varautua no-
peastikin heikkeneviin rahoituskehyksiin. 
 
Suunnitteilla olevien kaivoshankkeiden käynnistymisestä ei vielä ole tehty sitovia 
päätöksiä, mutta toteutuessaan kaivosten kuljetukset voivat edellyttää tiettyjen 
yhteysvälien liikenneinfran parantamista.  
 
Merenkulun rikkipäästöjen vähennykset tulevat voimaan 1.1.2015 ja sen todelli-
set vaikutukset alkavat näkyä suunnittelukauden lopulla.  
 
Toteutuessaan kuntauudistuksen myötä muodostuvat suuremmat kunnat voivat 
parantaa mahdollisuuksia liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Toisaal-
ta kuntien heikko taloustilanne voi johtaa tehtävien siirtoon kunnilta valtiolle tai 
valtion rahoituksen ohjaamiseen kunnille. 
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7. TULOSTAVOITTEET 
 
Toiminnalliset tulostavoitteet 
 

 Toteuma 
2013 

 

Tavoite 
2014 

 

Tavoite 
2015 

Arvio 2016 

TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA     
Palvelukyky ja laatu     
Kansalaisten tyytyväisyys matkojen toimivuuteen (1-5) 3,4 * 3,3  
Elinkeinoelämän tyytyväis. kuljetusten toimivuuteen (1-5) 3,9 * 3,8  
Sidosryhmien tyytyväis. Liikenneviraston toimintaan (1-5) 3,4 3,5 3,6 3,6 
Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus     
Radanpidosta johtuvat viivästykset kaukoliikenteessä, % (enin-
tään) junista 5 min. 

6,7 4 4 4 

Radanpidosta johtuvat viivästykset lähiliikenteessä, % (enintään) 
junista 3 min. 

1,1 1,5 1,5 1,5 

Jäänmurtopalveluiden odotusaika, h (keskimääräinen) 3,7 3,5 3,5 3,5 
Väylien kunto     
Kauppamerenkulun huonokuntoiset väylät, km, enintään 360 340 300 300 
Päällystetyt tiet KL huono ja erittäin huono, km (keskeinen/muu 
tieverkko) enintään 

850/ 4 150 800/ 
5 000 

850 
/6000 

900/ 
6650 

Maantie- ja ratasillat KL huono ja erittäin huono, kpl, enintään 795 800 840 890 
Radan huonosta kunnosta johtuvat liikennerajoitukset, km, (kes-
keinen/muu rataverkko), enintään 

49/237 50/300 50/350 50/350 

Liikenneturvallisuus ja ympäristö     
Tieliikenteen henkilövahinko-onn. vähenemä perusväylänpidon 
toimin, kpl, vähintään 

18 23 15 15 

Väylänpidon meluntorjunnan vaikutus, hlö/vuosi, vähintään 3 330 tie 
100 rata 

685 tie 
300 rata 

450 tie 
0 rata 

 
60 tie 
0 rata 

Pohjavesien pilaantumisriskin vähenemä väylänpidon toimin, km, 
vähintään  10,7 tie 5,7 tie 4,5 4,5 

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS     
Tuottavuus ja kokonaistaloudellisuus     
Työn tuottavuuden kehittyminen, % 0,9 1 1 1 
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % 5,4 0,2 0,2 0,2 

 
 
 

8. RAHOITUS 
 
Toiminnan painopisteet on asetettu ja rahoitus on kohdistettu toimenpiteisiin si-
ten, että tulostavoitteet (osin aleneva rahoitustaso) on mahdollista saavuttaa 
vuoden 2015 talousarvion rahoitustasolla. Seuraavassa taulukossa myöhempien 
vuosien arviot on sovitettu kevään 2014 kehyspäätöksen rahoitustasoon. Lisäksi 
on otettu huomioon vuoden 2015 talousarvion vaikutukset tuleviin vuosiin sekä 
eduskunnan ja hallituksen muut päätökset. 
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Vuoden 2015 rahoituksessa otetaan huomioon seuraavaa: 
 
Perusväylänpidossa tulee erikseen seurata liikennepoliittisen selonteon investoin-
tiohjelman hankkeiden (ml. MAL-hankkeet) etenemistä.  
 
Liikennevirastolle osoitetaan lentoliikenteen palvelujen ostoon 1 000 000 euroa. 
Lisäksi virastolle osoitetaan vuoden 2014 määrärahasaldoja Savonlinnan lentolii-
kenteen maksamiseen. 
 
Liikennevirastolle osoitetaan liikkumiseen ohjaukseen 900 000 euroa ja joukkolii-
kenteen kehittämishankkeisiin 1 754 000 euroa. Joukkoliikenteen kehittämis-
hankkeisiin osoitettu 1 754 000 euroa on tarkoitettu käytettäväksi kaupunkiseutu-
jen yhteisen lippu- ja maksujärjestelmän toteuttamiseen. 
 
Vuoden 2015 talousarviossa yksityisteiden valtionapuun on myönnetty 5 000 000 
euroa momentille 31.10.50 (sm 3v). Määräraha tullaan osoittamaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten kirjanpitoyksikkönä toimivalle Etelä-Savon ELY-
keskukselle jaettavaksi edelleen ELY-keskusten käyttöön. Liikennevirasto ohjaa ja 
ohjeistaa ELY-keskuksia yksityisteiden valtioapua koskevissa asioissa. 
 

  

1 000 euroa   TA 2014 TA 2015 2016 2017 2018 2019 
31.10.01. Liikenneviraston toimin-

tamenot (sm 2v) 
86 154 81 080 80 208 79 586 78 967 78 576 

31.10.20. Perusväylänpito (sm 2v) 990 484 932 909 958 474 964 474 962 474 962 474 

31.10.35. Valtionavustus länsimet-
ron rakentamiseen (sm 
3v) 

55 744 88 713 20 400 83 000 80 000  65 000 

31.10.70. Jäänmurtajan hankinta 
(smv 3 

46 000 55 000 -  -  -  - 

31.10.76. Maa- ja vesialueiden 
hankinnat ja korvaukset 
(am) 

34 997 34 997 34 997 34 997 34 997 34 997 

31.10.77. Väyläverkon kehittämi-
nen (sm 3v) 

393 641 340 141 259 200 150 915 72 000 53 000 

31.10.78. Eräät väylähankkeet (sm 
3v) 

25 000 22 000 56 000 58 400 - - 

31.10.79. Elinkaarirahoitushankkeet 
(sm 3v) 

69 000 97 750 105 970 101 210 126 450 118 800 

31.30.43. Meriliikenteessä käytet-
tävien alusten kilpailuky-
vyn parantaminen (am) 

86 420 86 420 86 420 86 420 86 420 86 420 

31.30.63.06. Lentoliikenteen palvelu-
jen osto 

- 1 700 1 000 1 000 1 000 1 000 

31.30.63.14. Suurten kaupunkiseutu-
jen raideliikennehankkei-
den suunnittelu 

- 3 060 - - - - 

31.30.63.09. Suurten kaupunkien 
joukkoliikennetuki 

12 750 9 750 8 828 9 000 9 000 9 000 

31.10.63.11. Keskisuurten kaupunki-
seutujen joukkoliikenne-
tuki 

10 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

31.30.63.12. Kehittämishankkeet 2 254 1 754 1 754 1 754 1 754 1 754 

31.30.63.13. Liikkumisen ohjaus 900 900 900 900 900 900 

31.30.50. Lästimaksuista suoritet-
tavat avustukset (am) 

800 - - - - - 
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Vuoden 2015 talousarviossa on momentille 31.30.63 (sm 3v) myönnetty alueelli-
sen ja paikallisen liikenteen ostoihin hintavelvoitteisiin ja kehittämiseen 
33 345 000 euroa. Määräraha tullaan osoittamaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten kirjanpitoyksikkönä toimivalle Etelä-Savon ELY-keskukselle ja edel-
leen jaettavaksi ELY-keskusten käyttöön. Liikennevirasto vastaa alueellisen ja 
paikallisen liikenteen ostoihin tarkoitetun määrärahan alueellisesta jaosta sekä 
ohjaa ja ohjeistaa ELY-keskuksia alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin osoi-
tettavaa määrärahaa koskevissa asioissa.  
 
Momentin 31.30.63 määrärahan käytössä ja myöntämisessä tulee kiinnittää huo-
miota määrärahan vaikuttavuuteen joukkoliikenteen helppo- ja yhteiskäyttöisyy-
den sekä runsasväkisillä kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikentees-
sä kulkutapaosuuden kasvattamisen kannalta. 
 
Samalle momentille on myönnetty Merenkurkun liikenteeseen 250 000 euroa, jo-
ka osoitetaan Etelä-Savon ELY-keskukselle.  
 
Vuoden 2015 talousarviossa on momentille 31.10.64 myönnetty saariston yhteys-
alusliikennepalvelujen ostoihin ja kehittämiseen (sm 3v) 12 225 000 euroa ja 
momentille 31.30.66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (sm 3 v) 
5 303 000 euroa. Määrärahat tullaan osoittamaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten kirjanpitoyksikkönä toimivalle Etelä-Savon ELY-keskukselle osoitetta-
vaksi edelleen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen käyttöön. Liikennevirasto ohjaa 
ja ohjeistaa Varsinais-Suomen ELY-keskusta yhteysalusliikennepalveluihin liitty-
vissä asioissa.  
 
Talousarviossa on lisäksi myönnetty seuraavat uudet sopimusvaltuudet: 
 
Momentti Hankkeen nimi valtuus (euroa) 

31.10.35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen 
(Matinkylä-Kivenlahti) 

240 000 000 

31.10.77. Vt 3 Tampere-Vaasa, Laihian kohta 27 000 000 

31.10.77. Vt 22 Oulu-Kajaani-Vartius 15 000 000 

31.10.77. Riihimäen kolmioraide 10 000 000 

31.10.77. Helsinki-Riihimäki rataosan kapasiteetin 
lisääminen 

150 000 000 

31.10.77. Pännäinen-Pietarsaari, sähköistys 4 000 000 

31.10.77.  Savonlinnan syväväylän siirtäminen 40 000 000 

31.10.78. Fennovoiman tieyhteys 7 400 000 

 
 
 
9.  TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 

 
Tämä tulossopimus on tarkistettu vuosien 2013–2015  sopimuksen pohjalta ja si-
tä tarkistetaan vuosittain toimintaympäristön muutoksia vastaavaksi. Tavoitetau-
lukossa on arviot myös vuoden 2016 osalta. Niihin ministeriö ei ota kantaa. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston väliset tulosneuvottelut jär-
jestetään keväällä 2015, jolloin käsitellään viraston laatimaa ennustetta tulosta-
voitteiden saavuttamisesta.  
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Liikennevirasto toimittaa ministeriölle osavuotisraportin vuosikellon aikataulun 
mukaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa myöhemmin osavuotisraportoin-
tia koskevat tarkemmat ohjeet. 
 
Liikennevirasto raportoi vuoden 2015 toiminnallisesta tuloksellisuudestaan toimin-
takertomuksessa, joka on osa tilinpäätöstä. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa 
talousarvioasetuksessa tarkoitetun kannanoton Liikenneviraston vuoden 2015 ti-
linpäätöksestä. 
 
Liikenneviraston tulee olla yhteydessä ministeriössä viraston tulosohjaajaksi ni-
mettyyn henkilöön (liikenneneuvos Riitta Viren) välittömästi, mikäli asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisen havaitaan vaarantuvan. Toiminnan rahoitukseen liitty-
vissä kysymyksissä viraston tulee olla yhteydessä myös ministeriön talousyksik-
köön (neuvotteleva virkamies Tuija Päivärinta). Toiminnansuunnittelussa huomi-
oon otettavien asioiden etenemisestä Liikennevirasto raportoi ministeriölle puoli-
vuotisraportoinnin ja tulosneuvottelujen yhteydessä. 
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osa-
puolelle. 

 
 
 
 
 
 
 
Paula Risikko   Antti Vehviläinen 
Liikenne- ja kuntaministeri  Pääjohtaja 
Liikenne- ja viestintäministeriö  Liikennevirasto 
 
 
 
 
Harri Pursiainen   Rami Metsäpelto 
Kansliapäällikkö   Ylijohtaja 
Liikenne- ja viestintäministeriö  Liikennevirasto 
 
 
 
LIITE: Seurattavat mittarit 
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SEURATTAVAT MITTARIT      LIITE 
 
 
 
 

Toteutu
ma 2013 

Ennuste 
2014 

Ennuste 
2015 

 
Ennuste  

2016 
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA     
Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus     
Jäänmurron toimintapäivät  650 411 650  
Ilman odotusta läpipäässeet alukset (%) 94,2 98 90–95  
Nopean (vähintään 160 km/h) rataverkon pituus 906 906 974  
25 tonnin akselipainon sallivien rataosien pituus, km 547 790 790  
Ruuhkautuvat päätiet, km 175 230 235  
Kevyen liikenteen väylien kunto, huonokuntoisten määrä, km 450 380 390  
Soratiet kuntoluokissa huono ja erittäin huono, km, enintään 2 650 2 750 2 900  
Tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä kehit-
tämisinvestoinnein, kpl 18,0 14,7 12,1  

Käytössä olevien tasoristeysten määrä valtion liikennöidyllä 
rataverkolla, kpl 2 945 2 908 2 890  

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS     
Hankinta- ja innovaatio-osaamisen kokonaisindeksi 67 66 66  

Tiedon avaaminen  

Merikartt
a-
aineisto 
maksut-
tomaksi 
ei-
navigoin-
titarkoi-
tuksiin. 
Digiroad 
aineisto 
maksutta 

Reaaliaikai
nen liiken-
netieto 
avoimesti 
saatavilla 
suurelta 
osin 

 

TIETOTURVALLISUUS     
Virastossa on toteutettu tietoturvallisuuden vakiointi, joka perus-
tuu yleisesti hyväksyttyyn tietoturvastandardiin.  
 

 
työ 
käynnis-
sä 

toteutettu 
suurelta 
osin 

 

Viraston tietoturvallisuus on katselmoitu vuosittain. - kyllä kyllä  
INHIMILLINEN PÄÄOMA      
Henkilöstön kokonaismäärä, htv 650 658 632  
Henkilöstön tyytyväisyys, asteikko 1-5 3,6 3,6 3,5  
Virasto laatii inhimillisen pääoman suunnitelman seuraaville 
kolmelle osa-alueelle: 1) innostava johtaminen ja esimiestyö, 2) 
osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ja 3) henkinen, fyysi-
nen, sosiaalinen ja eettinen työkyky 

suunnitel
ma laa-

dittu 
  

 

 
 
 

 



19 
 

Tulossopimus      

     

19.12.2014 LVM/2511/01/2014    

 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenteen turvallisuusviraston välinen tulos-
sopimus vuodelle 2015 

 
1. VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET – HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO 

 
Hallitus vahvisti 5.10.2011 hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman, jol-
la tehostetaan hallitusohjelman toteuttamista. Periaatepäätös täsmentää hallitusohjel-
man painopistealueiden keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja valmisteluvastuut strate-
gisiksi poikkihallinnollisiksi politiikkakokonaisuuksiksi. 
 
Hallitusohjelman painopisteistä Liikenteen turvallisuusviraston toimintaan vaikuttavat 
erityisesti seuraavat tavoitteet/toimenpiteet:  
 
Julkisen talouden vakauttamisessa (painopiste 2) on hallituksen tavoitteena: 
 
parantaa talouden kasvupotentiaalia. Tämän tavoitteen edistämiseksi on liikenne- ja 
viestintäministeriön vastuulle osoitettu mm. seuraavat toimenpiteet: 
 
• Liikennepoliittisella selonteolla linjataan yli vaalikauden ulottuvat strategiset 

tavoitteet tulevien hankekokonaisuuksien pohjaksi ja valtakunnan keskeisten 
liikenneverkkojen kehittämiseksi. 

• Älystrategiat: Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyratkai-
sujen käyttöönottoa poikkihallinnollisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Jo-
kainen ministeriö laatii hallituskauden alussa älystrategian tavoitteineen ja oh-
jauskeinoineen. 

 
tuottavuuden lisääminen. Tämän tavoitteen edistämiseksi on liikenne- ja viestintäminis-
teriön vastuulle osoitettu mm. seuraavat toimenpiteet: 

 
• Julkishallinnon sähköisen asioinnin ja palvelujen kehittäminen asiakaslähtöi-

sesti.  
• Uusi valtion vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelma korvaa nykyisen valtionhallin-

non tuottavuusohjelman. 
 
2. POIKKIHALLINNOLLISET KOKONAISUUDET 

 
Poikkihallinnollisia tulostavoitteita, joiden edistämisessä Liikenteen turvallisuusvirastolla 
on merkittävä rooli: 
 
• Liikennepolitiikka kytketään kokonaisvaltaisesti ja poikkihallinnollisesti elinkei-

noelämän, talouden ja työllisyyden sekä alueiden kehittämisen kehykseen. Valtion 
liikenneratkaisuilla tuetaan alueiden toimintaedellytysten kehittämistä.  

• Liikennehallinnon toiminnassa ja hankinnoissa hyödynnetään innovatiivisia toimin-
tamalleja ja ratkaisuja.  

• Liikenneratkaisuilla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä eriarvoisuu-
den vähentämistä.  

• Liikenneratkaisuilla tuetaan tulevaisuuden hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamista 
sekä kestävää kehitystä. 

• Liikennehallinto osallistuu sisäisen turvallisuuden parantamiseen. 
• Liikennealan lainsäädännön valmistelussa ja liikennehankkeissa kiinnitetään huo-

miota esteettömyyteen ja toiminnan vaikutuksiin eri väestöryhmille ja yhdenvertai-
suudelle, erityisesti iäkkäiden, lasten ja vammaisten henkilöiden kannalta. 
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• Liikennehallinto osallistuu aktiivisesti valtionhallinnon sähköisen palveluväylän ke-
hittämiseen ja toteuttamiseen. 
 

3. YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET  
 

• Matka- ja kuljetusketjut toimivat sujuvasti ja turvallisesti hyvinvointia ja kilpailuky-
kyä edistäen. 

• Liikennejärjestelmän toimintavarmuus paranee. 
• Joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan, tavoitteena matkustajamäärien kasvu 

ja yksityisautoilun vähentäminen. Erityisen huomion kohteena on raideliikenteen li-
sääminen ja palvelutason parantaminen. 

• Suomi on liikenneturvallisuudeltaan Euroopan parhaiden maiden joukossa. Tieliiken-
teen turvallisuus paranee jatkuvasti.  

• Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään Suomen kansainvälisten sopi-
musten mukaisesti. Liikenteen terveydelle ja luonnolle aiheuttamat haitat minimoi-
daan. 

• Liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat 
käyttäen hyväksi monipuolisesti erilaisia keinoja mm. tieto- ja viestintäteknologiaa. 

 
• Tuetaan tutkimuksen keinoin ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien laaja-

alaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. 
 

(Kts. Liite: Vaikuttavuustavoitteiden mittarit) 
 

4. KOKO HALLINNONALALLE ASETETTAVAT TAVOITTEET 
 
• Huolehditaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvien tehtä-

vien toteuttamisesta. 
• Hallinnonalan toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta parannetaan. 
 

 
5.  LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON TEHTÄVÄ JA PAINOPISTEET 

 
5.1 Liikenteen turvallisuusviraston visio ja toiminta-ajatus  
 

Visio: Vastuullinen liikenne. 
 

Toiminta-ajatus: Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä.  
 

5.2 Liikenteen turvallisuusviraston rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saa-
vuttamisessa 

 
Liikenteen turvallisuusvirasto kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, 
edistää liikennejärjestelmän ympäristöystävällisyyttä sekä vastaa liikennejärjestelmän 
sääntely- ja valvontatehtävistä ja osallistuu EU- ja kansainväliseen vaikuttamiseen lii-
kenne- ja viestintäministeriön harjoittaman liikenne- ja viestintäpolitiikan ja sen hyväk-
symien strategioiden mukaisesti.  
 
Virasto toteuttaa liikennepoliittisen selonteon mukaisia toimenpiteitä liikenne- ja vies-
tintäministeriön johdolla laaditun toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Virasto osallis-
tuu liikennepoliittisen selonteon toteuttamiseen ja liikennepolitiikan uusien toimintata-
pojen kokeiluihin sekä liikenne palveluna –ajattelun eteenpäinviemiseksi. Virasto koh-
distaa resursseja ja toimenpiteitä muun muassa seuraaviin osa-alueisiin: 
 
Turvallisuus ja ympäristö 

• Liikennejärjestelmän tilakuva 
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• Vaikutusarvioinnin kehittäminen 
• Ennakointi 
• Vastuulliset toimintatavat 
• Energiatehokkuus ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöt 
• Tieliikenteen poikkihallinnollinen turvallisuuspilotti 
• Palvelut 
 

Talous ja osaaminen 
• Oman toiminnan kehittäminen ja toimintatapojen uudistaminen 
• Alan osaamisen vahvistaminen 
• Tutkimustoiminta 
 

Älyliikenne 
• Tietovarantojen ja tiedonvaihtoympäristöjen kehittäminen 
• Liikenteen hinnoittelu 
• Liikenteen automaation ja robotisaation mahdollistaminen liikenteessä 
• Kehittämishankkeet: eCall, ajokäyttäytymisen palautejärjestelmä (Trafisafe), 

tieliikenteen kuljetusyrityksille tarkoitettu johtamis- ja menettelytapamalli (Tra-
fikaatti), autonvalintatyökalu (EkoTrafi) sekä vakuuttaminen ja rekisteröinti säh-
köiseksi (VaRes). 

