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Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Ministeriön henkilöresurssien käyttö strategisiin hankkeisiin osastoittain toteutui pääsääntöisesti toimintasuunnitelmassa suunnitellulla tavalla. Kertomusvuodelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ministeriö
on itsearvioinnissa antanut itselleen arvosanan 4 asteikolla 1–5.

Vuoden 2007 toimintasuunnitelman yksityiskohtaisten toimenpiteiden ja henkilöresurssien tulosten
arviointi

LIITE: Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen vuodelta 2007

SOSIAALI – JA
TERVEYSMINISTERIÖ

Terveys kaikissa politiikois- sa -kehittämistyö Terveyden
edistämisen politiikkaohjelma (HO)

3 htv TRO
1 htv /
33.01.63.28
(Terveys
2015)

Resurssit /
Htv
2 htv TRO
0,3 htv VIE

Päivittäisviestintä hoidettu, tiedotettu mm. terveyserojen
kasvusta (4)
Terveys kaikissa politiikoissa -teema näkyi odotettua
paremmin Saksan, Portugalin ja Slovenian pj-kauden
ohjelmissa ja EU:n terveysstrategiassa. (5)
OM:n ohjeet säädösten ennakkoarvioinnista sisältävät
terveysvaikutusten arvioinnin. (4)

Terveyserojen kaventamisen toimintaohjelman ensimmäinen luonnos valmistunut. (4)

Terveyseroja koskeva seminaari pidetty 1.2.2007 (4)

Vn hyväksyi TE politiikkaohjelman joulukuussa 2007.
(4)
Työ käynnissä, osana terveydenhuoltolain valmistelua.
(4)
Viestintäsuunnitelma valmisteltu, konkreettisten toimenpiteiden toteutus aloitettu.(3)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008
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Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

-

-

2015 -kansanterveysohjelman
Terveys toimeenpano
- Väestöryhmien välisten ter- veyserojen kaventaminen
Terveyden edistämisen poli- tiikkaohjelma (HO)

-

Vastuu

13.3.2008

TRO,
Suunnitelma valmisteltu.
Terveyden edistämisen rakentei- VIE
den ja niitä turvaavan lainsäädännön kehittäminen.
Ohjelma lausunnolta ja viestintä
suunniteltu
TRO,
VIE
Pidetty terveyseroja koskeva
seminaari.
Valmisteltu terveyserojen kaventamisstrategian ensimmäinen
versio.
Integrointi Terveyskeskus 2015kehittämishankkeeseen.
Edistetään Terveys kaikissa poli- KVT
tiikoissa -näkökulmaa.
Vahvistettu poikkihallinnollista
terveyden edistämistä ja terveysvaikutusten arviointia mm.
säädösvalmistelussa.

Odotettu tulos 2007

Terveyden edistämisen politiik- kaohjelma (HO)
-

Toimenpiteet

3.1 Edistetään väestön terveyttä ja toimintakykyä

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA 2007

SOSIAALI – JA
TERVEYSMINISTERIÖ

-

Lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin politiikkaohjelma

1,5 htv TRO

Resurssit /
Htv

Saatu toimivia painonhallinnan malleja. Erityishuomio
ollut huonokuntoisten miesten elintapamuutoksissa.
Toimivia käytäntöjä levitetty viestinnän ja koulutuksen
avulla. (4)
Politiikkaohjelma valmis ja STM:llä edustus sen johtoryhmässä sekä kaikissa kolmessa valmisteluryhmässä.
(4)
Viestintävastuu sovittu OPM:lle

Luonnos terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon periaatepäätöksestä valmisteltu. Liitteeksi tuleva hankesalkku valmistuu kevään –08 aikana. (4)

EU:n kansanterveysohjelma hyväksyttiin syksyllä 2007,
ohjelman vuoden 2008 työohjelma juuri ennen vuoden
vaihdetta. Hakuprosessi siirtyi alkavaksi seuraavana
vuonna. Tiedotustilaisuus suunniteltu keväälle 2008. (4)
HIAP-teema on otettu lähtökohdaksi komission uuteen,
loppuvuodesta 2007 julkaistuun terveysstrategiaan (5).

Toteutumistilanne/tammikuu 2008

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

-

STM määritellyt osaltaan tavoit- OPM
vastuuteet politiikkaohjelmaan
ministeriö
PSO,
VAO,
TAO,
TRO,
VIE

Käynnistetty jatko-ohjelman
laadinta. Valmisteltu uusi VN
periaatepäätös terveyttä edistävästä liikunnasta ja ravitsemuksesta.
STM:n tukema ohjelma tuottanut toimivia painonhallinnan
malleja hyödynnettäväksi.