 
Markkinoiden toimivuus 

• Seuranta ja valvonta 
• Matkustajien oikeuksia koskevien säännösten täytäntöönpanosta ja valvonnasta 

huolehtiminen siltä osin kuin asia ei kuulu Kuluttajaviraston/kuluttaja-
asiamiehen toimivaltaan 

 
Ympäristö-, meriliikenne- ja lentoliikennestrategiat 
 

5.3 Toiminnan painopisteet  
 

1. Valvonnalla edistetään liikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä 
vastuullista liikennekulttuuria, markkinoiden toimivuutta ja matkustajan oikeuksia var-
mistumalla liikennejärjestelmässä tapahtuvan toiminnan ja tuotteiden vaatimustenmu-
kaisuudesta sekä suorituskykyvaatimusten täyttymisestä. 

 
• Valvonnan painopistettä siirretään yksityiskohtaisista tarkastuksista auditointei-

hin ja arviointeihin mahdollisimman laajalti omavalvontaa käyttäen. 
• Valvonnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja valvonnan riskiperustaisuutta lisä-

tään. 
 

2. Vaikuttaminen on Liikenteen turvallisuusviraston sekä sen kansallisten ja kansain-
välisten sidos-, yhteistyö- ja asiakasryhmien välistä aktiivista ja tavoitteellista, vuoro-
vaikutukseen perustuvaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. 

  
• Vaikuttamisprosessia kehitetään yhteistyössä toimialan kanssa siten, että vai-

kuttaminen on johdettua, koordinoitua ja priorisoitua sekä vaikuttavuuden mak-
simoimiseksi ennakoivaa ja oikea-aikaista. 

• Kansainvälisten asioiden valmistelussa korostuu Suomea koskevien vaikutusten 
tunnistaminen ja niiden koordinoitu arviointi. 

• Sääntelyn laatu varmistetaan. 
 

3. Turvallisuuden ja ympäristövaikutusten hallinta on jatkuvaa, kokonaisvaltaista 
ja suunnitelmallista toimintaa määriteltyjen liikennejärjestelmän turvallisuus- ja ympä-
ristötavoitteiden saavuttamiseksi. 
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• Turvallisuuden ja ympäristövaikutusten riskiperustainen hallinta perustuu 
Liikenteen turvallisuusviraston tuottaman tilakuvan käyttämiseen suunnittelun, 
päätöksenteon ja vaikuttamisen perustana. 

• Vastuullista liikennekulttuuria edistetään yhteistyössä alan muiden toimijoiden 
kanssa. Liikenteen turvallisuusvirasto osallistuu ja vaikuttaa poikkihallinnollisen 
liikenneturvallisuuspilotin toteuttamiseen. 

 
4. Tiedonhallinnalla ja niihin liittyvillä palveluilla luodaan pohja vastuulliselle liiken-
nekulttuurille. 

 
• Liikennejärjestelmän informaatiovirrat ja palvelut muodostavat eheän ja katta-

van toiminnallisen kokonaisuuden, jossa tiedonhallinnan tavoitteena on edistää 
tietojen avoimuutta ja hyödynnettävyyttä yhteiskunnassa. 

• Tietoaineistot avataan Liikenteen ja viestinnän avoin tieto -raportin tiekartan 
mukaisesti ja kootaan tietopalvelut (mm. liikenteen tietotori) liikenteen älystra-
tegian mukaisesti. Avattavan tiedon vaikuttavuuden arvioiminen on virastossa 
osa tiedon avaamisen prosessia. Valmistaudutaan kumppanimallista luopumi-
seen vuodesta 2016 alkaen. 

• Tarjotaan asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaampia palveluita, joita toteute-
taan muun muassa rekisteröinnin kehitysohjelma REKO:ssa, ajokorttitoimivallan 
siirtoprojekti TOSI:ssa ja merenkulun prosessien ja tietojärjestelmien kehittä-
mishanke PURKKI:ssa. 

• Toimitaan aktiivisesti tietointensiivisissä älyhankkeissa joissa edistetään esim. 
rajapintojen avaamista ja yhteensovittamista. 

• Laaditaan osana kansallista paikkatietostrategian toteuttamista paikkatiedon 
kypsyystarkastelu. 

 
5. Varaudutaan hoitamaan viraston tehtävät keskeytyksettä myös normaaliajan häi-
riötilanteissa ja poikkeusoloissa. 
 

• Valmistaudutaan erilaisiin häiriötilanteisiin ja kehitetään tietoja, taitoja ja väli-
neitä, joilla häiriötilanteiden aiheuttamat haitat minimoidaan.  

• Huolehditaan tarkoituksenmukaisten toimintojen jatkuvuudesta.  
 

6. Viestinnällä tuetaan Liikenteen turvallisuusviraston strategisia päämääriä ja vahvis-
tetaan viranomaisroolia. 
 

• Viestinnän avulla vaikutetaan vastuullisen liikennekulttuurin edistämiseen.  
• Liikenteen turvallisuusvirasto on aloitteellinen ja osallistuu aktiivisesti yhteis-

kunnalliseen keskusteluun ja sidosryhmäyhteistyöhön asiantuntijaroolinsa mu-
kaisesti.  

 
7. Inhimillistä pääomaa kehitetään 

 
• Liikenteen turvallisuusviraston henkilöstöstrategialla vaikutetaan positiivisesti 

työnantajakilpailukykyyn ja työyhteisön energian ja ilon lisäämiseen ja osaami-
sen varmistamiseen. 

• Virasto laatii inhimillisen pääoman suunnitelman. 
 

8. Tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja seurantatoiminta (TEAS) 
 
Viraston tutkimus- ja kehittämistoiminta noudattaa hallinnonalalla tehtyjä TEAS-
linjauksia ja tukee hallinnonalan ja viraston tavoitteiden saavuttamista. Toteuttamises-
sa hyödynnetään laajalti hallinnonalan yhteistyötä ja poikkitieteellistä tutkimustoimin-
taa keskittyen niihin osa-alueisiin, jotka kuuluvat viraston vastuualueille. 
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6.  TULOSTAVOITTEET 2013–2015 
 
Toiminnalliset tulostavoitteet 

 Toteuma 2013 Tavoite 2014 Tavoite 2015 

TUOTOKSET JA LAADUNHALLIN-
TA 

   

Liikennejärjestelmän turvalli-
suus ja ympäristö 

   

Turvallisuuden ja ympäristön tilaku-
va 

Toteutunut,. Ympäristötila-
kuva kehitetty, turvalli-

suustilakuva käytössä 

Turvallisuus- ja ympäristöti-
lakuva käytössä 

Tilakuva on käytössä ja se 
on arvioitu 

Vastuulliset toimintamallit (ammatti-
liikenne) 

Toteutunut. Mallit kehitetty 
ja koekäytetty (kolme 

kokeilua) 

Mallit tuotteistettu ja otettu 
käyttöön 

Mallia laajennettu uusiin 
yrityksiin  

Vastuulliset valinnat (yksityiset) Toteutunut. Ajokäyttäyty-
misen palautejärjestelmä-

kokeilut  (TrafiSafe) ja 
autovalintatyökalut valmiit 

TrafiSafe ja autovalintatyöka-
lut (EkoTrafi) käytössä 

 

TrafiSafen ja autovalinta-
työkalujen käyttö laajenee  

KV-vaikuttamisen tehostaminen Toteutunut. Vaikuttamis-
prosessit on tunnistettu ja 

vaikuttamissuunnitelma on 
tehty. 

Vaikuttamissuunnitelma 
toteutunut. 

Vaikuttamissuunnitelma 
toteutunut ja se on arvioi-

tu. 

Palvelutaso    
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat 3,4 vähintään 3,6 vähintään 3,6 
Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät 3,4 vähintään 3,6 vähintään 3,6 
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS    

Viranomaistehtävät    

Normien antaminen määräajassa  100% 100% 100% 
Lupien myöntäminen tavoiteajassa Ei toteutunut: 1/6 lupa-

ryhmästä ei täyttänyt ta-
voitetta 

90%   90% 

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusoh-
jelman (VATU) ydintoimintoanalyysin 
(YTA) perusteella suunnitellut toi-
menpiteet 

 YTA-toimenpiteet etenevät 
suunnitelman mukaisesti 

YTA-toimenpiteet etenevät 
suunnitelman mukaisesti 

Sääntelyn kehittäminen   Säädösprosessia on kehi-
tetty siten, että kaikissa 

säädös- ja määräyshank-
keissa arvioidaan hank-

keen vaikutuksia sääntelyn 
ja hallinnollisen taakan 
keventämisen näkökul-

masta. 
Toiminnan kehittäminen riski- ja 
suorituskykyperusteiseksi. 

Toteutunut. Kehitetään 
menetelmä riskiperustei-

seen valvontaan 

Menetelmän toimivuuden 
pilotointi, toimivuuden arvi-

ointi ja hyväksyminen 

Toimintatapa on käytössä 
valvonnassa. 

Ajoneuvojen katsastustoimintaa 
koskevan lain täytäntöönpano ja 
katsastustoiminnan valvonta sekä 
yksittäishyväksyntätehtävien järjes-
täminen.  
 

 
 
- 

Katsastustoimintaa koskevan 
lain täytäntöönpano on hoi-
dettu ja katsastuksen laatua 
koskevat suorituskykymittarit 
on pilotoitu.  
 
Yksittäishyväksyntäpalvelujen 
saatavuus on turvattu ja 
yksittäishyväksynnän myön-
täjää koskevat sopimukset 
tehty. 

Katsastustoimintaa valvo-
taan ja lain vaikutuksia 
seurataan sekä esitetään 
tarvittaessa muutostarpei-
ta. 
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7. RAHOITUS 
 

Toiminnan painopisteet on asetettu ja rahoitus on kohdistettu toimenpiteisiin siten, että 
tulostavoitteet on mahdollista saavuttaa peruslaskelman mukaisella rahoitustasolla.  
 
1 000 euroa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Bruttomenot 135 930 136 524 134 935 134 905 134 683 134 436 
Bruttotulot 88 359 86 935 86 982 87 000 87 000 87 000 
Nettomääräraha 47 571 49 589 47 953 47 905 47 683  47 436 

 
Vuoden 2015 talousarviossa on momentille 31.20.40 Ajoneuvojen romutuspalkkiokokei-
lu (smr 2v) myönnetty 3 milj. euron määräraha ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta 
annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen uuden henkilöauton hankintaa varten. 
 

8. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 
 
Tämä tulossopimus on laadittu vuosille 2013–2015 ja sitä tarkistetaan vuosittain toi-
mintaympäristön muutoksia vastaavaksi. 
  
Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenteen turvallisuusviraston väliset tulosneuvotte-
lut järjestetään keväällä 2015, jolloin käsitellään viraston laatimaa ennustetta tulosta-
voitteiden saavuttamisesta.  
 
Liikenteen turvallisuusvirasto toimittaa ministeriölle osavuotisraportin vuosikellon aika-
taulun mukaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa myöhemmin osavuotisrapor-
tointia koskevat tarkemmat ohjeet. 
 
Liikenteen turvallisuusvirasto raportoi vuoden 2015 toiminnallisesta tuloksellisuudes-
taan toimintakertomuksessa, joka on osa tilinpäätöstä. Vuosille 2013–2015 asetettujen 
tulostavoitteiden toteutumista käsitellään tulosneuvotteluissa keväällä 2015. Liikenne- 
ja viestintäministeriö antaa talousarvioasetuksessa tarkoitetun kannanoton Liikenteen 
turvallisuusviraston vuoden 2015 tilinpäätöksestä. 
 
Liikenteen turvallisuusviraston tulee olla yhteydessä ministeriössä viraston tulosohjaa-
jaksi nimettyyn henkilöön (yli-insinööri Marcus Merin) välittömästi, mikäli asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisen havaitaan vaarantuvan. Toiminnan rahoitukseen liittyvissä 
kysymyksissä viraston tulee olla yhteydessä myös ministeriön talousyksikköön (neuvot-
televa virkamies Katariina Kilpeläinen). Toiminnansuunnittelussa huomionotettavien 
asioiden etenemisestä Liikenteen turvallisuusvirasto raportoi ministeriölle puolivuotisra-
portoinnin ja tulosneuvottelujen yhteydessä. 
 
 

 
 
Tuottavuus 

   

Työn tuottavuuden kehittyminen, 
vähintään % 

-0,9 % 1 % 1 % 

Kokonaistuottavuuden kehittyminen, 
vähintään % 

2 % 2 % 2 % 

Julkisoikeudellisten suoritteiden 
kustannusvastaavuus, %  (kolmen 
vuoden keskiarvo, %) 

 
109 

 
101..108 101..107 

Liiketaloudellisten suoritteiden kus-
tannusvastaavuus, % (kolmen vuo-
den keskiarvo, %) 136 125..131 118..125 
Sähköiset palvelut ja asiointi Toteutunut. Määrä ja käyt-

töaste lisääntynyt 
Määrä ja käyttöaste lisäänty-

nyt 
Määrä ja käyttöaste lisään-

tynyt 
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Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolel-
le. 
 
 
 
 
 
Paula Risikko   Kari Wihlman 
Liikenne- ja kuntaministeri  Pääjohtaja 
Liikenne- ja viestintäministeriö  Liikenteen turvallisuusvirasto 
 
 
 
 
Harri Pursiainen   Marko Sillanpää 
Kansliapäällikkö   Ylijohtaja 
Liikenne- ja viestintäministeriö  Liikenteen turvallisuusvirasto 

 
 
 

LIITTEET:  Vaikuttavuustavoitteiden mittarit 
Seurattavat mittarit 
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VAIKUTTAVUUSTAVOITTEIDEN MITTARIT   LIITE  
 
 

 toteutuma 

 
ennuste/ 

toteutuma ennuste 

 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 

 
2014 

 
2015 

Liikenneturvallisuus      
Tieliikenteessä vakavien loukkaantumisten 
määritelmä virallisesti käytössä  

 asiaa on 
valmisteltu 

Valmistelu Valmis  

Kaupallinen ja ammattiliikenne      
Lentoliikenneonnettomuuksissa kuolleet, 
hlö 

0 0 0 0 0 

Rautatieliikenneonnettomuuksissa kuol-
leet, hlö 

0 0 0 0 0 

Merenkulkuonnettomuuksissa kuolleet, hlö 0 0 0 0 0 
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet, 
enintään hlö 

- 112 60 56 53 

Lentotoiminnassa tapahtuneiden vakavien 
vaaratilanteiden määrä suhteutettuna 
liikenteen määrään, vähenevä trendi (vii-
den vuoden keskiarvo) 

- toteutunut toteutuu toteutuu toteutuu 

Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnet-
tomuudet, enintään kpl (neljän vuoden 
keskiarvo) 

27 29 33 35 35 

Suomen aluevesillä tapahtuneet onnetto-
muudet, enintään kpl (neljän vuoden 
keskiarvo) 

31 30 33 33 33 

Yksityinen ja harrasteliikenne      
Vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleet, 
enintään hlö (neljän vuoden keskiarvo) 

40 54 50 50 50 

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet, 
enintään hlö 

- 142 171 162 151 

Ilmailuonnettomuuksissa kuolleet, enin-
tään hlö (neljän vuoden keskiarvo) 

3,5 4,25 5 6,75 7 

Ympäristö      
Uusien henkilöautojen CO2-päästöt, g/km  144,5 140 135 130 125 
Uusien käyttövoimien osuus rekiste-
röidyistä autoista, % 

0,68 1,28 2 3 5 
(=noin 7500 

autoa) 
Energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden 
yritysten määrä 

750/11 
(kuljetusyr

itykset/ 
bussiyri-

tykset) 

800/15 1 500/100 3 000/200 4 500/400 

Palvelukyky ja laatu      
Ulkomailla pysäytettyjen suomalaisten 
alusten määrä, enintään kpl 

3 1 3 3 3 

Katsastustoimipaikat, joissa ajoneuvojen 
hylkäysprosentit eivät perusteettomasti 
poikkea enemmän kuin -3 tai +7 %-
yksikköä maan keskiarvosta 

 83% 83% 83% 83% 

Tieliikenteen katsastuksen laatu suoritus-
kykymittarilla arvioituna 

   Pilotointi Saadaan 
seurantatie-
toa ja toteu-

tumista 
seurataan  

Trafille osoitettujen onnettomuustutkinta-
keskuksen suositusten käsittely ja kan-
nanotto suositukseen 90 päivän kuluessa, 
%  

  100% 100% 100% 
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SEURATTAVAT MITTARIT      LIITE 
 
 
 

 toteutuma 

 
 

toteutuma ennuste 

 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 

 
2014 

 
2015 

Toimintajärjestelmä - sertifioinnit      
Ympäristöjärjestelmä (ISO 14001) 

-  

Osa toimin-
noista serti-
fioitu 

Sertifioinnit 
etenevät 

Koko virasto 
sertifioitu 

Laatujärjestelmä (ISO 9001) 

- - 

Osa toimin-
noista serti-
fioitu 

Sertifioinnit 
etenevät 

Koko virasto 
sertifioitu 

Tiedon avaaminen 

- - - 

Tieliikenteen 
ajoneuvojen 
anonymisoi-

dut tiedot 
auki  

Ilma-
alusten, 
rautatieka-
luston, ve-
neiden ja 
alusten 
anonymisoi-
dut tiedot on  
auki. 
Reaaliaikain
en liikenne-
tieto on 
avoimesti 
saatavilla. 

Virastossa on toteutettu tietoturvallisuu-
den vakiointi, joka perustuu yleisesti hy-
väksyttyyn tietoturvastandardiin. (esim. 
tietoturvajärjestelmä  ISO27001) 
 - - - 

Koko virasto 
sertifiointi-

valmis 

Koko virasto 
sertifioitu 

Viraston tietoturvallisuus on katselmoitu 
vuosittain. 

- - - 

kyllä Saavutettu 
uusittu ISO 

27001 tieto-
turvasertifi-
ointi vuoden 

aikana 
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilöstön kokonaismäärä, htv 503 518 527 528 518 
Henkilöstön työtyytyväisyys, asteikko 1-5 3,2 3,5 3,5 3,5 3,5 
Alueellistamisen eteneminen suunnitelman 
mukaisesti 

- - toteutuu toteutuu toteutuu 

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman 
(VATU) inhimillisen pääoman (IPO) kehit-
tämiseen liittyvät toimenpiteet. 
Virasto laatii inhimillisen pääoman suunni-
telman seuraaville kolmelle osa-alueelle: 
1) innostava johtaminen ja esimiestyö, 2) 
osaamisen kehittäminen ja uudistuminen 
ja 3) henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja 
eettinen työkyky 
 

  
 

Suunnitelma 
laadittu 

IPO-
toimenpiteet 

etenevät 
suunnitel-

man mukai-
sesti 

IPO-
toimenpiteet 

etenevät 
suunnitel-

man mukai-
sesti 
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Liikenne- ja viestintäministeriön ja Viestintäviraston välinen tulossopimus vuo-
delle 2015 
 
 
1. VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET – HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO 

 
 
Hallitus vahvisti 5.10.2011 pääministeri Kataisen hallitusohjelman strategisen 
toimeenpanosuunnitelman, jolla tehostetaan hallitusohjelman toteuttamista. Peri-
aatepäätös täsmentää hallitusohjelman painopistealueiden keskeiset tavoitteet, 
kärkihankkeet ja valmisteluvastuut strategisiksi poikkihallinnollisiksi politiikkako-
konaisuuksiksi. 
 
Hallitusohjelman painopisteistä Viestintäviraston toimintaan vaikuttavat erityisesti 
seuraavat tavoitteet/toimenpiteet:  
 
Julkisen talouden vakauttamisessa (painopiste 2) on hallituksen tavoitteena: 
 
parantaa talouden kasvupotentiaalia. Tämän tavoitteen edistämiseksi on liikenne- 
ja viestintäministeriön päävastuulle osoitettu mm. seuraavat toimenpiteet: 

- Älystrategiat: Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyrat-
kaisujen käyttöönottoa poikkihallinnollisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreil-
la. Jokainen ministeriö laatii hallituskauden alussa älystrategian tavoittei-
neen ja ohjauskeinoineen. 

 
tuottavuuden lisääminen. Tämän tavoitteen edistämiseksi on liikenne- ja viestin-
täministeriön hallinnonalalle osoitettu mm. seuraavat toimenpiteet: 
 

- Julkishallinnon sähköisen asioinnin ja palvelujen kehittäminen asiakasläh-
töisesti.  

- Uusi valtion vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelma korvaa nykyisen valtion-
hallinnon tuottavuusohjelman. 

 
Pääministeri Stubbin hallitusohjelmassa 24.6.2014 puolestaan korostetaan digita-
lisoitumisen täysimääräistä hyödyntämistä. Hallitusohjelmaan sisältyy liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnonalaan liittyviä asioita seuraavasti: 
 

- tietoliikenneinfrastruktuurin ja digitaalisiin palveluihin liittyvän osaamisen 
vahvistaminen 

- kansallinen sähköinen tunnistamisratkaisu 
- kyberstrategia toimeenpano, kyberuhkiin varautuminen ja niiden häiriöti-

lanteiden hallinta 
- julkisten tietovarantojen avaaminen 
- Suomen kehittäminen kansainväliseksi dataliikennekeskukseksi. 
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2.  POIKKIHALLINNOLLISET KOKONAISUUDET  
 
Poikkihallinnollisia tulostavoitteita, joiden edistämistä Viestintävirasto tukee, ovat: 
 

- Älyratkaisujen käyttöönotto ja sähköisten palveluiden kehittäminen. 
- Interaktiivisen tieto- ja viestintätekniikan, kuten sosiaalisen median, käytön li-

sääminen hallinnon ja kansalaisten välisessä kanssakäymisessä. 
- Julkisten tietovarantojen avaaminen. 
- Tietointensiivisen teollisuuden investointien lisääminen Suomeen. 
- Suomalaisen osaamisen hyödyntäminen arktisella alueella sekä kahdenvälisten 

suhteiden vahvistaminen Venäjän kanssa.  
-  

3. YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET  
 
3.1 Viestinnän peruspalvelut 

 
Viestinnän ja tietoyhteiskunnan peruspalvelut ja niiden turvallisuus on varmistet-
tu. Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitteita ovat seuraavat: 
 

- Viestintäverkot ja – palvelut toimivat laadukkaasti ja häiriöttömästi. Viestintä-
verkkojen vikatilanteiden määrä on alhainen. 

- Laissa säädetyt yleispalvelut ovat kaikkien saatavilla koko maassa. 
- Haja-asutusalueiden laajakaistahanke etenee sujuvasti. 

  
3.2 Viestintämarkkinat 

 
Monipuolisia, korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia viestintä- ja tietoyhteiskuntapal-
veluita on saatavilla koko maassa. Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoittei-
ta ovat seuraavat: 
 

- Viestintäpalveluiden hinnat ovat Suomessa kansainvälisesti edullisia. 
- Laajakaistaliittymien keskimääräinen nopeus kasvaa. 
- Televisiotarjonta säilyy monipuolisena. 

 
3.3 Sähköiset palvelut 

 
Tieto- ja viestintäteknologiaa ja digitaalisia palveluita käytetään täysimääräisesti 
yhteiskunnan toimivuuden, kansalaisten hyvinvoinnin ja yritysten kilpailukyvyn 
edistämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitteita ovat seuraavat:  
 

- Internet-palveluiden osuus BKT:stä kasvaa. 
- Kuluttajien tyytyväisyys sähköisiin palveluihin lisääntyy. 
- Yritykset käyttävät enemmän sähköisiä palveluita. 

 
4. KOKO HALLINNONALALLE ASETETTAVAT TAVOITTEET 
 

- Tuetaan tutkimuksen keinoin ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien laaja-
alaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. 

- Kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta 
sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi. 

- Huolehditaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvien 
tehtävien toteuttamisesta. 

- Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan. 
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5. VIESTINTÄVIRASTON TEHTÄVÄ JA PAINOPISTEET 
 
5.1 Viestintäviraston visio ja toiminta-ajatus 

 
Visio: Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa. 

 
Toiminta-ajatus: Viestintävirasto on rohkea viestintämarkkinoiden ja -palvelujen valvoja 

ja edistäjä kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi. 
 

5.2 Viestintäviraston rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa 
 
Viestintävirasto toimii viestintätoimialan markkinavalvonta- ja hallintoviranomaisena. 
 
Viestintäviraston päätehtävänä on liikenne- ja viestintäministeriön harjoittaman viestin-
täpolitiikan ja sen hyväksymien strategioiden mukaisesti vastata viestintätoimialan vi-
ranomaissääntely-, valvonta-, hallinto- ja palvelutehtävistä sekä kehittää yksityisyyden 
ja viestinnän luottamuksellisuuden suojaa sekä verkkojen ja palvelujen toimintavar-
muutta ja turvallisuutta. Viestintävirasto valvoo toimialan kilpailua, verkkojen ja palve-
lujen ehtoja, tarjontaa, yksityisyyden ja viestinnän luottamuksellisuuden suojaa ja tur-
vallisuutta sekä varaa ja jakaa verkoissa ja palveluissa tarvittavat taajuudet ja verkko-
osoitteet.  
 
Viestintävirasto toimii laajakaistaverkkojen rakentamisen valtiontukiviranomaisena ja 
huolehtii valtion televisio- ja radiorahaston hallinnoinnista.  
 
Viestintävirasto vaikuttaa siihen, että Suomessa on saatavilla luotettavia viestintäpalve-
luja, jotka vastaavat käyttäjien kohtuullisia tarpeita ja jotka ottavat huomioon erilaiset 
tietoturvallisuutta ja luotettavuutta koskevat perustellut odotukset ja vaatimustasot. 
Viestintävirasto edistää palvelujen tietoturvallisuutta koskevien ominaisuuksien ymmär-
rettävyyttä, vertailtavuutta ja todennettavuutta. Viestintävirasto edistää hankkeita, 
joissa televiestinnän käyttöä lisäämällä parannetaan yhteiskunnan toimivuuden kannal-
ta tärkeiden toimintojen, kuten sähköverkkojen toimintavarmuutta, energiatehokkuutta 
ja kuluttajapalveluita. 
 
Viestintäviraston julkisia tietovarantoja avataan hallinnonalan yhteisten linjausten mu-
kaisesti.   

 
5.3 Toiminnan painopisteet 

 
Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu. Viestintävirasto 

- puuttuu rohkeasti viestintämarkkinoiden epäkohtiin, 
- tarjoaa taajuudet uusille käyttötarkoituksille, 
- lisää markkinoiden läpinäkyvyyttä ja 
- mahdollistaa sähköiset viestinnän palvelut. 

 
Viestinnän peruspalvelujen saatavuus paranee. Viestintävirasto 

- edistää nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista, 
- varmistaa posti-, puhelin-, televisio-, radio- ja laajakaistapalvelujen vä-

himmäistason ja 
- varmistaa matkaviestinverkkojen peiton ja toimivuuden. 

 
Viestintäverkkojen ja -palvelujen yksityiselämän ja viestinnän luottamuksellisuu-
den suoja sekä toimintavarmuus ja turvallisuus kehittyvät. Viestintävirasto 

- vahvistaa kansallista tietoturvaa 
-  edistää palvelujen tietoturvallisuutta koskevien ominaisuuksien läpinäky-

vyyttä ja 
- terävöittää teknistä ohjausta ja valvontaa. 
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Inhimillistä pääomaa kehitetään toteuttamalla henkilöstöstrategiaa 2014-2020, 
jonka tavoitteina ovat 

- osaava ja aktiivinen henkilöstö, 
- rohkea ja innostava johtajuus ja 
- hyvinvoiva ja yhteistyötä tekevä työyhteisö. 

 
 

6. TULOSTAVOITTEET 2013–2015 
 

Toiminnalliset tulostavoitteet 
 

 

2013 
toteuma 

2014 
tavoite 

 

2015 
tavoite 

 
 

TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA 
  

  

Viestintävirasto edistää taajuuksien tehokasta käyttöä. 
 
Radiotaajuuksien huutokauppa toteutetaan, ajankohta 
 
Elinkeinoelämän sekä harrastuskäyttöön osoitettujen luvanvaraisten 
radiolaitteiden käyttöön osoitetun taajuusmäärän kasvu, %/vuosi 
 
 
Radioluvista vapautettujen sovellusten määrä, kpl/vuosi 
 

 
 
1-10/2013 
 
1 (elin- 
keino) 
5 (harr.) 

 
3 

 
 
- 
 
1 (elin- 
keino) 
4 (harr.) 
 
3 

 
 
- 
 
1 (elin- 
keino) 
4 (harr.) 
 
3 

Kyberturvallisuuskeskuksen toiminta käynnistyy ja vakiintuu. Viestin-
tävirasto tuottaa kyberturvallisuuden tilannekuvaa ja tietoturvallisuus-
poikkeamien havainnoinnin palveluita. Kyberturvallisuuskeskuksen 
yhteistyöverkoston arvio kyberturvallisuuden tilannekuvan laadusta. 
Suoritetaan kysely yhteistyöverkostolle (asteikko 1-5). 

 3,7 3,7 

Viestintävirasto tuottaa ajantasaista tilannekuvaa viestintäverkoista 
sekä niiden vika- ja häiriötilanteista Viestintäviraston sivustolla. Kart-
tamuotoinen, ajantasainen helppokäyttöinen informaatio viestintä-
verkkojen tilanteesta käytössä vaiheittain 
1. vaihe: lämpötilakartta vakavista häiriöistä 
2. vaihe: tarkennettu häiriökartta ja laatu 
3. vaihe: palvelukartta (häiriöt, laatu, saatavuus ja tarjonta) 

 
 

toteutuu 
- 
- 

 
 
 
 
 

toteutuu 

 
 
 
 
 
 

toteutuu 
Laajakaistapalveluja tarjoaville operaattoreille on tarjolla kohtuuhintai-
sia valokuidulla toteutettuja tilaajayhteyksiä. Kilpailijoille vuokrattujen 
kuitutilaajayhteyksien määrän kehitys, %/vuosi 

200 5 5 

Nopeiden (yli 30 Mb) laajakaistayhteyksien saatavuus paranee. Laaja-
kaistaliittymien saatavuus kasvaa, %/v  

9,5 5 5 

Laajakaistatukihakemusten joutuisa käsittely. Vireille tulleista hake-
muksista käsitelty kolmen kuukauden kuluessa riittävien selvitysten 
saamisesta, osuus % 

100 80 80 

Taajuussuunnittelu on laadukasta. Taajuussuunnittelusta johtuvat 
haitalliset häiriöt enintään, kpl/vuosi 

0 8 8 

Varmistetaan postin yleispalvelun saatavuus. Kansalaisten tyytyväi-
syys postin yleispalveluihin, asiakaskysely (asteikko 1—5) 

3,9 3,5 3,5 

Viestintäverkkojen ja -palvelujen käytettävyys on hyvällä tasolla. Pit-
käkestoisten vakavien vikojen määrä enintään, kpl/vuosi.  
Asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5) 

6 
3,8 

6 
3,5 

6 
3,5 

Virasto edistää internetpalvelujen käyttöä kehittämällä kansallista 
tietoturvallisuutta. Asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5) 

3,8 3,5 3,5 

Virasto edistää internetpalvelujen kehittymistä takaamalla toimivan 
verkkoympäristön. Nimipalvelimien käytettävyys, % 

100 100 100 

Tehdään lupa- ja taajuuspäätökset noudattaen palveluaikatavoitteita. 
Palveluaikatavoite 28 päivää, osuus %/vuosi 

98 95 95 

Tehokas radiohäiriöiden selvittäminen. Hätä- ja turvallisuusliikenteen 
sekä viranomaisverkkojen radiohäiriöiden selvitykseen enintään kuluva 
aika, tuntia virka-aikana 

16 16 16 

Virastossa on toteutettu tietoturvallisuuden vakiointi perustuen ylei-
sesti hyväksyttyyn tietoturvastandardiin. Tietoturvallisuus katselmoi-
daan vuosittain 

- Toteutuu Toteutuu 

Sidosryhmien tyytyväisyys Viestintäviraston toimintaan (asteikko 1—5)  3,6 3,6 3,6 
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TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 

2013 
toteuma 

2014 
tavoite 

 

2015 
tavoite 

 
 

Teletoiminnan ohjauksen ja valvonnan kustannukset ilman kansainvä-
listen järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/yleisen televerkon liittymä 
(sisältää perinteiset liittymät ja laajakaistaliittymät) 

0,38 0,40 0,40 

Tietoturvallisuuden ohjauksen ja valvonnan kustannukset ilman kan-
sainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/yleisen televerkon liitty-
mä (sisältää perinteiset liittymät ja laajakaistaliittymät) 

0,30 0,75 0,90 

Postipalvelujen valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestö-
jen jäsenmaksuja, euroa/postinsaajatalous 

0,50 0,58 0,58 

Mediapalvelujen valvonnan kustannukset, euroa/tv-katsojatalous 0,26 0,34 0,34 
Taajuushallinnon kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jä-
senmaksuja, euroa/voimassa olevien radiolupien ja kelpoisuustodistus-
ten sekä lupa- ja todistushakemusten ja pidettyjen tutkintojen yhteen-
laskettu lukumäärä 

77 125 125 

Työn tuottavuuden kehittyminen, % 4,9 1 1 
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % 4,86 2 2 
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 102 95 95 
Veroluonteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 108 91 91 
 
 
7. RAHOITUS 
 

Toiminnan painopisteet on asetettu ja rahoitus on kohdistettu toimenpiteisiin siten, että 
tulostavoitteet on mahdollista saavuttaa vuoden 2015 talousarvion mukaisella rahoitus-
tasolla. 
 
 
1 000 euroa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Bruttomenot 31 357 33 050 

 
32 586 

 
32 529 

 
32 621 32 564 

Bruttotulot 20 312 21 156 
 

21 100 
 

21 100 
 

21 100 21 100 

Nettomääräraha 11 045 11 894 
 

11 486 
 

11 429 
 

11 521 11 464 

 
 
8. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 
 

Viestintäviraston tulossopimus laaditaan vuosille 2013–2015 ja sitä tarkistetaan vuosit-
tain toimintaympäristön muutoksia vastaavaksi. Tulossopimuksen valmistelun yhtey-
dessä laaditaan liikenne- ja viestintäministeriön ja Viestintäviraston yhteinen valmiste-
lupöytäkirja, joka tukee tulossopimuksessa sovittua. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön ja Viestintäviraston väliset tulosneuvottelut järjeste-
tään keväällä 2015, jolloin käsitellään viraston laatimaa ennustetta tulostavoitteiden 
saavuttamisesta. Viestintävirasto toimittaa ministeriölle osavuosiraportin vuosikellon 
aikataulun mukaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa myöhemmin osavuosira-
portointia koskevat tarkemmat ohjeet. 
 
Viestintävirasto raportoi toiminnallisesta tuloksellisuudestaan toimintakertomuksessa, 
joka on osa tilinpäätöstä. Vuosille 2013–2015 asetettujen tulostavoitteiden toteutumis-
ta käsitellään tulosneuvotteluissa. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa talousarvioase-
tuksessa tarkoitetun kannanoton Viestintäviraston tilinpäätöksestä. 
 
Viestintäviraston tulee olla yhteydessä ministeriössä viraston tulosohjaajiksi nimettyyn 
henkilöön (viestintäneuvos Elina Normo) välittömästi, mikäli asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisen havaitaan vaarantuvan. Toiminnan rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä 
viraston tulee olla yhteydessä myös ministeriön talousyksikköön (neuvotteleva virka-
mies Katariina Kilpeläinen). Toiminnan suunnittelussa huomionotettavien asioiden ete-
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nemisestä Viestintävirasto raportoi ministeriölle osavuotisraportoinnin ja tulosneuvotte-
lujen yhteydessä.  
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osa-
puolelle. 
 
 
 
 
 
Krista Kiuru    Asta Sihvonen-Punkka 
Opetus- ja viestintäministeri  Pääjohtaja 
Liikenne- ja viestintäministeriö  Viestintävirasto 
 
 
 
 
Harri Pursiainen   Ilmari Mäkinen 
Kansliapäällikkö   Hallintojohtaja 
Liikenne- ja viestintäministeriö  Viestintävirasto 

 
 
 
 LIITE: Seurattavat mittarit 
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SEURATTAVAT MITTARIT      LIITE  
 
  

  
 

Ennuste 
2013 

Ennuste 
2014 

Ennuste 
2015 

HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA    
Henkilöstön kokonaismäärä, htv 233 237 249 
Henkilöstön työtyytyväisyys, asteikko 1-5 3,5 3,5 3,5 
Virasto laatii inhimillisen pääoman suunnitelman seuraaville 
kolmelle osa-alueelle: 1) innostava johtaminen ja esimiestyö, 
2) osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ja 3) henkinen, 
fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky. 
 

 Suunnitelma 
laadittu  

SEURANTA- JA RAPORTOINTIKOHTEET    
Valtion televisio- ja radiorahastoon tuloutettavat televisiomak-
sutulot, 1 000 euroa* 9 000 500 - 

Valtion televisio- ja radiorahastosta katettavat Viestintäviras-
tonkustannukset rahaston hallinnosta, 1 000 euroa* 3 790 814 600 

 
* Televisiomaksusta luovuttiin 31.12.2012 (laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta 474/2012). 
Vuoden 2013 alusta valtion televisio- ja radiorahastoon siirretään valtion talousarviosta määräraha Yleisradio Oy:n julkisen 
palvelun rahoittamiseksi. Valtion televisio- ja radiorahastoon tuloutuu vuoden 2015 alkuun saakka suorituksia vuoden 2012 
lopussa maksamattomista televisiomaksuista. Rahaston hallinnointiin liittyvät kustannukset katetaan rahastoon kertyneistä 
televisiomaksuvaroista.  
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Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ilmatieteen laitoksen välinen tulossopimus 
vuodelle 2015  

 
 

1. VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET – HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO 
 

Hallitus vahvisti 5.10.2011 hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunni-
telman, jolla tehostetaan hallitusohjelman toteuttamista. Periaatepäätös täs-
mentää hallitusohjelman painopistealueiden keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet 
ja valmisteluvastuut strategisiksi poikkihallinnollisiksi politiikkakokonaisuuksik-
si. 
 
Hallitusohjelman painopisteistä Ilmatieteen laitoksen toimintaan vaikuttavat 
erityisesti seuraavat tavoitteet/toimenpiteet:  
 
Julkisen talouden vakauttamisessa (painopiste 2) on hallituksen tavoitteena: 
 
parantaa talouden kasvupotentiaalia. Tämän tavoitteen edistämiseksi on liiken-
ne- ja viestintäministeriön vastuulle osoitettu mm. seuraavat toimenpiteet: 
 
• Liikennepoliittisella selonteolla linjataan yli vaalikauden ulottuvat strategi-

set tavoitteet tulevien hankekokonaisuuksien pohjaksi ja valtakunnan kes-
keisten liikenneverkkojen kehittämiseksi. 

• Älystrategiat: Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyrat-
kaisujen käyttöönottoa poikkihallinnollisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreil-
la. Jokainen ministeriö laatii hallituskauden alussa älystrategian tavoittei-
neen ja ohjauskeinoineen. 

 
tuottavuuden lisääminen. Tämän tavoitteen edistämiseksi on liikenne- ja vies-
tintäministeriön vastuulle osoitettu mm. seuraavat toimenpiteet: 
 
• Julkishallinnon sähköisen asioinnin ja palvelujen kehittäminen asiakasläh-

töisesti. 
• Uusi valtion vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelma korvaa nykyisen valtion-

hallinnon tuottavuusohjelman. 
 

2. POIKKIHALLINNOLLISET KOKONAISUUDET 
 

Poikkihallinnollisia hallitusohjelman tavoitteita, joiden edistämisessä Ilmatieteen 
laitoksella on merkittävä rooli: 
 

• Julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten 
käyttöön. Ilmatieteen laitos jatkaa aktiivisesti omistamiensa sää-, meri- ja 
ilmastohavaintojen, tutkatuotteiden, salamahavaintojen ja kansallisen sää-
ennustemallin datan maksuttoman avaamisen toteuttamista ja maksutto-
man jakelun kehittämistä. Ilmatieteen laitos laajentaa vuonan 2014 datan 
avaamisen kattamaan lentosäähavainnot. Ilmatieteen laitos jatkaa vuoden 
2014 aikana ao. aineistojen käytön laajuutta kuvaavien seurantamittarei-
den kehittämistyötä. 

• Vahvistetaan viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyötä digitaalisten 
palvelujen häiriöttömän toiminnan varmistamisessa myös sään ääri-
ilmiöissä. 
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• Edistetään älyliikenteen uusia palveluja, taloudellista ohjausta ja innovaa-
tioita kansallisen älyliikenteen strategian pohjalta. 

• Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi hallitus laatii pitkän aikavälin ilmasto-
poliittisen EU-strategian. Päivitetään kansallinen ilmasto- ja energiastrate-
gia vuoden 2012 loppuun mennessä. Perustetaan monitieteellinen ja riip-
pumaton ilmastopaneeli. 

• Edistetään kansallista tutkimusinfrastruktuuripolitiikkaa. 
• Ilmatieteen laitos osallistuu laajenevan LYNET:in toiminnan rakentami-

seen. 
• Edistetään suomalaisen osaamisen hyödyntämistä arktisella alueella, joka 

on keskeinen ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen lisääntyneen hyödyntä-
misen ja mahdollisten ympäristöriskien kannalta. 

• Itämeren tutkimus järjestetään haasteita vastaavaksi varmistamalla me-
rentutkimuksen resurssit. 

• Hallitus laatii kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman laajan turvalli-
suuskäsityksen pohjalta. Ohjelmassa määritetään keskeisimmät turvalli-
suushaasteet ja kehittämiskohteet. 

 
3. YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET 

 
Ilmatieteen laitos tukee toiminnallaan seuraavia hallinnonalalle asetettuja yhteiskunnal-
lisia vaikuttavuustavoitteita: 
 

• Matka- ja kuljetusketjut toimivat sujuvasti ja kilpailukykyä edistäen. 
• Suomi on liikenneturvallisuudeltaan Euroopan parhaiden maiden joukossa. 

Tieliikenteen turvallisuus ja tehokkuus paranevat. 
• Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään Suomen kansainvälisten 

sopimusten mukaisesti. Liikenteen terveydelle ja luonnolle aiheuttamat 
haitat minimoidaan. 

• Monipuolisia, korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia viestintä- ja tietoyhteis-
kuntapalveluita on saatavilla koko maassa. 

• Viestinnän ja tietoyhteiskunnan peruspalvelut ja niiden turvallisuus on 
varmistettu. 

• Tieto- ja viestintäteknologiaa ja digitaalisia palveluita käytetään täysimää-
räisesti yhteiskunnan toimivuuden, kansalaisten hyvinvoinnin ja yritysten 
kilpailukyvyn edistämiseksi. 

 
4. KOKO HALLINNONALALLE ASETETTAVAT TAVOITTEET 

 
• Ilmatieteen laitoksessa on toteutettu tietoturvallisuuden vakiointi, joka pe-

rustuu yleisesti hyväksyttyyn tietoturvastandardiin. Viraston tietoturvalli-
suus tulee katselmoida vuosittain. 

• Huolehditaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvi-
en tehtävien toteuttamisesta. 

• Hallinnonalan toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta parannetaan.  
 

5. ILMATIETEEN LAITOKSEN TEHTÄVÄ JA PAINOPISTEET 
 
5.1 Ilmatieteen laitoksen visio ja toiminta-ajatus 

 
Visio: Ilmatieteen laitos on ilmakehä- ja meriosaamisen kansainvälinen edelläkävijä, 

joka toimii suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden ja menestymisen takaami-
seksi. 

 
Toiminta-ajatus: Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta tietoa ilmakehästä ja meristä ja 

yhdistää tämä osaaminen palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen tur-
vallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämisek-
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si. 
 