-

-

EU:n kansanterveysohjelma on KVT
hyväksytty ja siitä on tiedotettu
Suomessa. Suomalaisilla toimijoilla on hanke-ehdotuksia ohjelmaan.
Strategian käsittelyssä varmistettu HIAP näkökulman näkyvyys
ja sen soveltaminen.
TRO

Vastuu

-

Odotettu tulos 2007

Kunnossa kaiken ikää
(KKI)-ohjelma

-

Terveyttä edistävä liikunta
VN periaatepäätöksen toimeenpano
- TELI- jatko-ohjelman laadinta

EU:n kansanterveysohjelma
2007–2013 ja terveysstrategian
uudistaminen

Toimenpiteet
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TRO,
PSO

Vastuu

-

Työterveyshuoltoa edistävät Veto-ohjelman hankkeet toteutuneet suunnitellusti. Tuloksia
hyödynnetty STM:n tekemässä
työterveyshuollon ohjauksessa.

Valmisteltu VN asetus / asetukset neuvolatyön, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastusten ja terveysneuvonnan määrästä ja laadusta.
- Laadittu ehdotus lapsiperheiden,
lasten ja nuorten määräaikaisten
hyvinvointiarviointien runkoohjelmaksi. Asetettu lasten ja
nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta.
Valmistellaan HE tupakkalain muu- TRO,
VIE
tokseksi.
Ravintolatupakointikielto toimeenpantu.
Osallistuttu aktiivisesti FCTC:n toiseen osapuolikokoukseen ja käynnistetty siellä päätetyt toimet.
TRO,
VIE

-

Odotettu tulos 2007

1,5 htv TRO

1,3 htv TRO

Resurssit /
Htv
1 htv TRO,
0,1 htv PSO

Päivittäisviestintä hoidettu suunnitelmien mukaisesti (4)

Kehittämislinjojen toimeenpanoa jatkettu suunnitelmien
mukaisesti (4)

WHO:n tupakkasopimuksen toimeenpano etenee uusien
ohjeiden ja pöytäkirjojen laadinnalla. (5)

(5)

Päivittäisviestintä hoidettu suunnitelmien mukaisesti (4)

Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta asetettu. (4)

Työ sisällytetty asetusvalmisteluun, ks. yllä.(3)

Työ edennyt suunnitelmien mukaisesti; työryhmän määräaika päättyy 30.4.2008. (3)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Työterveys 2015 -työterveyshuollon kehittämislinjojen toimeenpano
- Toimeenpanoa tukevien
hankkeiden koordinointi ja
valvonta

Tupakan haittojen vähentäminen (HO)

Lasten ja nuorten terveyden
edistäminen (HO)
- Lastenneuvolatyön kehittäminen

Toimenpiteet
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Ammattitautidiagnostointia koskevan toiminnan suunnittelu
Työttömien terveystarkastushankkeeseen osallistuminen
Työterveyshuoltolain sovel- tamisalan tarkistaminen

Työterveyshuollon korvaus- järjestelmän kehittäminen
maatalousyrittäjien työterveyshuollon osalta (HO)
Merimiesten terveydenhuol- toon liittyvät lainsäädäntöuudistukset

-

-

Merimiehen lääkärintarkastuksia, merimieslääkäreitä ja laivaapteekkia koskevat säädösmuutokset tehty.

Selvitys ja lainsäädäntömuutosten valmistelu käynnistetty. HE
annettu vuonna 2008
Valmistelut käynnistetty. HE
annetaan vuonna 2008.

Vastuu

Resurssit /
Htv

HE:n valmistelua jatkettu ja luonnos HE:ksi on lähes
valmis (3)

HE:n valmistelu käynnistetty (4)

Selvitystä lainsäädäntömuutosten pohjaksi on tehty
(4)

Ammattitautidiagnostiikan karikoiden ja esteiden selvitys valmis. Käynnistetään toimeenpanosuunnitelman
valmistelu. (4)
Hanke edennyt hyvin. Jatketaan Hyvien käytäntöjen
valmistelua. (5)

Selvitys annettu Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. (4)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

-

-

-

-

Työterveyshuollon erikoislääkäreiden koulutusta koskevan lain toimeenpano

-

Annettu selvitys lain toimeenpanosta työelämä- ja tasaarvovaliokunnalle joulukuussa
2007.
Arvioidaan lainsäädännön muutos- ja toimintatapojen kehittämistarpeet.
STM ohjaa hankkeen toteuttamista.

Odotettu tulos 2007

Toimenpiteet
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Uusien kemikaalidirektiivien toimeenpano
Nanoteknologian seuranta

-

Valmisteltu REACH-asetuksen
toimeenpanon edellyttämät säädösmuutokset ja toiminnan ohjaus- ja uudelleenjärjestelytehtävät.
Kemikaalilain muutos (2.vaihe)
valmisteltu. HE annetaan 20072008 vaihteessa.
Viestintäsuunnitelma tehty ja
toimeenpanossa
Käynnistetty kemikaaliohjelman
suosituksista REACH-asetuksen
kansallinen toimeenpano kemikaalineuvottelukunnan ja kemian työsuojeluneuvottelukunnan
toimesta.
Annettu tarvittavat asetukset.

TRO,
TSO,
VIE

Vastuu

1,0 htv PSO
2,0 htv PSO
(33.01.63.36)

2 htv TSO

Resurssit /
Htv
2 htv TRO,

Alkoholiohjelman rakenteet uudistettu, toimintasuunnitelma valmistuu 2/08 (3)

VNa (549/2007), VNa (655/2007), STMa (206/2007)
annettu (4)
Toimenpiteiden koordinoimiseksi ja kehittämiseksi on
luotu hallinnonalan edustajien verkosto. Konkreettisten
tiedotukseen liittyvien toimien suunnittelu käynnistetty.
STM on osallistunut kansallisen nanotieteiden yhteisfoorumiin. → 4
Päätösseminaari pidettiin 15.11.07 ja loppuarviointi valmistui 28.01.08. (4)

REACH-asetuksen johdosta valmisteltu 1. kemikaalilain
muutos tuli voimaan 2.6.2007. Toista muutosta koskeva
HE kemikaalilain ja ympäristönsuojelulain muuttamiseksi ollut lausuntokierroksella. HE annettaneen eduskunnalle maalis-huhtikuussa 2008. REACH-asetuksen toimeenpano huomioitu tulossopimuksissa (STTV, TTL,
läänit, työsuojelupiirit). Valvontaviranomaisten koulutus
käynnistyy keväällä 2008 → 3
Viestintäsuunnitelma tehty, perustettu reach-viestijöiden
verkosto, jonka yhteistyönä viestintää toteutetaan (4)
Kansallisen kemikaaliohjelman suosituksista on käynnistetty STM:n vastuulle priorisoidut hankkeet 1) kemikaalien altistumisseurantaohjelmaa koskevan selvityksen
valmistelu ja 2) REACH-asetuksen kansallinen toimeenpano. (3)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

-

-

-

-

-

-

Odotettu tulos 2007

Perustettu hallinnonalan nanoteknologiaverkosto.
- STM on osallistunut kansalliseen nanotieteiden yhteisfoorumiin.
Alkoholiohjelman 2004–2007
Ohjelman arviointi ja päätössemiPSO,
toimeenpano
naari toteutettu 2007 loppuun men- TRO
nessä.
VIE
- Valmistellaan suunnitelmaa - Suunnitelma kansallisen alkohokansallisen alkoholiohjelliohjelman toimeenpanon jatka-

Kansallisen kemikaaliohjelman toimeenpano

-

-

EY:n kemikaaliasetuksen
(REACH) toimeenpano.
Kansallinen lainsäädäntöprojekti.

-

Kemikaalivalvonta

Toimenpiteet
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Odotettu tulos 2007

VAO

PSO,
VIE

Vastuu

1, 0 htv PSO
(33.53.30)
0,6 htv PSO
0,4 htv VAO

Resurssit /
Htv

Annettu 6/2007 työryhmämuistio. Hammaslääkärinpalkkioita korotettu HO:n mukaisesti vuoden 2008 alusta. (4)

Alkoholiohjelman sivut ja aineisto kotiutettu (2)
Ohjelman toimenpiteet toteutuneet (4)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

miseksi vuosille 2008-2011
valmis.
Huumausainepoliittisen toimen- Ohjelman toimenpiteet toteutettu.
pideohjelman loppuunsaattaminen
Sairausvakuutuksen sairaanhoi- - Selvitetään sairausvakuutuskorvausten uudistamista.
tovakuutuksesta maksettavia
korvauksia lääkärin palkkioista,
tutkimuksesta ja hoidosta uudistetaan.

man jatkamiseksi

Toimenpiteet
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Odotettu tulos 2007

Vastuu

Runkosopimus valmisteltu ja neuvoteltu työsuojelupiirien kanssa (4)
Tilaajavastuulain valvonta siirretty koko maan alueella
Uudenmaan työsuojelupiirille. Tarkastajat on koulutettu
ja valvonta käynnistynyt. (4)

2,0 htv TSO

Seurantaraportin luonnos valmis. Sisältää strategian uudistamistarpeen arvioinnin. Käsittely työmarkkinajärjestöjen kanssa alkaa. EU:n strategia ja päätöslauselma julkaistu. Toimenpiteitä suunnitellaan, liittyy kansallisen
strategian arviointiin ja uudistamiseen. (3)
Kansallinen työsuojelupolitiikka -asiakirjaa on valmisteltu ja sitä on käsitelty TSO:n johtoryhmässä ja työsuojeluneuvottelukunnassa. Valmistelu jatkuu. (4)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008