5.2 Ilmatieteen laitoksen rooli hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden 
saavuttamisessa 

 
Laitoksen tehtävänä on liikenne- ja viestintäministeriön harjoittaman liikenne- ja 
viestintäpolitiikan ja sen hyväksymien strategioiden mukaisesti tuottaa tietoa ja 
palveluja liikenneturvallisuuden ja muiden elintärkeiden toimintojen turvallisuuden 
tarpeita varten sekä toimia johtavana asiantuntijana ilmastonmuutoksen hillintään ja 
siihen sopeutumiseen liittyvissä kysymyksissä.  
 
Lisäksi Ilmatieteen laitos osallistuu myös muille hallinnonaloille asetettujen tavoitteiden 
toteuttamiseen. Näitä hallinnonaloja ovat mm. sisäasiainministeriö, puolustusministe-
riö, ympäristöministeriö ja valtioneuvoston kanslia. 
 
Ilmatieteen laitoksen julkisia tietovarantoja avataan hallinnonalan yhteisten linjausten 
mukaisesti. 

5.3 Toiminnan painopistealueet 
 
Painopiste 1: Sää ja turvallisuus: yhteiskunnan sääherkkyyteen reagoiminen 

 
Suomalaisen yhteiskunnan sääherkkyys on jatkuvasti kasvanut, mikä vaikuttaa 
toimintoihin esimerkiksi tie-, raide-, lento- ja meriliikenteessä, energiahuollossa, 
pelastustoimessa sekä useilla elinkeinoelämän lohkoilla. Tämä lisää Ilmatieteen 
laitoksen palvelujen kysyntää: 
 

• Yhteiskunnan toimivuuden tukeminen haastavissa sää- ja merioloissa. 
• 24/7-perusteiset sää-, vesi-, ilmasto- ja meripalvelut. 
• Toiminta turvallisuusviranomaisena, varautuminen ja valmius. 
• Tuhkan, savujen ja vaarallisten aineiden leviämisen valvonta. 
• Julkisin varoin tuotettujen tietovarantojen avaaminen vapaaseen käyttöön. 

 
Painopiste 2: Ilmastonmuutos ja yhteiskunta: tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi 
 
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta tarvitaan tutkimustietoa ilmastonmuutoksen 
ja sääilmiöiden yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista ja aktiivista 
ilmastonmuutosviestintää. Ilmatieteen laitos on johtava ilmakehän ja merien fysiikan 
osaaja Suomessa: 
 

• Päätöksenteon tuki: osallistuminen YK:n ilmastopaneelin IPCC:n, Arktisen 
neuvoston ja Itämeren suojelukomission ilmastonmuutoksen arviointira-
porttien asiantuntijatyöhön. 

• Ilmastonmuutoksen uhkatekijät ja mahdollisuudet Suomelle. 
• Sään ja ilmaston talousvaikutukset. 
• Ilmastokeskus. 
• Ilmastomallien ohella panostetaan kasvihuonekaasujen tutkimukseen ja 

tutkimusinfrastruktuuriin (erityisesti ICOS). 
 
Painopiste 3: Itämeri ja arktiset alueet: lisääntyneisiin ympäristöriskeihin vastaaminen 
palveluja kehittämällä 
 
Meriliikenteen kasvu Itämerellä ja Suomenlahdella lisää öljy- ja kemikaalihaverien 
ympäristöriskejä mikä edellyttää meripalveluja kehittämistä osana laitoksen 
tuotantojärjestelmää sekä luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmää (LUOVA). 
Syntyvillä palveluilla voidaan kattaa myös Arktisen alueen palvelutarpeita. 
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• Meriturvallisuus (sää, aallokko, jää ja pinnan korkeus). 
• Itämeren ja Arktisen alueen muutokset ja sää- ja meriturvallisuuspalvelut. 
• Ilmaston ja merien vuorovaikutukset. 
• Laivaliikenteen päästöt ja niiden leviäminen. 

 
Painopiste 4: Liikenne ja energia: Älyliikenteen edistäminen 
 
Älyliikenne on liikennepolitiikan uusi painopiste, jonka toteuttamisessa Ilmatieteen lai-
toksen osaamisen ja tuotantojärjestelmän hyödyntäminen on avainroolissa. Laitos 
suuntaa toimintaansa seuraaville alueille: 
 

• Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus osana älyliikennettä. 
• Päästöjen ilmanlaatu- ja ilmastovaikutukset. 
• Uusiutuva ja vähäpäästöinen energia. 

 
Painopiste 5: Inhimillistä pääomaa kehitetään. 
 

• Ilmatieteen laitoksen henkilöstöstrategialla vaikutetaan positiivisesti työnantaja-
kilpailukykyyn ja työyhteisön energian ja ilon lisäämiseen ja osaamisen varmis-
tamiseen. 

• Virasto laatii inhimillisen pääoman suunnitelman. 
 

 
6. TULOSTAVOITTEET 2014–2019 
 
Toiminnalliset tulostavoitteet 
 

 
  Toteuma 

2013 
Tavoite 
2014 

Tavoite 
2015 

Tavoite 
2016 

Tavoite 
2017 

Tavoite 
2018 

Tavoite 
2019 

TUOTOKSET JA LAADUNHAL-
LINTA 

            

Ennusteiden osuvuus             

Lämpötilaennusteiden osuvuus 
1vrk, %  86,4 84 84,5 85 85 85 84 

Lämpötilaennusteiden osuvuus 2-
5vrk, % 72,5 71 71,5 72 72 72 71,5 

Sateen ennustettavuus etukäteen, 
tuntia 100,7 102 104 104 104 104 104 

Tuulivaroitusten osuvuus 1-2 vrk, 
% 81,8 78,5 81 79 79,5 79,5 81 

Lentopaikkaennusteiden osuvuus, 
% 90,9 89 89 89 89 89 89 

              

Palvelujen toimitusvarmuus              

Sää- ja meripalveluiden toimitus-
varmuus, %  

99,09 98 98 98,5 98,5 98,5 98 

               

Asiakastyytyväisyys              

Sidosryhmien tyytyväisyys (asteik-
ko 1-5) 4,04 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5)  4,12 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

               

Tutkimus              

Kansainvälisesti ennakkotarkastetut 
artikkelit, lkm 336 

270 280 290 300 300 300 

Ulkopuolinen tutkimusrahoitus, 
1 000 euroa 15 034 11 300 12 300 14 400 15 500 15 500 14 200 
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  Toteuma 
2013 

Tavoite 
2014 

Tavoite 
2015 

Tavoite 
2016 

Tavoite 
2017 

Tavoite 
2018 

Tavoite 
2019 

         
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS              

Työn tuottavuuden kehittyminen, 
%  -0,5 1 1 1 1 1 1 

Kokonaistuottavuuden kehittymi-
nen, %  1,88 2 2 2 2 2 2 

Julkisoikeudellisten suoritteiden 
kustannusvastaavuus, % 99 100 100 100 100 100 100 

Liiketaloudellisten suoritteiden 
kustannusvastaavuus, % 120 100 100 102 102 102 102 

Yhteisrahoitteisten suoritteiden 
kustannusvastaavuus, % 64 50 50 50 50 50 50 

 
 
7. TOIMINNAN RAHOITUS 

 
Toiminnan painopisteet on asetettu ja rahoitus on kohdistettu toimenpiteisiin siten, että 
tulostavoitteet on mahdollista saavuttaa vuoden 2015 talousarvion mukaisella 
rahoitustasolla.  
 

 
1 000 euroa TA 2014 TA 2015 2016 2017 2018 2019 
Bruttomenot 68 366 68 928 67 983 67 277 68 165 67 955 
Bruttotulot 21 000 23 500 25 100 25 800 25 800 25 800 
Nettomääräraha 47 366 45 428 42 883 41 477 42 365 42 155 
 
 
8. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 

 
 

• Ilmatieteen laitoksen tulossopimus on laadittu hallituskaudeksi vuosille 
2012–2015 ja sitä tarkistetaan vuosittain toimintaympäristön muutoksia 
vastaavaksi. 

• Tutkimuslaitosuudistuksesta henkilöstöön aiheutuvat toimenpiteet tulee to-
teuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen ja valtioneuvoston periaa-
tepäätöksen mukaisia tukikeinoja hyödyntäen. 

• Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ilmatieteen laitoksen väliset tulosneu-
vottelut järjestetään keväällä 2015, jolloin käsitellään viraston laatimaa 
ennustetta tulostavoitteiden saavuttamisesta.  

• Ilmatieteen laitos toimittaa ministeriölle osavuotisraportin vuosikellon aika-
taulun mukaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa myöhemmin osa-
vuotisraportointia koskevat tarkemmat ohjeet. 

• Ilmatieteen laitos raportoi vuoden 2015 toiminnallisesta tuloksellisuudes-
taan toimintakertomuksessa, joka on osa tilinpäätöstä. Vuodelle 2012–
2015 asetettujen tulostavoitteiden toteutumista käsitellään tulosneuvotte-
luissa keväällä 2015. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa talousarvioase-
tuksessa tarkoitetun kannanoton Ilmatieteen laitoksen vuoden 2015 tilin-
päätöksestä. 

• Ilmatieteen laitoksen tulee olla yhteydessä ministeriössä viraston tulosoh-
jaajaksi nimettyyn henkilöön (hallitusneuvos Rita Linna) välittömästi, mi-
käli asetettujen tavoitteiden saavuttamisen havaitaan vaarantuvan. Toi-
minnan rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä viraston tulee olla yhteydes-
sä myös ministeriön talousyksikköön (neuvotteleva virkamies Tuija Päivä-
rinta). Toiminnansuunnittelussa huomionotettavien asioiden etenemisestä 
Ilmatieteen laitos raportoi ministeriölle osavuotisraportoinnin ja tulosneu-
vottelujen yhteydessä. 
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• Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummalle-
kin osapuolelle. 

 
 
 
 
 
Paula Risikko   Petteri Taalas 
Liikenne- ja kuntaministeri  Pääjohtaja 

 Liikenne- ja viestintäministeriö  Ilmatieteen laitos 
 
 
 
 
 Harri Pursiainen   Marko Viljanen 

Kansliapäällikkö   Hallintojohtaja 
Liikenne- ja viestintäministeriö  Ilmatieteen laitos 
  
 
 
LIITE: Seurattavat mittarit 
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SEURATTAVAT MITTARIT      LIITE  
    
 

 
 Toteuma 

2013 
Ennuste 

2014 
Ennuste 

2015 
Ennuste 

2016 
Ennuste 

2017 
Ennuste 

2018 
Ennuste 

2019 
TUOTOKSET JA LAADUN-
HALLINTA 

       

Ennusteiden osuvuus        
Maa-alueiden tuulivaroitusten 
osuvuus, % 83 72,5 73 73 73 73 73 

Vaarallisten tuulien ennustetta-
vuus, tuntia 34,8 22 22 22 22 22 22 

        
Palvelujen toimitusvarmuus        
Sääennusteiden ja varoitusten 
toimitusvarmuus, %  99,96 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 

        
Asiakastyytyväisyys        
Viranomaisten asiakastyytyväi-
syys, asteikko 1-5 4,1 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Liiketoiminnan asiakastyytyväi-
syys, asteikko 1-5 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Kansalaisten asiakastyytyväi-
syys, asteikko 1-5 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

        
Tutkimus        
Julkaisuaktiivisuusindeksipisteet   14 000 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500  

 
       

 Toteuma 
2013 

Ennuste 
2014 

Ennuste 
2015 

Ennuste 
2016 

Ennuste 
2017 

Ennuste 
2018 

Ennuste 
2019 

HENKISTEN VOIMAVAROJEN 
HALLINTA 

       

Budjettirahoitetun henkilöstön 
määrä, htv 415 419 410 332 310 310 310 

Ulkopuolisella rahoituksella 
palkattujen määrä, htv 278 271 273 285 295 295 295 

Laitoksen henkilöstön määrä 
yht., htv 693 690 683 617 605 605 605 

Henkilöstön työtyytyväisyys, 
asteikko 1-5 3,75 3,6 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 