1,0 htv TSO

2,0 htv TSO

Resurssit /
Htv
1,5 htv TSO

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Valmistellaan työsuojelustrategian
TSO
seurantaraportti ja arvioidaan strategian uudistamistarve. Toteutetaan
EU:n uuden työsuojelustrategian
(2007–12) edellyttämät toimenpiteet.
TSO
Työsuojelupolitiikan tavoitelin- Käynnistetty työsuojelupoliittisten
jaukset ja niiden vaikuttavuuden tavoitelinjausten sekä niiden vaikutarviointi
tavuuden arviointimenetelmien valmistelut yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja muiden sidosryhmien
kanssa.
Työsuojelupiirien runkosopiTyösuojelupiirien runkosopimus on TSO
muksen valmistelu vuosille
valmis.
2008–2011
Tilaajavastuulain valvonnan
Vuoden 2007 alusta voimaantulevien TSO
järjestäminen
ns. tilaajavastuulain valvonnan menetelmät on luotu, työsuojelupiirien
tarkastajat koulutettu ja valvonta
käynnistynyt.

Työsuojelun strateginen suunnittelu ja seuranta

Toimenpiteet

3.2 Lisätään työelämän vetovoimaa
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Seminaarisarja yhdessä eri
työelämäohjelmien kanssa
sekä ohjelman päätösseminaari
Työhyvinvointifoorumi

-

-

-

-

Työhyvinvointifoorumi kytketään työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelmaan. Foorumin kokoontuminen järjestetty.

Seminaareissa esitelty ohjelman
tuloksia.

TSO,
TAO,
VAO,
TRO,
VIE

Vastuu

2,0 htv TSO
(63. mom.)
2,0 htv TSO
1,25 htv VIE

Resurssit /
Htv

Toteutettu kaksi viestintäkampanjaa, joissa ensimmäisessä jaettu tietoa eri teemoista ja toisessa aktivoitu kansalaisia työelämän kansanäänestyksellä. Ensimmäisen huomionarvo 3 arvoisesti ja jälkimmäisen 4. Julkista keskustelua virisi paljon ja ohjelman viestinnän arvioitiin onnistuneen tehtävässään. (5)
Seminaarit järjestetty yhdessä muiden työelämäohjelmien
kanssa. Oltu mukana TELA:n organisoimille työeläkepalvelupäivillä yhdessä muiden ohjelmin kanssa. Seminaarit ja
tilaisuudet onnistuivat 4 arvoisesti.
Työhyvinvointifoorumi kytketty STM:n vastuulla olevaksi
osaksi työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelmaa.
Foorumin organisointi, toimintatapa ja teemat on esitelty
seminaarissa. (3)

- Hankkeet pääasiassa päättyneet. Hankkeita esitelty eri
seminaareissa, messuilla ja YLE:n aamutv:n ohjelmissa.
Kaikkien merkittävien hankkeiden jatkuvuus turvattu.
Viestintä toteutettu viestintäsuunnitelman mukaisesti yhteistyöryhmässä työmarkkinajärjestöjen ja ministeriöiden
kanssa (4-5)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

-

Viestintäkampanjat

-

Hankkeiden tuotokset julkaistaan
ja ne saavat julkisuutta, varmistetaan hankkeissa syntyneiden hyvien käytäntöjen jatkuvuus Vetoohjelman jälkeen. Ohjelman
teemoina nostetaan esille työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen valituilla osa-alueilla.
Kampanjat toteutettu ja niiden
huomioarvo kohderyhmässä vähintään 50 %, erityiskohderyhmissä enemmän.

Odotettu tulos 2007

Veto-ohjelman toteuttaminen
(2003–2007)
- Päättyneiden ja päättyvien osahankkeiden tuloksellinen
loppuunsaattaminen (hankkeet erikseen luetteloitu Veto-ohjelman omassa toimintasuunnitelmassa)

Toimenpiteet
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Resurssit /
Htv
1,7 htv PSO
0,5 htv VIE

Selvitys on annettu ja jatkotoimien suunnittelu on työn
alla. (3)

Hanke meneillään. (2)

Neuvottelukuntaa ei ole asetettu. (1)

Asia selvitetty. (4)

Henkilöstön tehtävärakennesuositusten toimeenpano
käynnissä ja mitoitussuositusten valmistelu aloitettu. (4)
Asiakasprosessien johtamisen osaamisen kehittäminen
toteutetaan KASTE-ohjelmassa. (3)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

1) Sosiaalialan henkilöstön tehtävä- PSO,
VIE
rakennesuositusten toimeenpano
käynnissä ja mitoitussuositusten
valmistelu aloitettu. Sosiaalialan
asiakasprosessien johtamisen koulutus suunniteltu yhteistyössä alan koulutusverkostojen ja kuntien kanssa.
2) Selvitetty täydennyskoulutusvelvoitteen toimeenpanon alkuvaiheen
toteutus kunnissa.
3) Sosiaalityön neuvottelukunta asetettu ja sen toiminta käynnistynyt
4) Sosiaalialan työolojen kehittämisen jatkotoimien suunnittelu käynnistetty Sosiaalialan työolot -hankkeen
tulosten pohjalta.
5) Sosiaalialan vetovoimaisuutta ja
mainetta koskeva selvitys annettu ja
tarvittavien jatkotoimien suunnittelu
aloitettu.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa
turvataan riittävä ammattitaitoinen henkilöstö työelämälähtöisellä koulutuksella, kilpailukykyisellä palkkauksella, kehittämällä työn sisältöjä ja johtamista, tarjoamalla mahdollisuus
oppia uutta ja kehittyä sekä vaikuttaa omaan työhönsä
(suora jatko SOSKH 21-23)

Vastuu

Odotettu tulos 2007

Toimenpiteet
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-

Samapalkkaisuusohjelman toimenpiteiden jatko

TAO,
VIE

0,5 htv TAO
0,2 htv VIE

1,5 htv TAO
0,3 htv VIE

TAO,
VIE

TAO,
VIE

Resurssit /
Htv
1,5 htv TAO
0,1 htv VIE

Vastuu

Julkishallinnon hanke sisältyy käynnistyvään hallituksen
tasa-arvo-ohjelmaan (4)

Seminaari tulossa toukokuu –08 (3)

Viestintäkampanja toteutettu (4)

Uusi kolmikantainen korkean tason samapalkkaisuusryhmä aloittanut työnsä (5)

ESR -hankehaku loppuu 31.1., sen jälkeen hankkeiden
käynnistys (4)

Hallituksen iltakoulu hyväksynyt tasa-arvo-ohjelman rakenteen ja painopisteet, valmisteluryhmä koottu (4)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

-

-

Naisten osallistuminen taloudel- liseen päätöksentekoon ja naisjohtajuus

-

-

-

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma

Uuden ohjelman käynnistys yhteistyössä eri ministeriöiden
kanssa.
ESR-rahoituksella käynnistettävien samapalkkaisuushankkeiden
rakentaminen ja käynnistäminen.
Samapalkkaisuusohjelman jatkotyö yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa, syksy -07.
Samapalkkaisuusohjelmaan sisällytetty urakehityksen viestintäkampanja toteutettu.
Yritysjohtajille suunnatun talouden teemafoorumin jatkoksi hallinto / henkilöstöpäällikköseminaari.
Julkishallinnolle urakehitystä
tukeva hanke suunnitteilla
Viestintäkampanja toteutettu

Odotettu tulos 2007

Toimenpiteet
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1 htv TAO

TAO,
PSO,
TRO,
VIE

VAO

0,5 htv VAO

Tehdään virkatyönä selvitys vaihtoehdoista. HE annetaan
vuonna 2008.(3)

Uutta sosiaalimenomallia on kehitetty. Ennakointiverkostoa ei ole vielä asetettu. Verkosto asetetaan vuonna 2008.
(3)

Osallistutaan OPM:n asettaman työryhmän työhön.(2)

Selvitystyö siirretty SATA-komitean käsiteltäväksi. (2)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Uudistetaan sosiaalimenomalli, jolla
kyetään arvioimaan ikääntymisen
aiheuttamat menot ja työvoiman tarve pitkällä aikavälillä. Analyysi on
valmis tammikuussa 2008. Ennakointiverkosto on asetettu toimikaudelle 1.6.2007–31.12.2010
Apurahansaajien sosiaaliturvaa Tehdään virkatyönä selvitys vaihtoparannetaan vuoden 2009 alusta ehdoista. Esitys uudistuksista valmis
10/2007.

Käynnistetään.

Resurssit /
Htv
0,1 htv VAO

VAO

VAO,
PSO,
TAO

Selvitys tarvittavista toimenpiteistä.

Selvitetään ns. välityömarkkinoiden käyttöönottoa vastikkeellisuuden lisäämiseksi (HO)
Välityömarkkinoiden toimivuutta parannetaan ja luodaan edellytyksiä matalan kynnyksen
työllistämiselle kaikille työnhakijoille.
Aikuiskoulutuksen uudistaminen
Sosiaalimenojen ja rahoituksen
ennakointiverkosto

Välityömarkkinoita koskeva kehittämisohjelma (ESR) yhteistyössä TM:n
kanssa.

Vastuu

Odotettu tulos 2007

Toimenpiteet
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1) Suositukset kunnille lähisuhdeja perheväkivallan ehkäisemiseksi
valmiit.
2) Valmistelutyö väkivaltatyön
koordinoinnin keskittämiseksi tehty.
3) Toimintaohjelma päättyy v.
2007 lopussa: valmistellaan ohjelman
arviointi- ja jatkotoimenpiteet.
4) Uuden sisäisen turvallisuuden
ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen osallistuminen.

Mieli 2009 –työryhmän työ käynnistynyt.