Virasto laatii inhimillisen pää-
oman suunnitelman seuraaville 
kolmelle osa-alueelle: 1) innos-
tava johtaminen ja esimiestyö, 
2) osaamisen kehittäminen ja 
uudistuminen ja 3) henkinen, 
fyysinen, sosiaalinen ja eetti-
nen työkyky 
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	Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitteet vuodelle 2015
	1. VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET – HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO
	Hallitus vahvisti 5.10.2011 hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman, jolla tehostetaan hallitusohjelman toteuttamista. Periaatepäätös täsmentää hallitusohjelman painopistealueiden keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja valmisteluvastuut strategisiksi poikkihallinnollisiksi politiikkakokonaisuuksiksi.
	Liikenne- ja viestintäministeriön päävastuulle asetettiin hallitusohjelman painopistealueisiin liittyen seuraavat kärkihankkeet: 
	- Liikennepoliittisella selonteolla linjataan. yli vaalikauden ulottuvat strategiset tavoitteet tulevien hankekokonaisuuksien pohjaksi ja valtakunnan keskeisten liikenneverkkojen kehittämiseksi.
	- Liikenneinvestointien erilaisten budjetti- ja rahoitusmallien selvitetään.
	- Älystrategiat: Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyratkaisujen käyttöönottoa poikkihallinnollisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Jokainen ministeriö laatii hallituskauden alussa älystrategian tavoitteineen ja ohjauskeinoineen.
	Hallitusohjelmaan sisältyi lisäksi joukko liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle kohdistuvia tavoitteita/toimenpiteitä. Näistä keskeisimpiä ovat:
	 Toteutetaan selontekona eduskunnalle annetun sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman edellyttämät toimenpiteet.
	 Tuetaan edistyksellisten digitaalisten palvelujen tarjontaa lainsäädäntöä selkeyttämällä (tietoyhteiskuntakaari). 
	 Postitoiminnan jatkuvuus ja postipalvelut turvataan huomioiden asiakkaiden muuttuvat tarpeet.
	 Edistetään huippunopean laajakaistan tarjontaa ja käyttöä, jotta Suomi nousee Euroopan johtavaksi laajakaistamaaksi. Edistetään nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöönottoa koko maassa ja nopeutetaan vapaan langattoman verkon leviämistä.
	 Turvataan kotitalouksille kohtuuhintainen mahdollisuus nopeaan laajakaistayhteyteen liittymiseen ja käyttöön.
	 Varmistetaan, että kaikki voivat osallistua tietoyhteiskuntaan ja digitaaliseen maailmaan esteettömästi ja torjutaan ikäihmisten syrjäytymistä.
	 Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyratkaisujen käyttöönottoa poikkihallinnollisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla ja selvitetään tietoteknologian avulla saavutettavat päästövähennysmahdollisuudet. 
	 Yleisradion rahoitus uudistetaan siten, että Yleisradion rooli suomalaisen kulttuurin tuottajana, moniarvoisena ja riippumattomana tiedonvälittäjänä sekä sanavapauden foorumina turvataan.
	 Liikennepolitiikassa otetaan huomioon Suomen päästövähennystavoite liikennesektorille. 
	 Hallitus turvaa perusväylänpidon määrärahojen nykytason painottaen perusradanpitoa. 
	 Joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan, tavoitteena matkustajamäärien kasvu ja yksityisautoilun vähentäminen. Otetaan käyttöön valtakunnallinen joukkoliikenteen lippujärjestelmä, jossa yhdellä matkakortilla voi matkustaa kaikissa joukkoliikennevälineissä.
	 Edistetään kaupunkiseutujen lähiraideliikenteen kehittämistä.
	 Käynnistetään Helsingin ratapihan rautatieliikenteen ohjausjärjestelmän uudistamisen suunnittelu. Tavoitteena on rautatieliikenteen parempi ohjaus ja valtakunnallisen häiriöherkkyyden vähentäminen.
	 Hallitus toimii aktiivisesti alusten ulosliputuksen estämiseksi ja pitääkseen Suomen lipun kilpailukykyisenä kansainvälisessä merenkulussa.
	 Selvitetään satelliittipaikannukseen perustuvien tienkäyttömaksujen käyttöönottoa.
	 Kehitetään määrätietoisesti pyörä- ja kävelytieverkostoa ja edistetään kävely- ja pyöräilystrategian toimenpiteitä.
	 Liikennealan lainsäädännön valmistelussa ja liikennehankkeissa kiinnitetään huomiota esteettömyyteen ja toiminnan vaikutuksiin eri väestöryhmille ja yhdenvertaisuudelle, erityisesti iäkkäiden, lasten ja vammaisten henkilöiden kannalta. 
	 Selvitetään ajoneuvojen katsastusta koskeva lainsäädäntö siten, että alan kilpailu lisääntyy kuluttajansuoja, turvallisuus, katsastushinnat ja valvonta huomioiden.
	2. POIKKIHALLINNOLLISET KOKONAISUUDET
	Poikkihallinnollisia kokonaisuuksia, joiden edistämisessä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on merkittävä rooli:
	 Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi hallitus laatii pitkän aikavälin ilmastopoliittisen EU-strategian. Päivitetään kansallinen ilmasto- ja energiastrategia. Perustetaan monitieteellinen ja riippumaton ilmastopaneeli.
	 Liikennepolitiikka kytketään kokonaisvaltaisesti ja poikkihallinnollisesti elinkeinoelämän, talouden ja työllisyyden sekä alueiden kehittämisen kehykseen. Valtion liikenneratkaisuilla tuetaan alueiden toimintaedellytysten kehittämistä. 
	 Liikennehallinnon toiminnassa ja hankinnoissa hyödynnetään innovatiivisia toimintamalleja ja ratkaisuja. 
	 Liikenneratkaisuilla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä eriarvoisuuden vähentämistä. 
	 Liikenneratkaisuilla tuetaan tulevaisuuden hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamista sekä kestävää kehitystä.
	 Liikennehallinto osallistuu sisäisen turvallisuuden parantamiseen. Hallitus laatii kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman laajan turvallisuus-käsityksen pohjalta. Ohjelmassa määritetään keskeisimmät turvallisuushaasteet ja kehittämiskohteet.
	 Varmistetaan vahvistettujen vesienhoitosuunnitelmien toimeenpano. Hallitus tehostaa pohjavesien suojelua ja riskien hallintaa laatimalla suojelusuunnitelmia ja varmistamalla niiden toteutumisen. Tietoperustaa pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi parannetaan.
	 Vähennetään melun terveys- ja häiriövaikutuksia sekä pienhiukkasista johtuvia terveyshaittoja.
	 Tavoitellaan Suomeen tietointensiivisen teollisuuden investointeja osana kansallista strategiaa ulkomaisten investointien saamiseksi Suomeen. Suunnataan julkista tutkimusrahaa digitaalista taloutta koskevaan yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen perustutkimukseen.
	 Interaktiivisen tieto- ja viestintätekniikan, kuten sosiaalisen median, käyttöä lisätään hallinnon ja kansalaisten välisessä kanssakäymisessä.
	 Vahvistetaan viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyötä digitaalisten palvelujen häiriöttömän toiminnan varmistamisessa myös sään ääri-ilmiöissä.
	 Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyratkaisujen käyttöönottoa poikkihallinnollisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla ja selvitetään tietoteknologian avulla saavutettavat päästövähennysmahdollisuudet.
	 Suomi tukee EU:n sisämarkkinoiden loppuunsaattamista ja Eurooppa 2020 –strategian tavoitteita, erityisesti digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä sekä yritystoiminnan ja työllisyyden edistämisen vahvistamista.
	 Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi hallitus laatii pitkän aikavälin ilmastopoliittisen EU-strategian. Päivitetään kansallinen ilmasto- ja energiastrategia vuoden 2012 loppuun mennessä. Perustetaan monitieteellinen ja riippumaton ilmastopaneeli.
	 Edistetään kansallista tutkimusinfrastruktuuripolitiikkaa.
	 Edistetään suomalaisen osaamisen hyödyntämistä arktisella alueella, joka on keskeinen ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen lisääntyneen hyödyntämisen ja mahdollisten ympäristöriskien kannalta.
	 Itämeren tutkimus järjestetään haasteita vastaavaksi varmistamalla merentutkimuksen resurssit. 
	 Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön.
	 Valtiokonsernin ohjauksen, johtamisen ja rakenteiden uudistaminen: hallinnonalakohtaisen, vuoden 2012 loppuun mennessä laaditun vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman tavoitteet toimeenpannaan.
	3. VIESTINTÄPOLITIIKKA 
	3.1 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
	 Viestinnän ja tietoyhteiskunnan peruspalvelut ja niiden turvallisuus on varmistettu.
	 Monipuolisia, korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia viestintä- ja tietoyhteiskuntapalveluita on saatavilla koko maassa.
	 Tieto- ja viestintäteknologiaa ja digitaalisia palveluita käytetään täysimääräisesti yhteiskunnan toimivuuden, kansalaisten hyvinvoinnin ja yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi.
	3.2 Toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2015
	 Viestintäverkot ja – palvelut toimivat laadukkaasti ja häiriöttömästi. Viestintäverkkojen vikatilanteiden määrä on alhainen.
	 Laissa säädetyt yleispalvelut ovat kaikkialla saatavilla koko maassa.
	 Haja-asutusalueiden laajakaistahanke etenee sujuvasti.
	 Viestintäpalveluiden hinnat ovat Suomessa kansainvälisesti edullisia.
	 Laajakaistaliittymien keskimääräinen nopeus kasvaa.
	 Kaupallinen televisiotarjonta säilyy monipuolisena.
	 Internet-palveluiden osuus BKT:stä kasvaa.
	 Kuluttajien tyytyväisyys sähköisiin palveluihin kasvaa.
	 Yritykset käyttävät enemmän sähköisiä palveluita.
	4. LIIKENNEPOLITIIKKA
	4.1 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
	 Matka- ja kuljetusketjut toimivat sujuvasti hyvinvointia ja kilpailukykyä edistäen. 
	 Matka- ja kuljetusketjut toimivat turvallisesti. Tavoitteena on, että Suomi on liikenneturvallisuudeltaan Euroopan parhaiden maiden joukossa.
	 Liikenteen terveydelle ja luonnolle aiheuttamat haitat minimoidaan.
	 Liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen sekä liikennetoimialan toiminnan tehokkuus paranee käyttäen hyväksi monipuolisesti erilaisia keinoja mm. tieto- ja viestintäteknologiaa. 
	4.2 Toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2015
	 Liikennepolitiikan linjausten, toimien ja ohjelmien valmistelua, työkaluja ja tietopohjaa on kehitetty aiempaa asiakaslähtöisemmäksi, vaikuttavammaksi ja Suomen elinvoimaisuutta sekä kasvua vahvistavaksi.
	 Liikenteen hinnoittelua on kehitetty ohjaamaan ja tehostamaan liikennejärjestelmän käyttöä. 
	 Liikenteen, maankäytön ja aluekehittämisen yhteensovittamista on jatkettu. 
	 EU- ja kansainvälisten asioiden, ml. kahdenväliset suhteet erityisesti Venäjän kanssa, valmistelu on laaja-alaista ja ennakoivaa ja vaikuttaminen relevanteilla foorumeilla oikea-aikaista, koordinoitua ja tehokasta.
	 Toimintojen jatkuvuus ja tarvittavan palvelutason ylläpitäminen on häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa suunniteltu ja resursoitu.
	 Joukkoliikennelain täysimääräinen täytäntöönpano alkuperäisessä aikataulussa on varmistettu. 
	 Varmistetaan, että yhteentoimiva maksu- ja informaatiojärjestelmä on toteutettu.
	 Julkisin varoin toteutettavien eri hallinnonalojen henkilökuljetusten yhdistämisvaihtoehdot on tutkittu ja luotu liikenne- ja viestintäministeriön puolesta edellytykset kuljetusten yhdistämiselle.
	 Rautatieliikenteen täsmällisyys ja toimintavarmuus ovat parantuneet.
	 Rautateiden markkinoiden toimivuuden edellytyksiä on parannettu.
	 Rautateiden ostoliikenteen rooli osana liikennejärjestelmää on tarkennettu.
	 Ammattiliikenteen turvallisuuskulttuuria ja vastuullisuutta on parannettu säädöksin ja vapaaehtoisia toimintamalleja edistämällä. 
	 Tieliikenteen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen ja tieliikenteen turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä on edistetty ja liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla olevia toimenpiteitä on toteutettu. 
	 Uuden teknologian hyödyntämistä ja liikenteen energiatehokkuutta on edistetty.
	 Ympäristöstrategian toteutusta on jatkettu.
	 Uuden älyliikenteen strategian toimeenpanoa on edistetty. 
	5. MINISTERIÖN YHTEISET TAVOITTEET
	5.1 Hallinnonalan yhteiset tavoitteet
	 Kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi.
	 Huolehditaan yhteiskunnan turvaamiseen liittyvien tehtävien toteuttamisesta.
	 Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan.
	 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toimintaa kehitetään edelleen tavalla, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta. 
	 Lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset.
	 Inhimillistä pääomaa kehitetään.
	5.2 Toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2015
	 Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee liikenteen ja viestinnän strategisten linjausten toteuttamista. Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista, asiantuntemusta ja kansainvälistä tietopohjaa. 
	 Tutkimusyhteistyö on vakiintunut FinTRIP-verkoston puitteissa.
	 Ennakointityö tuottaa tietoa toimintaympäristön muutoksista mahdollistaen ennakoivan suunnittelun ja reagoinnin. 
	 Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa on toteutettu osana osastojen normaalia toimintaa, erityisesti lainsäädännön ja tulosohjauksen keinoin.
	 Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.
	 Tietojärjestelmien käyttöä ja hyödynnettävyyttä on parannettu prosesseja kehittämällä ja tekemällä tarvittavat toimet toimintakulttuurin muuttamiseksi sekä henkilöstön tietoteknisen osaamisen parantamiseksi.
	 Hallinnonalan tulosohjausta on kehitetty strategisemmaksi, vaikuttavammaksi ja ketterämmäksi hyödyntäen kumppanuusmallia. 
	 Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma on toimeenpantu ja ydintoimintoanalyysin toimenpiteitä on toteutettu.
	 Ministeriön työnjako on selkiytetty ja todettu toimivaksi.
	 Ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välinen työnjako on selkiytetty ja todettu toimivaksi.
	 Hallinnonalan osakeyhtiöiden kilpailukykyä kehitetään omistajaohjauksen keinoin pitkäjänteisesti niin, että osakeyhtiöiden kyky suoriutua yhteiskunnallisesta perustehtävästään kustannustehokkaasti paranee samalla kun valtio saa pääomalleen tuottoa. 
	 Hallinnonalan arjen toiminnassa on otettu huomioon kestävän kehityksen tavoitteet.
	 Lainsäädäntöprosessi on selkeästi johdettu ja säädösvalmistelu on ammattitaitoista. 
	 Ministeriön johtaminen on ammattitaitoista. Työtyytyväisyysbarometrin johtamisindeksi paranee kaikilla osastoilla ja ministeriön kokonaisindeksi on vähintään 3,7.
	 Ministeriön työtyytyväisyys paranee kaikilla osastoilla seuraavasti vuonna 2015:
	o LVM: 3,7 ja kaikki yksiköt vähintään 3,3                   
	o VPO: 3,8 ja kaikki yksiköt vähintään 3,3
	o LPO: 3,6 ja kaikki yksiköt vähintään 3,3
	o YLO: 3,7 ja kaikki yksiköt vähintään 3,3
	o VIE: 3,8                      
	 Ministeriön ja sen hallinnonalan viestintää ja sidosryhmätoimintaa on kehitetty niin, että ne tukevat tehokkaasti ministeriön ja hallinnonalan strategisia tavoitteita ja tehtäviä. 
	 Lisätään ministeriön viestinnän ja sidosryhmätoiminnan suunnitelmallisuutta ja ennakointia yhteistyössä substanssiosastojen kanssa viestinnän vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. 
	 Tehostetaan sosiaalisen median ja muun interaktiivisen tieto- ja viestintäteknologian käyttöä ministeriön kanssakäymisessä sidosryhmien ja kansalaisten kanssa avoimuuden ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi.
	Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston välinen tulossopimus vuodelle 2015 
	1. VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET – HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO
	Hallitus vahvisti 5.10.2011 hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman, jolla tehostetaan hallitusohjelman toteuttamista. Periaatepäätös täsmentää hallitusohjelman painopistealueiden keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja valmisteluvastuut strategisiksi poikkihallinnollisiksi politiikkakokonaisuuksiksi.
	Hallitusohjelman painopisteistä Liikenneviraston toimintaan vaikuttavat erityisesti seuraavat tavoitteet/toimenpiteet: 
	Julkisen talouden vakauttamisessa (painopiste 2) on hallituksen tavoitteena:
	parantaa talouden kasvupotentiaalia. Tämän tavoitteen edistämiseksi on liikenne- ja viestintäministeriön vastuulle osoitettu mm. seuraavat toimenpiteet:
	 Liikennepoliittisella selonteolla linjataan yli vaalikauden ulottuvat strategiset tavoitteet tulevien hankekokonaisuuksien pohjaksi ja valtakunnan keskeisten liikenneverkkojen kehittämiseksi.
	 Älystrategiat: Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyratkaisujen käyttöönottoa poikkihallinnollisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Jokainen ministeriö laatii hallituskauden alussa älystrategian tavoitteineen ja ohjauskeinoineen.
	tuottavuuden lisääminen. Tämän tavoitteen edistämiseksi ovat liikenne- ja viestintäministeriön vastuulle osoitettu mm. seuraavat toimenpiteet:
	 Julkishallinnon sähköisen asioinnin ja palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti. 
	 Hallinnonalakohtaisen, vuoden 2012 loppuun mennessä laaditun vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman tavoitteet toimeenpannaan.
	2. POIKKIHALLINNOLLISET KOKONAISUUDET LIIKENNEPOLITIIKASSA 
	Poikkihallinnollisia tulostavoitteita, joiden edistämisessä Liikennevirastolla on merkittävä rooli 
	 Liikennepolitiikka kytketään kokonaisvaltaisesti ja poikkihallinnollisesti elinkeinoelämän, talouden ja työllisyyden sekä alueiden kehittämisen kehykseen. Valtion liikenneratkaisuilla tuetaan alueiden toimintaedellytysten kehittämistä. 
	 Liikennehallinnon toiminnassa ja hankinnoissa hyödynnetään innovatiivisia toimintamalleja ja ratkaisuja. 
	 Liikenneratkaisuilla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä eriarvoisuuden vähentämistä. 
	 Liikenneratkaisuilla tuetaan tulevaisuuden hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamista sekä kestävää kehitystä.
	 Liikennehallinto osallistuu sisäisen turvallisuuden parantamiseen.
	 Liikenneturvallisuusvision toteutumista edistetään vastuullisuutta korostaviin sekä ennaltaehkäiseviin riskianalyysipohjaisiin toimintamalleihin perustuvalla pitkäjänteisellä ja poikkihallinnollisella liikennejärjestelmän kehittämisellä. 
	 Liikennehallinto osallistuu aktiivisesti valtionhallinnon sähköisen palveluväylän kehittämiseen ja toteuttamiseen.
	3. HALLINNONALAN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET
	 Matka- ja kuljetusketjut toimivat sujuvasti ja turvallisesti hyvinvointia ja kilpailukykyä edistäen.
	 Liikennejärjestelmän toimintavarmuus paranee.
	 Joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan, tavoitteena matkustajamäärien kasvu ja yksityisautoilun vähentäminen. Erityisen huomion kohteen on raideliikenteen lisääminen ja palvelutason parantaminen. 
	 Suomi on liikenneturvallisuudeltaan Euroopan parhaiden maiden joukossa. Tieliikenteen turvallisuus paranee jatkuvasti.   
	 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään Suomen kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Liikenteen terveydelle ja luonnolle aiheuttamat haitat minimoidaan.
	 Liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen sekä liikennetoimialan toiminnan tehokkuus paranee käyttäen hyväksi monipuolisesti erilaisia keinoja mm. tieto- ja viestintäteknologiaa. 
	 Tuetaan tutkimuksen keinoin ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien laaja-alaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.
	4. KOKO HALLINNONALALLE ASETETTAVAT TAVOITTEET
	 Huolehditaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvien tehtävien toteuttamisesta.
	 Hallinnonalan toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta parannetaan.
	5. LIIKENNEVIRASTON TEHTÄVÄ JA PAINOPISTEET
	5.1 Liikenneviraston visio ja toiminta-ajatus
	 Visio: Toimivat liikenneyhteydet – hyvinvoiva Suomi.
	 Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja 
	                         turvalliset matkat ja kuljetukset.
	5.2 Liikenneviraston rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa
	Liikenneviraston toiminnan tavoitteena on toimivien ja turvallisten matka- ja kuljetusketjujen varmistaminen, joukkoliikenteen edellytysten parantaminen sekä ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvien liikenteen haittavaikutusten vähentäminen. 
	Liikennevirasto on aloitteellinen liikennejärjestelmän kehittäjä. Toiminnan tuloksellisuutta parannetaan hyödyntämällä uuden teknologian mahdollisuuksia liikennejärjestelmän toimivuuden tehostamiseksi, uudistamalla toimintatapoja ja hallinnon rakenteita sekä kehittämällä osaamista yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.
	Liikenneviraston tehtävänä on liikenne- ja viestintäministeriön harjoittaman liikenne- ja viestintäpolitiikan ja sen hyväksymien strategioiden mukaisesti vastata liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä. Virasto toteuttaa liikennepoliittisen selonteon mukaisia toimenpiteitä liikenne- ja viestintäministeriön johdolla laaditun toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Virasto hyödyntää uutta tekniikkaa älyliikenteen strategian mukaisesti.
	5.3. Toiminnan painopisteet
	Liikennepolitiikka tähtää kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin tuottamiseen ja tukemiseen koko Suomessa, se on osa yhteiskuntapolitiikkaa. Uuden liikennepolitiikan mukaisesti liikenteen palvelut on tuotettava mahdollisimman viisaasti ja tehokkaasti kulloinkin käytettävissä olevilla resursseilla. Asiakaslähtöisyys, käyttäjien mukaantulo palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen, palvelutaso-ajattelu, monipuolinen keinovalikoima, talouskasvun ja liiketoiminnan edistäminen, vastuullisuus sekä yhteistyö ja avoin vuorovaikutus ovat uuden liikennepolitiikan lähtökohtia.
	Uuden liikennepolitiikan mukaiset ajattelu- ja toimintatavat näkyvät kaikessa Liikenneviraston toiminnassa kuten asiakkaiden tarpeiden ja liikennejärjestelmän tilan seurannassa, tehokkaimpien toimien ja toimenpidekokonaisuuksien suunnittelukäytännöissä sekä tuotteiden ja palvelujen hankintamenettelyissä. Virasto ohjaa myös ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueita toteuttamaan uuden liikennepolitiikan periaatteita ja menettelytapoja. Virasto kehittää systemaattisesti omia prosessejaan ja menettelytapojaan uuden liikennepolitiikan periaatteiden mukaisiksi yhteistyössä hallinnonalan ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa.  Virasto myös osallistuu aktiivisesti hallinnonalan yhteiseen liikenne- ja viestintäministeriön johdolla tapahtuvaan uuden liikennepolitiikan kehittämis- ja kokeilutoimintaan ja tukee sitä toimenpiteillään.
	1. Liikenneturvallisuuden parantaminen ja poikkihallinnollinen yhteistyö 
	 Liikennevirasto osallistuu aktiivisesti laaja-alaiseen poikkihallinnolliseen yhteistyöhön sekä vaikuttaa poikkihallinnollisen liikenneturvallisuuspilotin toteuttamiseen. Liikennevirasto tukee tulosohjauksen keinoin ELY-keskuksia paikallisessa ja alueellisessa liikenneturvallisuusyhteistyössä.
	 Liikennevirastossa otetaan käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmäajattelu raideliikenteen lisäksi myös muissa väylämuodoissa.
	 Liikennevirasto osallistuu valtioneuvoston tieliikenteen turvallisuuden periaatepäätöksen sekä liikenneturvallisuussuunnitelma 2014:n täytäntöönpanoon.
	2. Hankintamenettelyn suunnittelun ja toteuttamisen kehittäminen ja hankehallinta
	 Otetaan käyttöön uudistuneet hankinnan ohjeistukset ja parannetut hankinnan menettelytavat, joiden avulla vahvistetaan loppukäyttäjä- ja toimittajamarkkinoiden hallinnan näkökulmia sekä parannetaan infra-alan tuottavuutta.
	 Kehitetään hankintaa ja toimittajamarkkinoiden hallintaa Liikenneviraston hankinnan toimintalinjojen mukaisesti yhteistyössä infra-alan kanssa.
	 Kiinnitetään huomiota hankkeiden kustannusarvioiden pitävyyteen.
	 Kehittämishankkeiden hankehallinnassa otetaan kehittämistyössä luodut uudet menettelyt käyttöön.
	 Varmistetaan väylähankkeiden valtuusseurannan kattavuus, aukottomuus ja sitoumusten oikeellisuus sekä määrärahojen seurannan ja raportoinnin täsmällisyys.
	3. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
	 Liikennevirasto kiinnittää erityistä huomiota esiin tulleisiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puutteisiin ja varmistaa niiden korjaamisen.
	 Liikennevirasto toteuttaa viraston talouden ja toiminnan laajuuteen, sisältöön ja niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaiset sisäisen valvonnan menettelyt.
	4. Toimintatapojen uudistaminen ja tuottavuuden parantaminen
	 Varmistetaan toimintajärjestelmän käyttöönotolla prosessien jatkuva kehittäminen ja tehokkaimpien toimintatapojen käyttöönotto.
	 Tunnistetaan tärkeimmät liikenne- ja väylätietotuotteet ja varmistetaan tarpeisiin vastaavien tietotuotteiden saatavuus.
	 Varmistetaan, että rakentamisen aikana saatava tieto on käytettävissä infran koko elinkaaren ajan.
	 Virasto avaa tietoaineistot Liikenteen ja viestinnän avoin tieto -raportin tiekartan mukaisesti ja kokoaa tietopalvelut liikenteen älystrategian mukaisesti. Avattavan tiedon vaikuttavuuden arvioiminen on virastossa osa tiedon avaamisen prosessia.
	5. Toimivat matka- ja kuljetusketjut 
	 Rautatieliikenteen täsmällisyys nostetaan pysyvästi asiakkaiden näkökulmasta riittävälle tasolle, niin lähiliikenteessä kuin kaukoliikenteen pääyhteysväleilläkin.
	 Ensisijaisesti varmistetaan keskeisen väyläverkon tarkoituksenmukainen kunto sekä koko verkon päivittäinen liikennöitävyys ja hoitotaso.
	 Joukkoliikenteen kilpailukykyä parannetaan kehittämällä joukkoliikenteen matkaketjuja, ohjaamalla ja koordinoimalla ELY-keskusten joukkoliikenneasioita sekä kehittämällä yhteistä lippu- ja maksujärjestelmää.
	 Ohjataan linja-autoliikenteen kilpailun avaamisen valmistelua ja toteutusta joukkoliikennelainsäädännössä asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
	 Toteutetaan raskaan liikenteen mittojen ja massojen muutoksen edellyttämiä toimia niin, että liikenteelle tuleva hyöty voidaan varmistaa mahdollisimman hyvin väylänpidon rahoituksen sallimissa puitteissa.
	6. Ympäristöhaittojen hillintä  
	 Liikennealan ympäristöstrategia ja vuodenvaihteessa 2013–2014 valmistuva liikenneviraston ympäristötyön toimintalinjat ohjaavat toteutettavaa ympäristöohjelmaa.
	7. Varautuminen
	 Varaudutaan hoitamaan viraston tehtävät keskeytyksettä myös normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
	 Valmistaudutaan erilaisiin häiriötilanteisiin ja kehitetään tietoja, taitoja ja välineitä, joilla häiriötilanteiden aiheuttamat haitat minimoidaan. 
	8. Tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja seurantatoiminta (TEAS)
	 Viraston tutkimus- ja kehittämistoiminta noudattaa hallinnonalalla tehtyjä TEAS-linjauksia ja tukee hallinnonalan ja viraston tavoitteiden saavuttamista. Toteuttamisessa hyödynnetään laajalti hallinnonalan yhteistyötä ja poikkitieteellistä tutkimustoimintaa keskittyen niihin osa-alueisiin, jotka kuuluvat viraston vastuualueille.
	9. Inhimillisen pääoman kehittäminen 
	 Virasto laatii inhimillisen pääoman suunnitelman.
	 Arvojen toteutumista, johtamista ja asiantuntijatyön edellytyksiä arvioidaan ja kehitetään suunnitelmallisesti.
	 Hyvän henkilöstöpolitiikan mukaiset käytännöt, kuten oikeudenmukainen palkkaus, joustavat työajat, urakehitys ja tarkoituksenmukaiset henkilöstöedut ovat käytössä.
	6. KESKEISET TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VV. 2013 – 2015
	Lähivuosien heikot talousnäkymät tuovat painetta kestävään talouskasvuun tähtääviin toimenpiteiden etsimiseen. Liikennejärjestelmän palvelutasossa painottuvat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parantavat ja mm. kuljetuskustannuksia alentavat toimenpiteet. Talousnäkymät aiheuttavat myös tarvetta varautua nopeastikin heikkeneviin rahoituskehyksiin.
	Suunnitteilla olevien kaivoshankkeiden käynnistymisestä ei vielä ole tehty sitovia päätöksiä, mutta toteutuessaan kaivosten kuljetukset voivat edellyttää tiettyjen yhteysvälien liikenneinfran parantamista. 
	Merenkulun rikkipäästöjen vähennykset tulevat voimaan 1.1.2015 ja sen todelliset vaikutukset alkavat näkyä suunnittelukauden lopulla. 
	Toteutuessaan kuntauudistuksen myötä muodostuvat suuremmat kunnat voivat parantaa mahdollisuuksia liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Toisaalta kuntien heikko taloustilanne voi johtaa tehtävien siirtoon kunnilta valtiolle tai valtion rahoituksen ohjaamiseen kunnille.
	7. TULOSTAVOITTEET
	Toiminnalliset tulostavoitteet
	Toteuma 2013
	Tavoite 2014
	Tavoite 2015
	Arvio 2016
	TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
	Palvelukyky ja laatu
	Kansalaisten tyytyväisyys matkojen toimivuuteen (1-5)
	3,4
	*
	3,3
	Elinkeinoelämän tyytyväis. kuljetusten toimivuuteen (1-5)
	3,9
	*
	3,8
	Sidosryhmien tyytyväis. Liikenneviraston toimintaan (1-5)
	3,4
	3,5
	3,6
	3,6
	Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus
	Radanpidosta johtuvat viivästykset kaukoliikenteessä, % (enintään) junista 5 min.
	6,7
	4
	4
	4
	Radanpidosta johtuvat viivästykset lähiliikenteessä, % (enintään) junista 3 min.
	1,1
	1,5
	1,5
	1,5
	Jäänmurtopalveluiden odotusaika, h (keskimääräinen)
	3,7
	3,5
	3,5
	3,5
	Väylien kunto
	Kauppamerenkulun huonokuntoiset väylät, km, enintään
	360
	340
	300
	300
	Päällystetyt tiet KL huono ja erittäin huono, km (keskeinen/muu tieverkko) enintään
	850/ 4 150
	800/ 5 000
	850
	/6000
	900/
	6650
	Maantie- ja ratasillat KL huono ja erittäin huono, kpl, enintään
	795
	800
	840
	890
	Radan huonosta kunnosta johtuvat liikennerajoitukset, km, (keskeinen/muu rataverkko), enintään
	49/237
	50/300
	50/350
	50/350
	Liikenneturvallisuus ja ympäristö
	Tieliikenteen henkilövahinko-onn. vähenemä perusväylänpidon toimin, kpl, vähintään
	18
	23
	15
	15
	Väylänpidon meluntorjunnan vaikutus, hlö/vuosi, vähintään
	3 330 tie
	100 rata
	685 tie
	300 rata
	450 tie
	0 rata
	60 tie
	0 rata
	Pohjavesien pilaantumisriskin vähenemä väylänpidon toimin, km, vähintään 
	10,7 tie
	5,7 tie
	4,5
	4,5
	TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
	Tuottavuus ja kokonaistaloudellisuus
	Työn tuottavuuden kehittyminen, %
	0,9
	1
	1
	1
	Kokonaistuottavuuden kehittyminen, %
	5,4
	0,2
	0,2
	0,2
	8. RAHOITUS
	Toiminnan painopisteet on asetettu ja rahoitus on kohdistettu toimenpiteisiin siten, että tulostavoitteet (osin aleneva rahoitustaso) on mahdollista saavuttaa vuoden 2015 talousarvion rahoitustasolla. Seuraavassa taulukossa myöhempien vuosien arviot on sovitettu kevään 2014 kehyspäätöksen rahoitustasoon. Lisäksi on otettu huomioon vuoden 2015 talousarvion vaikutukset tuleviin vuosiin sekä eduskunnan ja hallituksen muut päätökset.
	1 000 euroa
	 