Valtakunnallinen mielenterveys- ja
päihdesuunnitelma valmis.

Odotettu tulos 2007
Järjestetty seminaari, 11/07.

PSO,
VIE

Vastuu
ESY,
KVT,
PSO,
TAO
PSO,
TRO,
VIE

Loppuraportti valmisteilla; jatkotyöskentely siirretty
Stakesiin (3)
Järjestetty koulutustilaisuuksia viestinnästä, tuettu toimijoiden kampanjointia, sovittu ohjelmasarjasta Ylen kanssa, perustettu sosiaalialan viestijöiden verkosto, sosiaalialan toimittajien yhdistys perusteilla eri toimijoiden
yhteistyönä (4)
Osallistuttu ohjelman laatimiseen (4)
Suunniteltu ja kilpailutettu viestintäkampanja, jonka
toteutus delegoitu Väestöliitolle. (4)

Valmistelutyötä ei ole käynnistetty (1)

Resurssit / Htv Toteutumistilanne/tammikuu 2008
0,1 htv ESY
Seminaari järjestettiin STM:ssä 22.-23.11.2207. Osallistujat edustivat 8 EU-maata sekä komissiota. Kokonaisarvio seminaarista oli hyvä. Seminaariraportti julkaistaan
komission Peer Review –web-sivuilla.(4)
0,2 htv PSO
Suunnitelman valmistuminen siirtynyt vuodelle 2008.
0,2 htv VIE
(1)
0,4 htv TRO
Mieli-työryhmä asetettu ja mielenterveys- ja päihdesuunnitelman valmistelu käynnistetty. (3)
1,5 htv PSO
0,1 htv VIE
1,5 htv PSO
Suositukset valmisteilla (3)
(33.01.63.12)

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Sosiaalialan kehittämishankkeen
2003-2007 toimeenpano
- Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen -toimintaohjelma
(SOSKH 13)

Toimenpiteet
EU:n Progress -ohjelman Social
Inclusion osion Peer Review
(Active Ageing Strategies)
-seminaarin järjestäminen
Valmistellaan valtakunnallinen
mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

3.3 Vähennetään köyhyyttä ja syrjäytymistä

13(31)

TAO

0,5 htv TAO
0,3 htv PSO

Asiasta käyty neuvotteluja. Asia on vielä kesken. (2)

OPM:n työryhmässä STM:n edustus. (3)

Ei erityisiä toimenpiteitä. (1)

Vastuu Resurssit / Htv Toteutumistilanne/tammikuu 2008
PSO,
Aiheesta järjestetty seminaareja ja teetetty arviointi. (3)
0,2 htv PSO
VAO,
TAO
Ei toimenpiteitä. (1)

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Odotettu tulos 2007
1) Työvoiman palvelukeskustoiminnan ohjausta on tehostettu.
2) Kuntouttavaa työtoimintaa on
kehitetty osana erityisiä työllisyystoimenpiteitä.
3) Sosiaalista työllistämistä on
lisätty.
4) Työpajatoiminnan vakinaistamista on tuettu.
RAY:n avustuspolitiikan ohjaus- Järjestöjen mahdollisuuksia tarjota
ja valvontamenettely
hyvinvointia tukevaa ja syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa
on parannettu. Esitys uudistuksiksi
valmis 10/2007.

Toimenpiteet
Sosiaali- ja terveydenhuollon
työllisyyttä tukevien palvelujen
kehittäminen yhteistyössä työhallinnon ja opetushallinnon kanssa
Välityömarkkinoiden toimivuutta
parannetaan ja luodaan edellytyksiä matalan kynnyksen työllistämiselle
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-

Vastuu
KP,
ESY,
TRO,
PSO,
TAO,
VAO,
VIE

Kansanterveyslain ja erikoissai- TRO,
raanhoitolain yhdistämisen sää- TAO,
dösvalmistelu terveydenhuolto- VIE
laiksi on käynnistetty. Työryhmä
asetettu 26.6.2007, toimikausi
15.6.-29.2.2008.

Odotettu tulos 2007
- Laadittu lainsäädännön uudistamisen kokonaissuunnitelma ja
aikataulu.
- Valmisteltu uudistukseen liittyvät kiireelliset muutosehdotukset.
- Kehitetty ohjausjärjestelmää.
- Arvioitu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutostarpeet.
- Osallistuttu kuntien toimeenpanosuunnitelmien arviointiin ja
tehty niiden pohjalta johtopäätökset.
- Määritelty perusviestit, laadittu
viestintäsuunnitelma

0,2 htv TAO

Resurssit / Htv
0,8 htv ESY
1,5 htv TAO
2 htv TRO
2,4 htv PSO
0,5 htv VAO
0,25 htv VIE