	TA 2014
	TA 2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	31.10.01.
	Liikenneviraston toimintamenot (sm 2v)
	86 154
	81 080
	80 208
	79 586
	78 967
	78 576
	31.10.20.
	Perusväylänpito (sm 2v)
	990 484
	932 909
	958 474
	964 474
	962 474
	962 474
	31.10.35.
	Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (sm 3v)
	55 744
	88 713
	20 400
	83 000
	80 000 
	65 000
	31.10.70.
	Jäänmurtajan hankinta (smv 3
	46 000
	55 000
	- 
	- 
	- 
	-
	31.10.76.
	Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (am)
	34 997
	34 997
	34 997
	34 997
	34 997
	34 997
	31.10.77.
	Väyläverkon kehittäminen (sm 3v)
	393 641
	340 141
	259 200
	150 915
	72 000
	53 000
	31.10.78.
	Eräät väylähankkeet (sm 3v)
	25 000
	22 000
	56 000
	58 400
	-
	-
	31.10.79.
	Elinkaarirahoitushankkeet (sm 3v)
	69 000
	97 750
	105 970
	101 210
	126 450
	118 800
	31.30.43.
	Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (am)
	86 420
	86 420
	86 420
	86 420
	86 420
	86 420
	31.30.63.06.
	Lentoliikenteen palvelujen osto
	-
	1 700
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	31.30.63.14.
	Suurten kaupunkiseutujen raideliikennehankkeiden suunnittelu
	-
	3 060
	-
	-
	-
	-
	31.30.63.09.
	Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki
	12 750
	9 750
	8 828
	9 000
	9 000
	9 000
	31.10.63.11.
	Keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuki
	10 000
	8 000
	8 000
	8 000
	8 000
	8 000
	31.30.63.12.
	Kehittämishankkeet
	2 254
	1 754
	1 754
	1 754
	1 754
	1 754
	31.30.63.13.
	Liikkumisen ohjaus
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	31.30.50.
	Lästimaksuista suoritettavat avustukset (am)
	800
	-
	-
	-
	-
	-
	Vuoden 2015 rahoituksessa otetaan huomioon seuraavaa:
	Perusväylänpidossa tulee erikseen seurata liikennepoliittisen selonteon investointiohjelman hankkeiden (ml. MAL-hankkeet) etenemistä. 
	Liikennevirastolle osoitetaan lentoliikenteen palvelujen ostoon 1 000 000 euroa. Lisäksi virastolle osoitetaan vuoden 2014 määrärahasaldoja Savonlinnan lentoliikenteen maksamiseen.
	Liikennevirastolle osoitetaan liikkumiseen ohjaukseen 900 000 euroa ja joukkoliikenteen kehittämishankkeisiin 1 754 000 euroa. Joukkoliikenteen kehittämishankkeisiin osoitettu 1 754 000 euroa on tarkoitettu käytettäväksi kaupunkiseutujen yhteisen lippu- ja maksujärjestelmän toteuttamiseen.
	Vuoden 2015 talousarviossa yksityisteiden valtionapuun on myönnetty 5 000 000 euroa momentille 31.10.50 (sm 3v). Määräraha tullaan osoittamaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kirjanpitoyksikkönä toimivalle Etelä-Savon ELY-keskukselle jaettavaksi edelleen ELY-keskusten käyttöön. Liikennevirasto ohjaa ja ohjeistaa ELY-keskuksia yksityisteiden valtioapua koskevissa asioissa.
	Vuoden 2015 talousarviossa on momentille 31.30.63 (sm 3v) myönnetty alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin hintavelvoitteisiin ja kehittämiseen 33 345 000 euroa. Määräraha tullaan osoittamaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kirjanpitoyksikkönä toimivalle Etelä-Savon ELY-keskukselle ja edelleen jaettavaksi ELY-keskusten käyttöön. Liikennevirasto vastaa alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin tarkoitetun määrärahan alueellisesta jaosta sekä ohjaa ja ohjeistaa ELY-keskuksia alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin osoitettavaa määrärahaa koskevissa asioissa. 
	Momentin 31.30.63 määrärahan käytössä ja myöntämisessä tulee kiinnittää huomiota määrärahan vaikuttavuuteen joukkoliikenteen helppo- ja yhteiskäyttöisyyden sekä runsasväkisillä kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikenteessä kulkutapaosuuden kasvattamisen kannalta.
	Samalle momentille on myönnetty Merenkurkun liikenteeseen 250 000 euroa, joka osoitetaan Etelä-Savon ELY-keskukselle. 
	Vuoden 2015 talousarviossa on momentille 31.10.64 myönnetty saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostoihin ja kehittämiseen (sm 3v) 12 225 000 euroa ja momentille 31.30.66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (sm 3 v) 5 303 000 euroa. Määrärahat tullaan osoittamaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kirjanpitoyksikkönä toimivalle Etelä-Savon ELY-keskukselle osoitettavaksi edelleen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen käyttöön. Liikennevirasto ohjaa ja ohjeistaa Varsinais-Suomen ELY-keskusta yhteysalusliikennepalveluihin liittyvissä asioissa. 
	Talousarviossa on lisäksi myönnetty seuraavat uudet sopimusvaltuudet:
	Momentti
	Hankkeen nimi
	valtuus (euroa)
	31.10.35.
	Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (Matinkylä-Kivenlahti)
	240 000 000
	31.10.77.
	Vt 3 Tampere-Vaasa, Laihian kohta
	27 000 000
	31.10.77.
	Vt 22 Oulu-Kajaani-Vartius
	15 000 000
	31.10.77.
	Riihimäen kolmioraide
	10 000 000
	31.10.77.
	Helsinki-Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen
	150 000 000
	31.10.77.
	Pännäinen-Pietarsaari, sähköistys
	4 000 000
	31.10.77. 
	Savonlinnan syväväylän siirtäminen
	40 000 000
	31.10.78.
	Fennovoiman tieyhteys
	7 400 000
	9.  TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA
	Tämä tulossopimus on tarkistettu vuosien 2013–2015  sopimuksen pohjalta ja sitä tarkistetaan vuosittain toimintaympäristön muutoksia vastaavaksi. Tavoitetaulukossa on arviot myös vuoden 2016 osalta. Niihin ministeriö ei ota kantaa.
	Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston väliset tulosneuvottelut järjestetään keväällä 2015, jolloin käsitellään viraston laatimaa ennustetta tulostavoitteiden saavuttamisesta. 
	Liikennevirasto toimittaa ministeriölle osavuotisraportin vuosikellon aikataulun mukaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa myöhemmin osavuotisraportointia koskevat tarkemmat ohjeet.
	Liikennevirasto raportoi vuoden 2015 toiminnallisesta tuloksellisuudestaan toimintakertomuksessa, joka on osa tilinpäätöstä. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa talousarvioasetuksessa tarkoitetun kannanoton Liikenneviraston vuoden 2015 tilinpäätöksestä.
	Liikenneviraston tulee olla yhteydessä ministeriössä viraston tulosohjaajaksi nimettyyn henkilöön (liikenneneuvos Riitta Viren) välittömästi, mikäli asetettujen tavoitteiden saavuttamisen havaitaan vaarantuvan. Toiminnan rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä viraston tulee olla yhteydessä myös ministeriön talousyksikköön (neuvotteleva virkamies Tuija Päivärinta). Toiminnansuunnittelussa huomioon otettavien asioiden etenemisestä Liikennevirasto raportoi ministeriölle puolivuotisraportoinnin ja tulosneuvottelujen yhteydessä.
	Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
	Paula Risikko   Antti Vehviläinen
	Liikenne- ja kuntaministeri  Pääjohtaja
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	LIITE: Seurattavat mittarit
	SEURATTAVAT MITTARIT      LIITE
	Toteutuma 2013
	Ennuste 2014
	Ennuste 2015
	Ennuste 
	2016
	TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
	Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus
	Jäänmurron toimintapäivät 
	650
	411
	650
	Ilman odotusta läpipäässeet alukset (%)
	94,2
	98
	90–95
	Nopean (vähintään 160 km/h) rataverkon pituus
	906
	906
	974
	25 tonnin akselipainon sallivien rataosien pituus, km
	547
	790
	790
	Ruuhkautuvat päätiet, km
	175
	230
	235
	Kevyen liikenteen väylien kunto, huonokuntoisten määrä, km
	450
	380
	390
	Soratiet kuntoluokissa huono ja erittäin huono, km, enintään
	2 650
	2 750
	2 900
	Tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä kehittämisinvestoinnein, kpl
	18,0
	14,7
	12,1
	Käytössä olevien tasoristeysten määrä valtion liikennöidyllä rataverkolla, kpl
	2 945
	2 908
	2 890
	TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
	Hankinta- ja innovaatio-osaamisen kokonaisindeksi
	67
	66
	66
	Tiedon avaaminen
	Merikartta-aineisto maksuttomaksi ei-navigointitarkoituksiin. Digiroad aineisto maksutta
	Reaaliaikainen liikennetieto avoimesti saatavilla suurelta osin
	TIETOTURVALLISUUS
	työ käynnissä
	toteutettu suurelta osin
	-
	kyllä
	kyllä
	INHIMILLINEN PÄÄOMA
	 