Ministeriön virkamiehet osallistuneet luennoitsiijoina
koulutustilaisuuksiin eri puolilla Suomea.
Viestintä ja sidosryhmätyö suunniteltu ja teoteutettu
suunnitelman mukaisesti: perusviestit ja ilme, esitteet
ja esittelyaineistot toteutettu ja käytössä, toteutettu laaja radiokampanja pääkohderyhmänä kuntapäättäjät (5)
Työryhmä kokouksissa kuultu asiantuntijoita ja käsitelty terveydenhuoltolain tavoitteita sekä erilaisia malleja
siitä, miten tulevassa laissa säädettäisiin järjestämisvastuusta ja yhteistoiminta-alueista. Työryhmän määräaikaa jatkettaneen 31.8.2008 saakka. (3)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008
STM-PARAS-lakiryhmä valmistellut ehdotukset sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain
muutoksiksi. Aikataulu yhteensovitettu terveydenhuoltolain valmisteluun. STM-PARAS-johtoryhmälle esitelty malli
lainsäädännön rakenteen uudistamiseksi.
STM-PARAS-johtoryhmä koordinoinut osastojen työtä
ja linjannut STM:n kannat kuntien toimeenpanosuunnitelmiin.
PARAS-toimeenpanoryhmä seurannut kuntien ja kuntayhtymien valmistelua ja koordinoinut yhteistyötä Stakesin ja Kuntaliiton suuntaan.
Kaksi kuntakirjettä lähetetty, toinen sote-palveluista ja
toinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.
Lokakuussa pidetty kuntien sote-työkokous puitelain
toteutuksesta.
Läänien avulla ja Stakesin kanssa yhteistyössä analysoitu kuntien toimeenpanovastaukset.(4/5)

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki yhdistetään laiksi
terveydenhuollosta (HO)

Toimenpiteet
Kunta- ja palvelurakennehanke
(HO)

3.4 Varmistetaan toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentulo
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Terveyden edistäminen ja
ehkäisevä terveydenhuolto
(HO)

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluinnovaatiohanke (HO)

-

-

Laadittu hankkeen toimeenpanosuunnitelma ja käynnistetty hanke kiinteässä yhteydessä terveyden edistämisen politiikkaohjelmaan.

ESY,
TRO,
PSO,
VIE

TRO,
VIE

Vastuu

Toteutumistilanne/tammikuu 2008
Tiedottaminen ja taustoittaminen etenemisestä hoidettu
(3)

0,4 htv TRO

Hankkeen toimeenpanosuunnitelma on laadittu ja se
käsiteltiin STM:n johtoryhmässä joulukuussa. Hanke ja
sen kolme osahanketta toteutetaan Kaste-ohjelman sateenvarjon alla ja ne kaikki käynnistyvät kevään 2008
aikana. Media taustoitettu ohjelman tavoitteista (4)

(33.01.63.34)0,2 Terveyden edistämisen politiikkaohjelma sisältää eh5 htv VIE
käisevän terveydenhuollon kehittämistä koskevat toimenpiteet. (4)
Kuntakirje terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä
kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa lähetetty toukokuussa 2007. Kuntien tmp-suunnitelmia on arvioitu ja
Stakes on tukenut kuntia terv. ja hyvinvoinnin rakenteiden ja toimintamallien kehittämisessä. (4)

TRO yht. 10
3,25 htv

Resurssit / Htv

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

-

-

Kansallinen terveydenhuollon
hanke
Toteutetaan Terveyden edistämisen politiikkaohjelman avulla.
Suunnitelma terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämisestä PARAShankkeessa.

Odotettu tulos 2007
- Tavoitteet asetettu ja toimenpiteet suunniteltu terveyskeskustyön kehittämiselle.
Toteutettu hankkeen ulkoinen arviointi.

Toimenpiteet
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-

Selvitetty hoitoon pääsyn tilannetta suun terveydenhuollossa ja
erikoissairaanhoidossa. Selvitetty mahdollisuudet nopeuttaa
hoidontarpeen arvioon pääseminen erikoissairaanhoidon poliklinikoille.

Odotettu tulos 2007
- Arvioitu terveydenhuollon hoitotakuun toimivuus ja tehty tarpeelliset muutokset aikarajoihin
ja toimintamalleihin.