	Henkilöstön kokonaismäärä, htv
	650
	658
	632
	Henkilöstön tyytyväisyys, asteikko 1-5
	3,6
	3,6
	3,5
	Virasto laatii inhimillisen pääoman suunnitelman seuraaville kolmelle osa-alueelle: 1) innostava johtaminen ja esimiestyö, 2) osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ja 3) henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky
	suunnitelma laadittu
	Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenteen turvallisuusviraston välinen tulossopimus vuodelle 2015
	1. VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET – HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO
	Hallitus vahvisti 5.10.2011 hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman, jolla tehostetaan hallitusohjelman toteuttamista. Periaatepäätös täsmentää hallitusohjelman painopistealueiden keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja valmisteluvastuut strategisiksi poikkihallinnollisiksi politiikkakokonaisuuksiksi.
	Hallitusohjelman painopisteistä Liikenteen turvallisuusviraston toimintaan vaikuttavat erityisesti seuraavat tavoitteet/toimenpiteet: 
	Julkisen talouden vakauttamisessa (painopiste 2) on hallituksen tavoitteena:
	parantaa talouden kasvupotentiaalia. Tämän tavoitteen edistämiseksi on liikenne- ja viestintäministeriön vastuulle osoitettu mm. seuraavat toimenpiteet:
	 Liikennepoliittisella selonteolla linjataan yli vaalikauden ulottuvat strategiset tavoitteet tulevien hankekokonaisuuksien pohjaksi ja valtakunnan keskeisten liikenneverkkojen kehittämiseksi.
	 Älystrategiat: Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyratkaisujen käyttöönottoa poikkihallinnollisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Jokainen ministeriö laatii hallituskauden alussa älystrategian tavoitteineen ja ohjauskeinoineen.
	tuottavuuden lisääminen. Tämän tavoitteen edistämiseksi on liikenne- ja viestintäministeriön vastuulle osoitettu mm. seuraavat toimenpiteet:
	 Julkishallinnon sähköisen asioinnin ja palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti. 
	 Uusi valtion vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelma korvaa nykyisen valtionhallinnon tuottavuusohjelman.
	2. POIKKIHALLINNOLLISET KOKONAISUUDET
	Poikkihallinnollisia tulostavoitteita, joiden edistämisessä Liikenteen turvallisuusvirastolla on merkittävä rooli:
	 Liikennepolitiikka kytketään kokonaisvaltaisesti ja poikkihallinnollisesti elinkeinoelämän, talouden ja työllisyyden sekä alueiden kehittämisen kehykseen. Valtion liikenneratkaisuilla tuetaan alueiden toimintaedellytysten kehittämistä. 
	 Liikennehallinnon toiminnassa ja hankinnoissa hyödynnetään innovatiivisia toimintamalleja ja ratkaisuja. 
	 Liikenneratkaisuilla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä eriarvoisuuden vähentämistä. 
	 Liikenneratkaisuilla tuetaan tulevaisuuden hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamista sekä kestävää kehitystä.
	 Liikennehallinto osallistuu sisäisen turvallisuuden parantamiseen.
	 Liikennealan lainsäädännön valmistelussa ja liikennehankkeissa kiinnitetään huomiota esteettömyyteen ja toiminnan vaikutuksiin eri väestöryhmille ja yhdenvertaisuudelle, erityisesti iäkkäiden, lasten ja vammaisten henkilöiden kannalta.
	 Liikennehallinto osallistuu aktiivisesti valtionhallinnon sähköisen palveluväylän kehittämiseen ja toteuttamiseen.
	3. YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET 
	 Matka- ja kuljetusketjut toimivat sujuvasti ja turvallisesti hyvinvointia ja kilpailukykyä edistäen.
	 Liikennejärjestelmän toimintavarmuus paranee.
	 Joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan, tavoitteena matkustajamäärien kasvu ja yksityisautoilun vähentäminen. Erityisen huomion kohteena on raideliikenteen lisääminen ja palvelutason parantaminen.
	 Suomi on liikenneturvallisuudeltaan Euroopan parhaiden maiden joukossa. Tieliikenteen turvallisuus paranee jatkuvasti. 
	 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään Suomen kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Liikenteen terveydelle ja luonnolle aiheuttamat haitat minimoidaan.
	 Liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat käyttäen hyväksi monipuolisesti erilaisia keinoja mm. tieto- ja viestintäteknologiaa.
	 Tuetaan tutkimuksen keinoin ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien laaja-alaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.
	(Kts. Liite: Vaikuttavuustavoitteiden mittarit)
	4. KOKO HALLINNONALALLE ASETETTAVAT TAVOITTEET
	 Huolehditaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvien tehtävien toteuttamisesta.
	 Hallinnonalan toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta parannetaan.
	5.  LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON TEHTÄVÄ JA PAINOPISTEET
	5.1 Liikenteen turvallisuusviraston visio ja toiminta-ajatus 
	Visio: Vastuullinen liikenne.
	Toiminta-ajatus: Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä. 
	5.2 Liikenteen turvallisuusviraston rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa
	Liikenteen turvallisuusvirasto kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikennejärjestelmän ympäristöystävällisyyttä sekä vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä ja osallistuu EU- ja kansainväliseen vaikuttamiseen liikenne- ja viestintäministeriön harjoittaman liikenne- ja viestintäpolitiikan ja sen hyväksymien strategioiden mukaisesti. 
	Virasto toteuttaa liikennepoliittisen selonteon mukaisia toimenpiteitä liikenne- ja viestintäministeriön johdolla laaditun toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Virasto osallistuu liikennepoliittisen selonteon toteuttamiseen ja liikennepolitiikan uusien toimintatapojen kokeiluihin sekä liikenne palveluna –ajattelun eteenpäinviemiseksi. Virasto kohdistaa resursseja ja toimenpiteitä muun muassa seuraaviin osa-alueisiin:
	Turvallisuus ja ympäristö
	 Liikennejärjestelmän tilakuva
	 Vaikutusarvioinnin kehittäminen
	 Ennakointi
	 Vastuulliset toimintatavat
	 Energiatehokkuus ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöt
	 Tieliikenteen poikkihallinnollinen turvallisuuspilotti
	 Palvelut
	Talous ja osaaminen
	 Oman toiminnan kehittäminen ja toimintatapojen uudistaminen
	 Alan osaamisen vahvistaminen
	 Tutkimustoiminta
	Älyliikenne
	 Tietovarantojen ja tiedonvaihtoympäristöjen kehittäminen
	 Liikenteen hinnoittelu
	 Liikenteen automaation ja robotisaation mahdollistaminen liikenteessä
	 Kehittämishankkeet: eCall, ajokäyttäytymisen palautejärjestelmä (Trafisafe), tieliikenteen kuljetusyrityksille tarkoitettu johtamis- ja menettelytapamalli (Trafikaatti), autonvalintatyökalu (EkoTrafi) sekä vakuuttaminen ja rekisteröinti sähköiseksi (VaRes).
	Markkinoiden toimivuus
	 Seuranta ja valvonta
	 Matkustajien oikeuksia koskevien säännösten täytäntöönpanosta ja valvonnasta huolehtiminen siltä osin kuin asia ei kuulu Kuluttajaviraston/kuluttaja-asiamiehen toimivaltaan
	Ympäristö-, meriliikenne- ja lentoliikennestrategiat
	5.3 Toiminnan painopisteet 
	1. Valvonnalla edistetään liikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä vastuullista liikennekulttuuria, markkinoiden toimivuutta ja matkustajan oikeuksia varmistumalla liikennejärjestelmässä tapahtuvan toiminnan ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä suorituskykyvaatimusten täyttymisestä.
	 Valvonnan painopistettä siirretään yksityiskohtaisista tarkastuksista auditointeihin ja arviointeihin mahdollisimman laajalti omavalvontaa käyttäen.
	 Valvonnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja valvonnan riskiperustaisuutta lisätään.
	2. Vaikuttaminen on Liikenteen turvallisuusviraston sekä sen kansallisten ja kansainvälisten sidos-, yhteistyö- ja asiakasryhmien välistä aktiivista ja tavoitteellista, vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi.
	 Vaikuttamisprosessia kehitetään yhteistyössä toimialan kanssa siten, että vaikuttaminen on johdettua, koordinoitua ja priorisoitua sekä vaikuttavuuden maksimoimiseksi ennakoivaa ja oikea-aikaista.
	 Kansainvälisten asioiden valmistelussa korostuu Suomea koskevien vaikutusten tunnistaminen ja niiden koordinoitu arviointi.
	 Sääntelyn laatu varmistetaan.
	3. Turvallisuuden ja ympäristövaikutusten hallinta on jatkuvaa, kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista toimintaa määriteltyjen liikennejärjestelmän turvallisuus- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.
	 Turvallisuuden ja ympäristövaikutusten riskiperustainen hallinta perustuu Liikenteen turvallisuusviraston tuottaman tilakuvan käyttämiseen suunnittelun, päätöksenteon ja vaikuttamisen perustana.
	 Vastuullista liikennekulttuuria edistetään yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Liikenteen turvallisuusvirasto osallistuu ja vaikuttaa poikkihallinnollisen liikenneturvallisuuspilotin toteuttamiseen.
	4. Tiedonhallinnalla ja niihin liittyvillä palveluilla luodaan pohja vastuulliselle liikennekulttuurille.
	 Liikennejärjestelmän informaatiovirrat ja palvelut muodostavat eheän ja kattavan toiminnallisen kokonaisuuden, jossa tiedonhallinnan tavoitteena on edistää tietojen avoimuutta ja hyödynnettävyyttä yhteiskunnassa.
	 Tietoaineistot avataan Liikenteen ja viestinnän avoin tieto -raportin tiekartan mukaisesti ja kootaan tietopalvelut (mm. liikenteen tietotori) liikenteen älystrategian mukaisesti. Avattavan tiedon vaikuttavuuden arvioiminen on virastossa osa tiedon avaamisen prosessia. Valmistaudutaan kumppanimallista luopumiseen vuodesta 2016 alkaen.
	 Tarjotaan asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaampia palveluita, joita toteutetaan muun muassa rekisteröinnin kehitysohjelma REKO:ssa, ajokorttitoimivallan siirtoprojekti TOSI:ssa ja merenkulun prosessien ja tietojärjestelmien kehittämishanke PURKKI:ssa.
	 Toimitaan aktiivisesti tietointensiivisissä älyhankkeissa joissa edistetään esim. rajapintojen avaamista ja yhteensovittamista.
	 Laaditaan osana kansallista paikkatietostrategian toteuttamista paikkatiedon kypsyystarkastelu.
	5. Varaudutaan hoitamaan viraston tehtävät keskeytyksettä myös normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
	 Valmistaudutaan erilaisiin häiriötilanteisiin ja kehitetään tietoja, taitoja ja välineitä, joilla häiriötilanteiden aiheuttamat haitat minimoidaan. 
	 Huolehditaan tarkoituksenmukaisten toimintojen jatkuvuudesta. 
	6. Viestinnällä tuetaan Liikenteen turvallisuusviraston strategisia päämääriä ja vahvistetaan viranomaisroolia.
	 Viestinnän avulla vaikutetaan vastuullisen liikennekulttuurin edistämiseen. 
	 Liikenteen turvallisuusvirasto on aloitteellinen ja osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sidosryhmäyhteistyöhön asiantuntijaroolinsa mukaisesti. 
	7. Inhimillistä pääomaa kehitetään
	 Liikenteen turvallisuusviraston henkilöstöstrategialla vaikutetaan positiivisesti työnantajakilpailukykyyn ja työyhteisön energian ja ilon lisäämiseen ja osaamisen varmistamiseen.
	 Virasto laatii inhimillisen pääoman suunnitelman.
	8. Tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja seurantatoiminta (TEAS)
	Viraston tutkimus- ja kehittämistoiminta noudattaa hallinnonalalla tehtyjä TEAS-linjauksia ja tukee hallinnonalan ja viraston tavoitteiden saavuttamista. Toteuttamisessa hyödynnetään laajalti hallinnonalan yhteistyötä ja poikkitieteellistä tutkimustoimintaa keskittyen niihin osa-alueisiin, jotka kuuluvat viraston vastuualueille.
	6.  TULOSTAVOITTEET 2013–2015
	Toiminnalliset tulostavoitteet
	Toteuma 2013
	Tavoite 2014
	Tavoite 2015
	TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
	Liikennejärjestelmän turvallisuus ja ympäristö
	Turvallisuuden ja ympäristön tilakuva
	Toteutunut,. Ympäristötilakuva kehitetty, turvallisuustilakuva käytössä
	Turvallisuus- ja ympäristötilakuva käytössä
	Tilakuva on käytössä ja se on arvioitu
	Vastuulliset toimintamallit (ammattiliikenne)
	Toteutunut. Mallit kehitetty ja koekäytetty (kolme kokeilua)
	Mallit tuotteistettu ja otettu käyttöön
	Mallia laajennettu uusiin yrityksiin 
	Vastuulliset valinnat (yksityiset)
	Toteutunut. Ajokäyttäytymisen palautejärjestelmäkokeilut  (TrafiSafe) ja autovalintatyökalut valmiit
	TrafiSafe ja autovalintatyökalut (EkoTrafi) käytössä
	TrafiSafen ja autovalintatyökalujen käyttö laajenee 
	KV-vaikuttamisen tehostaminen
	Toteutunut. Vaikuttamisprosessit on tunnistettu ja vaikuttamissuunnitelma on tehty.
	Vaikuttamissuunnitelma toteutunut.
	Vaikuttamissuunnitelma toteutunut ja se on arvioitu.
	Palvelutaso
	Asiakastyytyväisyys, asiakkaat
	3,4
	vähintään 3,6
	vähintään 3,6
	Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät
	3,4
	vähintään 3,6
	vähintään 3,6
	TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
	Viranomaistehtävät
	Normien antaminen määräajassa 
	100%
	100%
	100%
	Lupien myöntäminen tavoiteajassa
	Ei toteutunut: 1/6 luparyhmästä ei täyttänyt tavoitetta
	90%
	90%
	Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman (VATU) ydintoimintoanalyysin (YTA) perusteella suunnitellut toimenpiteet
	YTA-toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti
	YTA-toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti
	Sääntelyn kehittäminen
	Säädösprosessia on kehitetty siten, että kaikissa säädös- ja määräyshankkeissa arvioidaan hankkeen vaikutuksia sääntelyn ja hallinnollisen taakan keventämisen näkökulmasta.
	Toiminnan kehittäminen riski- ja suorituskykyperusteiseksi.
	Toteutunut. Kehitetään menetelmä riskiperusteiseen valvontaan
	Menetelmän toimivuuden pilotointi, toimivuuden arviointi ja hyväksyminen
	Toimintatapa on käytössä valvonnassa.
	Ajoneuvojen katsastustoimintaa koskevan lain täytäntöönpano ja katsastustoiminnan valvonta sekä yksittäishyväksyntätehtävien järjestäminen. 
	-
	Katsastustoimintaa koskevan lain täytäntöönpano on hoidettu ja katsastuksen laatua koskevat suorituskykymittarit on pilotoitu. 
	Yksittäishyväksyntäpalvelujen saatavuus on turvattu ja yksittäishyväksynnän myöntäjää koskevat sopimukset tehty.
	Katsastustoimintaa valvotaan ja lain vaikutuksia seurataan sekä esitetään tarvittaessa muutostarpeita.
	Tuottavuus
	Työn tuottavuuden kehittyminen, vähintään %
	-0,9 %
	1 %
	1 %
	Kokonaistuottavuuden kehittyminen, vähintään %
	2 %
	2 %
	2 %
	Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %  (kolmen vuoden keskiarvo, %)
	109
	101..108
	101..107
	Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %)
	136
	125..131
	118..125
	Sähköiset palvelut ja asiointi
	Toteutunut. Määrä ja käyttöaste lisääntynyt
	Määrä ja käyttöaste lisääntynyt
	Määrä ja käyttöaste lisääntynyt
	7. RAHOITUS
	Toiminnan painopisteet on asetettu ja rahoitus on kohdistettu toimenpiteisiin siten, että tulostavoitteet on mahdollista saavuttaa peruslaskelman mukaisella rahoitustasolla. 
	1 000 euroa
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Bruttomenot
	135 930
	136 524
	134 935
	134 905
	134 683
	134 436
	Bruttotulot
	88 359
	86 935
	86 982
	87 000
	87 000
	87 000
	Nettomääräraha
	47 571
	49 589
	47 953
	47 905
	47 683 
	47 436
	Vuoden 2015 talousarviossa on momentille 31.20.40 Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilu (smr 2v) myönnetty 3 milj. euron määräraha ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen uuden henkilöauton hankintaa varten.
	8. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA
	Tämä tulossopimus on laadittu vuosille 2013–2015 ja sitä tarkistetaan vuosittain toimintaympäristön muutoksia vastaavaksi.
	Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenteen turvallisuusviraston väliset tulosneuvottelut järjestetään keväällä 2015, jolloin käsitellään viraston laatimaa ennustetta tulostavoitteiden saavuttamisesta. 
	Liikenteen turvallisuusvirasto toimittaa ministeriölle osavuotisraportin vuosikellon aikataulun mukaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa myöhemmin osavuotisraportointia koskevat tarkemmat ohjeet.
	Liikenteen turvallisuusvirasto raportoi vuoden 2015 toiminnallisesta tuloksellisuudestaan toimintakertomuksessa, joka on osa tilinpäätöstä. Vuosille 2013–2015 asetettujen tulostavoitteiden toteutumista käsitellään tulosneuvotteluissa keväällä 2015. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa talousarvioasetuksessa tarkoitetun kannanoton Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2015 tilinpäätöksestä.
	Liikenteen turvallisuusviraston tulee olla yhteydessä ministeriössä viraston tulosohjaajaksi nimettyyn henkilöön (yli-insinööri Marcus Merin) välittömästi, mikäli asetettujen tavoitteiden saavuttamisen havaitaan vaarantuvan. Toiminnan rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä viraston tulee olla yhteydessä myös ministeriön talousyksikköön (neuvotteleva virkamies Katariina Kilpeläinen). Toiminnansuunnittelussa huomionotettavien asioiden etenemisestä Liikenteen turvallisuusvirasto raportoi ministeriölle puolivuotisraportoinnin ja tulosneuvottelujen yhteydessä.
	Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
	Paula Risikko   Kari Wihlman
	Liikenne- ja kuntaministeri  Pääjohtaja
	Liikenne- ja viestintäministeriö  Liikenteen turvallisuusvirasto
	Harri Pursiainen   Marko Sillanpää
	Kansliapäällikkö   Ylijohtaja
	Liikenne- ja viestintäministeriö  Liikenteen turvallisuusvirasto
	LIITTEET:  Vaikuttavuustavoitteiden mittarit
	Seurattavat mittarit
	VAIKUTTAVUUSTAVOITTEIDEN MITTARIT   LIITE 
	Liikenneturvallisuus
	Kaupallinen ja ammattiliikenne
	Uusien käyttövoimien osuus rekisteröidyistä autoista, %
	0,68
	1,28
	2
	3
	5
	(=noin 7500 autoa)
	Energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden yritysten määrä
	750/11
	(kuljetusyritykset/ bussiyritykset)
	800/15
	1 500/100
	3 000/200
	4 500/400
	Palvelukyky ja laatu
	83%
	83%
	83%
	83%
	Pilotointi
	Saadaan seurantatietoa ja toteutumista seurataan 
	Trafille osoitettujen onnettomuustutkintakeskuksen suositusten käsittely ja kannanotto suositukseen 90 päivän kuluessa, % 
	100%
	100%
	100%
	SEURATTAVAT MITTARIT      LIITE
	toteutuma
	toteutuma
	ennuste
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Toimintajärjestelmä - sertifioinnit
	Ympäristöjärjestelmä (ISO 14001)
	-
	Osa toiminnoista sertifioitu
	Sertifioinnit etenevät
	Koko virasto sertifioitu
	Laatujärjestelmä (ISO 9001)
	-
	-
	Osa toiminnoista sertifioitu
	Sertifioinnit etenevät
	Koko virasto sertifioitu
	Tiedon avaaminen
	-
	-
	-
	Tieliikenteen ajoneuvojen anonymisoidut tiedot auki 
	Ilma-alusten, rautatiekaluston, veneiden ja alusten anonymisoidut tiedot on 
	auki.
	Reaaliaikainen liikennetieto on avoimesti saatavilla.
	Virastossa on toteutettu tietoturvallisuuden vakiointi, joka perustuu yleisesti hyväksyttyyn tietoturvastandardiin. (esim. tietoturvajärjestelmä  ISO27001)
	-
	-
	-
	Koko virasto sertifiointivalmis
	Koko virasto sertifioitu
	Viraston tietoturvallisuus on katselmoitu vuosittain.
	-
	-
	-
	kyllä
	Saavutettu uusittu ISO 27001 tietoturvasertifiointi vuoden aikana
	Henkisten voimavarojen hallinta
	Henkilöstön kokonaismäärä, htv
	503
	518
	527
	528
	518
	Henkilöstön työtyytyväisyys, asteikko 1-5
	3,2
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	Alueellistamisen eteneminen suunnitelman mukaisesti
	-
	-
	toteutuu
	toteutuu
	toteutuu
	Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman (VATU) inhimillisen pääoman (IPO) kehittämiseen liittyvät toimenpiteet.
	Virasto laatii inhimillisen pääoman suunnitelman seuraaville kolmelle osa-alueelle: 1) innostava johtaminen ja esimiestyö, 2) osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ja 3) henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky
	Suunnitelma laadittu
	IPO-toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti
	IPO-toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti
	Liikenne- ja viestintäministeriön ja Viestintäviraston välinen tulossopimus vuodelle 2015
	1. VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET – HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO
	Hallitus vahvisti 5.10.2011 pääministeri Kataisen hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman, jolla tehostetaan hallitusohjelman toteuttamista. Periaatepäätös täsmentää hallitusohjelman painopistealueiden keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja valmisteluvastuut strategisiksi poikkihallinnollisiksi politiikkakokonaisuuksiksi.
	Hallitusohjelman painopisteistä Viestintäviraston toimintaan vaikuttavat erityisesti seuraavat tavoitteet/toimenpiteet: 
	Julkisen talouden vakauttamisessa (painopiste 2) on hallituksen tavoitteena:
	parantaa talouden kasvupotentiaalia. Tämän tavoitteen edistämiseksi on liikenne- ja viestintäministeriön päävastuulle osoitettu mm. seuraavat toimenpiteet:
	- Älystrategiat: Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyratkaisujen käyttöönottoa poikkihallinnollisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Jokainen ministeriö laatii hallituskauden alussa älystrategian tavoitteineen ja ohjauskeinoineen.
	tuottavuuden lisääminen. Tämän tavoitteen edistämiseksi on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle osoitettu mm. seuraavat toimenpiteet:
	- Julkishallinnon sähköisen asioinnin ja palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti. 
	- Uusi valtion vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelma korvaa nykyisen valtionhallinnon tuottavuusohjelman.
	Pääministeri Stubbin hallitusohjelmassa 24.6.2014 puolestaan korostetaan digitalisoitumisen täysimääräistä hyödyntämistä. Hallitusohjelmaan sisältyy liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan liittyviä asioita seuraavasti:
	- tietoliikenneinfrastruktuurin ja digitaalisiin palveluihin liittyvän osaamisen vahvistaminen
	- kansallinen sähköinen tunnistamisratkaisu
	- kyberstrategia toimeenpano, kyberuhkiin varautuminen ja niiden häiriötilanteiden hallinta
	- julkisten tietovarantojen avaaminen
	- Suomen kehittäminen kansainväliseksi dataliikennekeskukseksi.
	2.  POIKKIHALLINNOLLISET KOKONAISUUDET 
	Poikkihallinnollisia tulostavoitteita, joiden edistämistä Viestintävirasto tukee, ovat:
	- Älyratkaisujen käyttöönotto ja sähköisten palveluiden kehittäminen.
	- Interaktiivisen tieto- ja viestintätekniikan, kuten sosiaalisen median, käytön lisääminen hallinnon ja kansalaisten välisessä kanssakäymisessä.
	- Julkisten tietovarantojen avaaminen.
	- Tietointensiivisen teollisuuden investointien lisääminen Suomeen.
	- Suomalaisen osaamisen hyödyntäminen arktisella alueella sekä kahdenvälisten suhteiden vahvistaminen Venäjän kanssa. 
	3. YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET 
	3.1 Viestinnän peruspalvelut
	Viestinnän ja tietoyhteiskunnan peruspalvelut ja niiden turvallisuus on varmistettu. Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitteita ovat seuraavat:
	- Viestintäverkot ja – palvelut toimivat laadukkaasti ja häiriöttömästi. Viestintäverkkojen vikatilanteiden määrä on alhainen.
	- Laissa säädetyt yleispalvelut ovat kaikkien saatavilla koko maassa.
	- Haja-asutusalueiden laajakaistahanke etenee sujuvasti.
	3.2 Viestintämarkkinat
	Monipuolisia, korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia viestintä- ja tietoyhteiskuntapalveluita on saatavilla koko maassa. Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitteita ovat seuraavat:
	- Viestintäpalveluiden hinnat ovat Suomessa kansainvälisesti edullisia.
	- Laajakaistaliittymien keskimääräinen nopeus kasvaa.
	- Televisiotarjonta säilyy monipuolisena.
	3.3 Sähköiset palvelut
	Tieto- ja viestintäteknologiaa ja digitaalisia palveluita käytetään täysimääräisesti yhteiskunnan toimivuuden, kansalaisten hyvinvoinnin ja yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitteita ovat seuraavat: 
	- Internet-palveluiden osuus BKT:stä kasvaa.
	- Kuluttajien tyytyväisyys sähköisiin palveluihin lisääntyy.
	- Yritykset käyttävät enemmän sähköisiä palveluita.
	4. KOKO HALLINNONALALLE ASETETTAVAT TAVOITTEET
	- Tuetaan tutkimuksen keinoin ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien laaja-alaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.
	- Kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi.
	- Huolehditaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvien tehtävien toteuttamisesta.
	- Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan.
	5. VIESTINTÄVIRASTON TEHTÄVÄ JA PAINOPISTEET
	5.1 Viestintäviraston visio ja toiminta-ajatus
	Visio: Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa.
	Toiminta-ajatus: Viestintävirasto on rohkea viestintämarkkinoiden ja -palvelujen valvoja ja edistäjä kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.
	5.2 Viestintäviraston rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa
	Viestintävirasto toimii viestintätoimialan markkinavalvonta- ja hallintoviranomaisena.
	Viestintäviraston päätehtävänä on liikenne- ja viestintäministeriön harjoittaman viestintäpolitiikan ja sen hyväksymien strategioiden mukaisesti vastata viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, hallinto- ja palvelutehtävistä sekä kehittää yksityisyyden ja viestinnän luottamuksellisuuden suojaa sekä verkkojen ja palvelujen toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Viestintävirasto valvoo toimialan kilpailua, verkkojen ja palvelujen ehtoja, tarjontaa, yksityisyyden ja viestinnän luottamuksellisuuden suojaa ja turvallisuutta sekä varaa ja jakaa verkoissa ja palveluissa tarvittavat taajuudet ja verkko-osoitteet. 
	Viestintävirasto toimii laajakaistaverkkojen rakentamisen valtiontukiviranomaisena ja huolehtii valtion televisio- ja radiorahaston hallinnoinnista. 
	Viestintävirasto vaikuttaa siihen, että Suomessa on saatavilla luotettavia viestintäpalveluja, jotka vastaavat käyttäjien kohtuullisia tarpeita ja jotka ottavat huomioon erilaiset tietoturvallisuutta ja luotettavuutta koskevat perustellut odotukset ja vaatimustasot. Viestintävirasto edistää palvelujen tietoturvallisuutta koskevien ominaisuuksien ymmärrettävyyttä, vertailtavuutta ja todennettavuutta. Viestintävirasto edistää hankkeita, joissa televiestinnän käyttöä lisäämällä parannetaan yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeiden toimintojen, kuten sähköverkkojen toimintavarmuutta, energiatehokkuutta ja kuluttajapalveluita.
	Viestintäviraston julkisia tietovarantoja avataan hallinnonalan yhteisten linjausten mukaisesti.  
	5.3 Toiminnan painopisteet
	Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu. Viestintävirasto
	- puuttuu rohkeasti viestintämarkkinoiden epäkohtiin,
	- tarjoaa taajuudet uusille käyttötarkoituksille,
	- lisää markkinoiden läpinäkyvyyttä ja
	- mahdollistaa sähköiset viestinnän palvelut.
	Viestinnän peruspalvelujen saatavuus paranee. Viestintävirasto
	- edistää nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista,
	- varmistaa posti-, puhelin-, televisio-, radio- ja laajakaistapalvelujen vähimmäistason ja
	- varmistaa matkaviestinverkkojen peiton ja toimivuuden.
	Viestintäverkkojen ja -palvelujen yksityiselämän ja viestinnän luottamuksellisuuden suoja sekä toimintavarmuus ja turvallisuus kehittyvät. Viestintävirasto
	- vahvistaa kansallista tietoturvaa
	-  edistää palvelujen tietoturvallisuutta koskevien ominaisuuksien läpinäkyvyyttä ja
	- terävöittää teknistä ohjausta ja valvontaa.
	Inhimillistä pääomaa kehitetään toteuttamalla henkilöstöstrategiaa 2014-2020, jonka tavoitteina ovat
	- osaava ja aktiivinen henkilöstö,
	- rohkea ja innostava johtajuus ja
	- hyvinvoiva ja yhteistyötä tekevä työyhteisö.
	6. TULOSTAVOITTEET 2013–2015
	Toiminnalliset tulostavoitteet
	2013
	toteuma
	2014
	tavoite
	2015
	tavoite
	TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
	Viestintävirasto edistää taajuuksien tehokasta käyttöä.
	Radiotaajuuksien huutokauppa toteutetaan, ajankohta
	Elinkeinoelämän sekä harrastuskäyttöön osoitettujen luvanvaraisten radiolaitteiden käyttöön osoitetun taajuusmäärän kasvu, %/vuosi
	Radioluvista vapautettujen sovellusten määrä, kpl/vuosi
	1-10/2013
	1 (elin-
	keino)
	5 (harr.)
	3
	-
	1 (elin-
	keino)
	4 (harr.)
	3
	-
	1 (elin-
	keino)
	4 (harr.)
	3
	Kyberturvallisuuskeskuksen toiminta käynnistyy ja vakiintuu. Viestintävirasto tuottaa kyberturvallisuuden tilannekuvaa ja tietoturvallisuuspoikkeamien havainnoinnin palveluita. Kyberturvallisuuskeskuksen yhteistyöverkoston arvio kyberturvallisuuden tilannekuvan laadusta. Suoritetaan kysely yhteistyöverkostolle (asteikko 1-5).
	3,7
	3,7
	Viestintävirasto tuottaa ajantasaista tilannekuvaa viestintäverkoista sekä niiden vika- ja häiriötilanteista Viestintäviraston sivustolla. Karttamuotoinen, ajantasainen helppokäyttöinen informaatio viestintäverkkojen tilanteesta käytössä vaiheittain
	1. vaihe: lämpötilakartta vakavista häiriöistä
	2. vaihe: tarkennettu häiriökartta ja laatu
	3. vaihe: palvelukartta (häiriöt, laatu, saatavuus ja tarjonta)
	toteutuu
	-
	-
	toteutuu
	toteutuu
	Laajakaistapalveluja tarjoaville operaattoreille on tarjolla kohtuuhintaisia valokuidulla toteutettuja tilaajayhteyksiä. Kilpailijoille vuokrattujen kuitutilaajayhteyksien määrän kehitys, %/vuosi
	200
	5
	5
	Nopeiden (yli 30 Mb) laajakaistayhteyksien saatavuus paranee. Laajakaistaliittymien saatavuus kasvaa, %/v 
	9,5
	5
	5
	Laajakaistatukihakemusten joutuisa käsittely. Vireille tulleista hakemuksista käsitelty kolmen kuukauden kuluessa riittävien selvitysten saamisesta, osuus %
	100
	80
	80
	Taajuussuunnittelu on laadukasta. Taajuussuunnittelusta johtuvat haitalliset häiriöt enintään, kpl/vuosi
	0
	8
	8
	Varmistetaan postin yleispalvelun saatavuus. Kansalaisten tyytyväisyys postin yleispalveluihin, asiakaskysely (asteikko 1—5)
	3,9
	3,5
	3,5
	Viestintäverkkojen ja -palvelujen käytettävyys on hyvällä tasolla. Pitkäkestoisten vakavien vikojen määrä enintään, kpl/vuosi. 
	Asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5)
	6
	3,8
	6
	3,5
	6
	3,5
	Virasto edistää internetpalvelujen käyttöä kehittämällä kansallista tietoturvallisuutta. Asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5)
	3,8
	3,5
	3,5
	Virasto edistää internetpalvelujen kehittymistä takaamalla toimivan verkkoympäristön. Nimipalvelimien käytettävyys, %
	100
	100
	100
	Tehdään lupa- ja taajuuspäätökset noudattaen palveluaikatavoitteita. Palveluaikatavoite 28 päivää, osuus %/vuosi
	98
	95
	95
	Tehokas radiohäiriöiden selvittäminen. Hätä- ja turvallisuusliikenteen sekä viranomaisverkkojen radiohäiriöiden selvitykseen enintään kuluva aika, tuntia virka-aikana
	16
	16
	16
	Virastossa on toteutettu tietoturvallisuuden vakiointi perustuen yleisesti hyväksyttyyn tietoturvastandardiin. Tietoturvallisuus katselmoidaan vuosittain
	-
	Toteutuu
	Toteutuu
	Sidosryhmien tyytyväisyys Viestintäviraston toimintaan (asteikko 1—5) 
	3,6
	3,6
	3,6
	TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
	2013
	toteuma
	2014
	tavoite
	2015
	tavoite
	Teletoiminnan ohjauksen ja valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/yleisen televerkon liittymä (sisältää perinteiset liittymät ja laajakaistaliittymät)
	0,38
	0,40
	0,40
	Tietoturvallisuuden ohjauksen ja valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/yleisen televerkon liittymä (sisältää perinteiset liittymät ja laajakaistaliittymät)
	0,30
	0,75
	0,90
	Postipalvelujen valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/postinsaajatalous
	0,50
	0,58
	0,58
	Mediapalvelujen valvonnan kustannukset, euroa/tv-katsojatalous
	0,26
	0,34
	0,34
	Taajuushallinnon kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/voimassa olevien radiolupien ja kelpoisuustodistusten sekä lupa- ja todistushakemusten ja pidettyjen tutkintojen yhteenlaskettu lukumäärä
	77
	125
	125
	Työn tuottavuuden kehittyminen, %
	4,9
	1
	1
	Kokonaistuottavuuden kehittyminen, %
	4,86
	2
	2
	Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %
	102
	95
	95
	Veroluonteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %
	108
	91
	91
	7. RAHOITUS
	Toiminnan painopisteet on asetettu ja rahoitus on kohdistettu toimenpiteisiin siten, että tulostavoitteet on mahdollista saavuttaa vuoden 2015 talousarvion mukaisella rahoitustasolla.
	1 000 euroa
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Bruttomenot
	31 357
	33 050
	32 586
	32 529
	32 621
	32 564
	Bruttotulot
	20 312
	21 156
	21 100
	21 100
	21 100
	21 100
	Nettomääräraha
	11 045
	11 894
	11 486
	11 429
	11 521
	11 464
	8. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA
	Viestintäviraston tulossopimus laaditaan vuosille 2013–2015 ja sitä tarkistetaan vuosittain toimintaympäristön muutoksia vastaavaksi. Tulossopimuksen valmistelun yhteydessä laaditaan liikenne- ja viestintäministeriön ja Viestintäviraston yhteinen valmistelupöytäkirja, joka tukee tulossopimuksessa sovittua.
	Liikenne- ja viestintäministeriön ja Viestintäviraston väliset tulosneuvottelut järjestetään keväällä 2015, jolloin käsitellään viraston laatimaa ennustetta tulostavoitteiden saavuttamisesta. Viestintävirasto toimittaa ministeriölle osavuosiraportin vuosikellon aikataulun mukaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa myöhemmin osavuosiraportointia koskevat tarkemmat ohjeet.
	Viestintävirasto raportoi toiminnallisesta tuloksellisuudestaan toimintakertomuksessa, joka on osa tilinpäätöstä. Vuosille 2013–2015 asetettujen tulostavoitteiden toteutumista käsitellään tulosneuvotteluissa. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa talousarvioasetuksessa tarkoitetun kannanoton Viestintäviraston tilinpäätöksestä.
	Viestintäviraston tulee olla yhteydessä ministeriössä viraston tulosohjaajiksi nimettyyn henkilöön (viestintäneuvos Elina Normo) välittömästi, mikäli asetettujen tavoitteiden saavuttamisen havaitaan vaarantuvan. Toiminnan rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä viraston tulee olla yhteydessä myös ministeriön talousyksikköön (neuvotteleva virkamies Katariina Kilpeläinen). Toiminnan suunnittelussa huomionotettavien asioiden etenemisestä Viestintävirasto raportoi ministeriölle osavuotisraportoinnin ja tulosneuvottelujen yhteydessä. 
	Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osa-puolelle.
	Krista Kiuru    Asta Sihvonen-Punkka
	Opetus- ja viestintäministeri  Pääjohtaja
	Liikenne- ja viestintäministeriö  Viestintävirasto
	Harri Pursiainen   Ilmari Mäkinen
	Kansliapäällikkö   Hallintojohtaja
	Liikenne- ja viestintäministeriö  Viestintävirasto
	LIITE: Seurattavat mittarit
	SEURATTAVAT MITTARIT      LIITE 
	Ennuste 2013
	Ennuste 2014
	Ennuste 2015
	HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA
	Henkilöstön kokonaismäärä, htv
	233
	237
	249
	Henkilöstön työtyytyväisyys, asteikko 1-5
	3,5
	3,5
	3,5
	Virasto laatii inhimillisen pääoman suunnitelman seuraaville kolmelle osa-alueelle: 1) innostava johtaminen ja esimiestyö, 2) osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ja 3) henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky.
	Suunnitelma laadittu
	SEURANTA- JA RAPORTOINTIKOHTEET
	Valtion televisio- ja radiorahastoon tuloutettavat televisiomaksutulot, 1 000 euroa*
	9 000
	500
	-
	Valtion televisio- ja radiorahastosta katettavat Viestintävirastonkustannukset rahaston hallinnosta, 1 000 euroa*
	3 790
	814
	600
	* Televisiomaksusta luovuttiin 31.12.2012 (laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta 474/2012). Vuoden 2013 alusta valtion televisio- ja radiorahastoon siirretään valtion talousarviosta määräraha Yleisradio Oy:n julkisen palvelun rahoittamiseksi. Valtion televisio- ja radiorahastoon tuloutuu vuoden 2015 alkuun saakka suorituksia vuoden 2012 lopussa maksamattomista televisiomaksuista. Rahaston hallinnointiin liittyvät kustannukset katetaan rahastoon kertyneistä televisiomaksuvaroista. 
	Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ilmatieteen laitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2015 
	1. VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET – HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO
	Hallitus vahvisti 5.10.2011 hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman, jolla tehostetaan hallitusohjelman toteuttamista. Periaatepäätös täsmentää hallitusohjelman painopistealueiden keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja valmisteluvastuut strategisiksi poikkihallinnollisiksi politiikkakokonaisuuksiksi.
	Hallitusohjelman painopisteistä Ilmatieteen laitoksen toimintaan vaikuttavat erityisesti seuraavat tavoitteet/toimenpiteet: 
	Julkisen talouden vakauttamisessa (painopiste 2) on hallituksen tavoitteena:
	parantaa talouden kasvupotentiaalia. Tämän tavoitteen edistämiseksi on liikenne- ja viestintäministeriön vastuulle osoitettu mm. seuraavat toimenpiteet:
	 Liikennepoliittisella selonteolla linjataan yli vaalikauden ulottuvat strategiset tavoitteet tulevien hankekokonaisuuksien pohjaksi ja valtakunnan keskeisten liikenneverkkojen kehittämiseksi.
	 Älystrategiat: Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyratkaisujen käyttöönottoa poikkihallinnollisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Jokainen ministeriö laatii hallituskauden alussa älystrategian tavoitteineen ja ohjauskeinoineen.
	tuottavuuden lisääminen. Tämän tavoitteen edistämiseksi on liikenne- ja viestintäministeriön vastuulle osoitettu mm. seuraavat toimenpiteet:
	 Julkishallinnon sähköisen asioinnin ja palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti.
	 Uusi valtion vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelma korvaa nykyisen valtionhallinnon tuottavuusohjelman.
	2. POIKKIHALLINNOLLISET KOKONAISUUDET
	Poikkihallinnollisia hallitusohjelman tavoitteita, joiden edistämisessä Ilmatieteen laitoksella on merkittävä rooli:
	 Julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten käyttöön. Ilmatieteen laitos jatkaa aktiivisesti omistamiensa sää-, meri- ja ilmastohavaintojen, tutkatuotteiden, salamahavaintojen ja kansallisen sääennustemallin datan maksuttoman avaamisen toteuttamista ja maksuttoman jakelun kehittämistä. Ilmatieteen laitos laajentaa vuonan 2014 datan avaamisen kattamaan lentosäähavainnot. Ilmatieteen laitos jatkaa vuoden 2014 aikana ao. aineistojen käytön laajuutta kuvaavien seurantamittareiden kehittämistyötä.
	 Vahvistetaan viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyötä digitaalisten palvelujen häiriöttömän toiminnan varmistamisessa myös sään ääri-ilmiöissä.
	 Edistetään älyliikenteen uusia palveluja, taloudellista ohjausta ja innovaatioita kansallisen älyliikenteen strategian pohjalta.
	 Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi hallitus laatii pitkän aikavälin ilmastopoliittisen EU-strategian. Päivitetään kansallinen ilmasto- ja energiastrategia vuoden 2012 loppuun mennessä. Perustetaan monitieteellinen ja riippumaton ilmastopaneeli.
	 Edistetään kansallista tutkimusinfrastruktuuripolitiikkaa.
	 Ilmatieteen laitos osallistuu laajenevan LYNET:in toiminnan rakentamiseen.
	 Edistetään suomalaisen osaamisen hyödyntämistä arktisella alueella, joka on keskeinen ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen lisääntyneen hyödyntämisen ja mahdollisten ympäristöriskien kannalta.
	 Itämeren tutkimus järjestetään haasteita vastaavaksi varmistamalla merentutkimuksen resurssit.
	 Hallitus laatii kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman laajan turvallisuuskäsityksen pohjalta. Ohjelmassa määritetään keskeisimmät turvallisuushaasteet ja kehittämiskohteet.
	3. YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET
	Ilmatieteen laitos tukee toiminnallaan seuraavia hallinnonalalle asetettuja yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita:
	 Matka- ja kuljetusketjut toimivat sujuvasti ja kilpailukykyä edistäen.
	 Suomi on liikenneturvallisuudeltaan Euroopan parhaiden maiden joukossa. Tieliikenteen turvallisuus ja tehokkuus paranevat.
	 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään Suomen kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Liikenteen terveydelle ja luonnolle aiheuttamat haitat minimoidaan.
	 Monipuolisia, korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia viestintä- ja tietoyhteiskuntapalveluita on saatavilla koko maassa.
	 Viestinnän ja tietoyhteiskunnan peruspalvelut ja niiden turvallisuus on varmistettu.
	 Tieto- ja viestintäteknologiaa ja digitaalisia palveluita käytetään täysimääräisesti yhteiskunnan toimivuuden, kansalaisten hyvinvoinnin ja yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi.
	4. KOKO HALLINNONALALLE ASETETTAVAT TAVOITTEET
	 Ilmatieteen laitoksessa on toteutettu tietoturvallisuuden vakiointi, joka perustuu yleisesti hyväksyttyyn tietoturvastandardiin. Viraston tietoturvallisuus tulee katselmoida vuosittain.
	 Huolehditaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvien tehtävien toteuttamisesta.
	 Hallinnonalan toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta parannetaan. 
	5. ILMATIETEEN LAITOKSEN TEHTÄVÄ JA PAINOPISTEET
	5.1 Ilmatieteen laitoksen visio ja toiminta-ajatus
	Visio: Ilmatieteen laitos on ilmakehä- ja meriosaamisen kansainvälinen edelläkävijä, joka toimii suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden ja menestymisen takaamiseksi.
	Toiminta-ajatus: Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta tietoa ilmakehästä ja meristä ja yhdistää tämä osaaminen palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.
	5.2 Ilmatieteen laitoksen rooli hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa
	Laitoksen tehtävänä on liikenne- ja viestintäministeriön harjoittaman liikenne- ja viestintäpolitiikan ja sen hyväksymien strategioiden mukaisesti tuottaa tietoa ja palveluja liikenneturvallisuuden ja muiden elintärkeiden toimintojen turvallisuuden tarpeita varten sekä toimia johtavana asiantuntijana ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. 
	Lisäksi Ilmatieteen laitos osallistuu myös muille hallinnonaloille asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Näitä hallinnonaloja ovat mm. sisäasiainministeriö, puolustusministe-riö, ympäristöministeriö ja valtioneuvoston kanslia.
	Ilmatieteen laitoksen julkisia tietovarantoja avataan hallinnonalan yhteisten linjausten mukaisesti.
	5.3 Toiminnan painopistealueet

	Painopiste 1: Sää ja turvallisuus: yhteiskunnan sääherkkyyteen reagoiminen
	Suomalaisen yhteiskunnan sääherkkyys on jatkuvasti kasvanut, mikä vaikuttaa toimintoihin esimerkiksi tie-, raide-, lento- ja meriliikenteessä, energiahuollossa, pelastustoimessa sekä useilla elinkeinoelämän lohkoilla. Tämä lisää Ilmatieteen laitoksen palvelujen kysyntää:
	 Yhteiskunnan toimivuuden tukeminen haastavissa sää- ja merioloissa.
	 24/7-perusteiset sää-, vesi-, ilmasto- ja meripalvelut.
	 Toiminta turvallisuusviranomaisena, varautuminen ja valmius.
	 Tuhkan, savujen ja vaarallisten aineiden leviämisen valvonta.
	 Julkisin varoin tuotettujen tietovarantojen avaaminen vapaaseen käyttöön.
	Painopiste 2: Ilmastonmuutos ja yhteiskunta: tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi
	Ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta tarvitaan tutkimustietoa ilmastonmuutoksen ja sääilmiöiden yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista ja aktiivista ilmastonmuutosviestintää. Ilmatieteen laitos on johtava ilmakehän ja merien fysiikan osaaja Suomessa:
	 Päätöksenteon tuki: osallistuminen YK:n ilmastopaneelin IPCC:n, Arktisen neuvoston ja Itämeren suojelukomission ilmastonmuutoksen arviointiraporttien asiantuntijatyöhön.
	 Ilmastonmuutoksen uhkatekijät ja mahdollisuudet Suomelle.
	 Sään ja ilmaston talousvaikutukset.
	 Ilmastokeskus.
	 Ilmastomallien ohella panostetaan kasvihuonekaasujen tutkimukseen ja tutkimusinfrastruktuuriin (erityisesti ICOS).
	Painopiste 3: Itämeri ja arktiset alueet: lisääntyneisiin ympäristöriskeihin vastaaminen palveluja kehittämällä
	Meriliikenteen kasvu Itämerellä ja Suomenlahdella lisää öljy- ja kemikaalihaverien ympäristöriskejä mikä edellyttää meripalveluja kehittämistä osana laitoksen tuotantojärjestelmää sekä luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmää (LUOVA). Syntyvillä palveluilla voidaan kattaa myös Arktisen alueen palvelutarpeita.
	 Meriturvallisuus (sää, aallokko, jää ja pinnan korkeus).
	 Itämeren ja Arktisen alueen muutokset ja sää- ja meriturvallisuuspalvelut.
	 Ilmaston ja merien vuorovaikutukset.
	 Laivaliikenteen päästöt ja niiden leviäminen.
	Painopiste 4: Liikenne ja energia: Älyliikenteen edistäminen
	Älyliikenne on liikennepolitiikan uusi painopiste, jonka toteuttamisessa Ilmatieteen laitoksen osaamisen ja tuotantojärjestelmän hyödyntäminen on avainroolissa. Laitos suuntaa toimintaansa seuraaville alueille:
	 Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus osana älyliikennettä.
	 Päästöjen ilmanlaatu- ja ilmastovaikutukset.
	 Uusiutuva ja vähäpäästöinen energia.
	Painopiste 5: Inhimillistä pääomaa kehitetään.
	 Ilmatieteen laitoksen henkilöstöstrategialla vaikutetaan positiivisesti työnantajakilpailukykyyn ja työyhteisön energian ja ilon lisäämiseen ja osaamisen varmistamiseen.
	 Virasto laatii inhimillisen pääoman suunnitelman.
	6. TULOSTAVOITTEET 2014–2019
	Toiminnalliset tulostavoitteet
	 
	Toteuma 2013
	Tavoite 2014
	Tavoite 2015
	Tavoite 2016
	Tavoite 2017
	Tavoite 2018
	Tavoite 2019
	TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
	 
	 
	 
	 
	 
	Ennusteiden osuvuus
	 
	 
	 
	 
	 
	Lämpötilaennusteiden osuvuus 1vrk, % 
	86,4
	84
	84,5
	85
	85
	85
	84
	Lämpötilaennusteiden osuvuus 2-5vrk, %
	72,5
	71
	71,5
	72
	72
	72
	71,5
	Sateen ennustettavuus etukäteen, tuntia
	100,7
	102
	104
	104
	104
	104
	104
	Tuulivaroitusten osuvuus 1-2 vrk, %
	81,8
	78,5
	81
	79
	79,5
	79,5
	81
	Lentopaikkaennusteiden osuvuus, %
	90,9
	89
	89
	89
	89
	89
	89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Palvelujen toimitusvarmuus
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sää- ja meripalveluiden toimitusvarmuus, % 
	99,09
	98
	98
	98,5
	98,5
	98,5
	98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Asiakastyytyväisyys
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sidosryhmien tyytyväisyys (asteikko 1-5)
	4,04
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5) 
	4,12
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tutkimus
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, lkm
	336
	270
	280
	290
	300
	300
	300
	Ulkopuolinen tutkimusrahoitus, 1 000 euroa
	15 034
	11 300
	12 300
	14 400
	15 500
	15 500
	14 200
	 
	TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Työn tuottavuuden kehittyminen, % 
	-0,5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % 
	1,88
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %
	99
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %
	120
	100
	100
	102
	102
	102
	102
	Yhteisrahoitteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %
	64
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	7. TOIMINNAN RAHOITUS
	Toiminnan painopisteet on asetettu ja rahoitus on kohdistettu toimenpiteisiin siten, että tulostavoitteet on mahdollista saavuttaa vuoden 2015 talousarvion mukaisella rahoitustasolla. 
	1 000 euroa
	TA 2014
	TA 2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Bruttomenot
	68 366
	68 928
	67 983
	67 277
	68 165
	67 955
	Bruttotulot
	21 000
	23 500
	25 100
	25 800
	25 800
	25 800
	Nettomääräraha
	47 366
	45 428
	42 883
	41 477
	42 365
	42 155
	8. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA
	 Ilmatieteen laitoksen tulossopimus on laadittu hallituskaudeksi vuosille 2012–2015 ja sitä tarkistetaan vuosittain toimintaympäristön muutoksia vastaavaksi.
	 Tutkimuslaitosuudistuksesta henkilöstöön aiheutuvat toimenpiteet tulee toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisia tukikeinoja hyödyntäen.
	 Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ilmatieteen laitoksen väliset tulosneuvottelut järjestetään keväällä 2015, jolloin käsitellään viraston laatimaa ennustetta tulostavoitteiden saavuttamisesta. 
	 Ilmatieteen laitos toimittaa ministeriölle osavuotisraportin vuosikellon aikataulun mukaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa myöhemmin osavuotisraportointia koskevat tarkemmat ohjeet.
	 Ilmatieteen laitos raportoi vuoden 2015 toiminnallisesta tuloksellisuudestaan toimintakertomuksessa, joka on osa tilinpäätöstä. Vuodelle 2012–2015 asetettujen tulostavoitteiden toteutumista käsitellään tulosneuvotteluissa keväällä 2015. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa talousarvioasetuksessa tarkoitetun kannanoton Ilmatieteen laitoksen vuoden 2015 tilinpäätöksestä.
	 Ilmatieteen laitoksen tulee olla yhteydessä ministeriössä viraston tulosohjaajaksi nimettyyn henkilöön (hallitusneuvos Rita Linna) välittömästi, mikäli asetettujen tavoitteiden saavuttamisen havaitaan vaarantuvan. Toiminnan rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä viraston tulee olla yhteydessä myös ministeriön talousyksikköön (neuvotteleva virkamies Tuija Päivärinta). Toiminnansuunnittelussa huomionotettavien asioiden etenemisestä Ilmatieteen laitos raportoi ministeriölle osavuotisraportoinnin ja tulosneuvottelujen yhteydessä.
	 Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
	Paula Risikko   Petteri Taalas
	Liikenne- ja kuntaministeri  Pääjohtaja
	Liikenne- ja viestintäministeriö  Ilmatieteen laitos
	Harri Pursiainen   Marko Viljanen
	Kansliapäällikkö   Hallintojohtaja
	Liikenne- ja viestintäministeriö  Ilmatieteen laitos
	LIITE: Seurattavat mittarit
	SEURATTAVAT MITTARIT      LIITE     
	Toteuma 2013
	Ennuste 2014
	Ennuste 2015
	Ennuste 2016
	Ennuste 2017
	Ennuste 2018
	Ennuste 2019
	TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
	Ennusteiden osuvuus
	Maa-alueiden tuulivaroitusten osuvuus, %
	83
	72,5
	73
	73
	73
	73
	73
	Vaarallisten tuulien ennustettavuus, tuntia
	34,8
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	Palvelujen toimitusvarmuus
	Sääennusteiden ja varoitusten toimitusvarmuus, % 
	99,96
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	Asiakastyytyväisyys
	Viranomaisten asiakastyytyväisyys, asteikko 1-5
	4,1
	4,0
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	Liiketoiminnan asiakastyytyväisyys, asteikko 1-5
	4,0
	4,0
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	Kansalaisten asiakastyytyväisyys, asteikko 1-5
	3,7
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	Tutkimus
	Julkaisuaktiivisuusindeksipisteet 
	14 000
	14 500
	14 500
	14 500
	14 500
	14 500 
	Toteuma 2013
	Ennuste 2014
	Ennuste 2015
	Ennuste 2016
	Ennuste 2017
	Ennuste 2018
	Ennuste 2019
	HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA
	Budjettirahoitetun henkilöstön määrä, htv
	415
	419
	410
	332
	310
	310
	310
	Ulkopuolisella rahoituksella palkattujen määrä, htv
	278
	271
	273
	285
	295
	295
	295
	Laitoksen henkilöstön määrä yht., htv
	693
	690
	683
	617
	605
	605
	605
	Henkilöstön työtyytyväisyys, asteikko 1-5
	3,75
	3,6
	3,2
	3,2
	3,3
	3,4
	3,4
	Virasto laatii inhimillisen pääoman suunnitelman seuraaville kolmelle osa-alueelle: 1) innostava johtaminen ja esimiestyö, 2) osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ja 3) henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky
	Suunnitelma laadittu