Vastuu

Resurssit / Htv

Ohjelman viestintä hoidettu suunnitelman mukaan,
runsaasti tiedottamista hoitoon pääsystä (4)
Selvitykset tehty maaliskuussa ja lokakuussa 2007 hoitoon pääsyn tilanteesta suun terveydenhuollossa (Stakes/STM) 60 % terveyskeskuksista ilmoitti henkilöstöpulan haittaavan hoitotakuun toteutusta. (4)

Terveydenhuoltolakityöryhmän työn aikana tehdään arviointi. Stakesin selvitys. (3)

Terveyskeskusten hoitoonpääsyä selvitettiin kyselyllä
maaliskuussa 2007. Terveyskeskuslääkärivaje näkyy
hoitoon pääsyn ongelmina eri puolilla Suomea. (3)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008
Erikoissairaanhoidon osalta kysely toteutettiin toukokuussa 2007. Yli puoli vuotta tarpeelliseksi todettua
hoitoa jonottaneita oli silloin 5500. Stakesin hoitoon
pääsyyn seurantajärjestelmä on syksyyn 2007 mennessä pystytty rakentamaan luotettavaksi. Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn valvonta on pääosin siirtynyt
TEO:n ja lääninhallitusten vastuulle. Vuoden 2008
alussa nämä ovat edellyttäneet, että kolme sairaanhoitopiriä saattavat hoitoon pääsyn lain mukaiseksi uhkasakkoon vedoten. (4)

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Toimenpiteet
- Hoitoon pääsyn turvaaminen
(HO)

17(31)

Henkilöstön saatavuuden ja
osaamisen turvaaminen sekä
työnjaon kehittäminen (HO)

-

Valmisteltu työnjaon kehittämisen säädösmuutokset terveydenhuollon ammattihenkilölakiin.
Julkaistu työnjakoa koskevat
suositukset.
Asetettu elokuussa 2007 verkosto seuraamaan ja ennakoimaan
sosiaali- ja terveydenhuollon
työvoiman tarjontaa ja kysyntää.

-

-

-

Päätetty kuvantamistoiminnan
toimenpiteistä. Selvitetään alueellisten laboratorio- ja kuvantamis-liikelaitosten perustamista.

-

Vastuu

Resurssit / Htv

Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman ennakointiverkosto asetettiin ja toiminta käynnistyi vuonna 2007. (4)

Työnjaon kehittämiseen liittyvien säädösmuutosehdotusten ja suosituksen valmistelu käynnistettiin vuonna 2007,
ja sitä jatketaan vuonna 2008. (2)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008
Terveyskeskuksen toimivuutta ja rekrytointiongelmien
taustaa selvitettiin ja jatkettiin perusterveydenhuollon
kehittämisstrategian (Terveyskeskus 2015) valmistelua. Perusterveydenhuollon kehittäminen liittyy myös
sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman
(KASTE) toimeenpanoon samoin kun terveydenhuoltohuoltolain valmistelua. (3)
Maakunnallisia laboratorioita ja laboratorioliikelaitoksia on viisi, joista suurimmat ovat HUS- yhtymän liikelaitos sekä Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen laboratorioliikelaitokset. Maakunnallisia kuvantamisliikelaitoksia on perustettu Varsinais- Suomeen. HUS- yhtymän
alueelle sekä Pirkanmaalle. (3)
EU:n ammattipätevyysdirektiivi on implementoitu, muutokset terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun
lakiin ja –asetukseen tulivat voimaan 1.1.2008.( 4)

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Erikoissairaanhoidon yhteistyö ja laboratorio- ja kuvantamistoimintojen uudelleenjärjestelyt

-

Toimenpiteet
Odotettu tulos 2007
- Laadittu perusterveydenhuollon
- Terveyskeskusten toimintastrategia.
edellytysten parantaminen ja
mielenterveystyön kehittäminen (HO)
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VAO,
Todellinen korvaustaso nousee
TRO,
40 %:iin korvausperusteesta.
Asia selvitetty osana sairaanhoi- TAO
tokorvaustyö-ryhmän työtä.
VNA annetaan syksyllä 2007.
Voimaan 1.1.2008.

Hammaslääkäripalkkioiden Kela- korvausten tason muutos (HO)
-

Resurssit / Htv
5 htv TRO
0,25 htv VIE

Viestintäsuunnitelma tehty. Viestinnän laajempi suunnittelu aloitettu, tiedotettu mm. kansallisen toimijan valitsemisesta Lääneittäinen koulutuskierros toteutettu.
(4)
HE valmistelu käynnissä, pitkäaikaisen laitoshoidon
osalta uudistus toteutettu, lakimuutos tuli voimaan
1.1.2008.
Maksukattojärjestelmän uudistaminen toteutetaan osana
SATA -komitean työtä. Uudistuksen perussisällöstä tiedotettu (2)
Hammaslääkäripalkkioista maksettavia Kela-korvauksia
on nostettu vuoden 2008 alusta siten, että todellinen korvaustaso on 40 %. Muutokset tiedotettu (4)

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyt pääosin valmiit. Määritysten toimeenpano organisoitu. (4)

Ohjausjärjestelmä luotu: nvk asetettu 7/2007 ja nvk:n
alajaostoja perustettu asteittain. (4)

Laki voimaan 1.7.2007. Asetus lausunnolle 1/2008 –
opas tämän jälkeen. (3)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Valmistelu käynnistetty
PSO,
Annettu Stakesille toimeksianto TRO,
valmistella oikeudenmukaisempi TAO
maksukattojärjestelmä

Maksu-uudistuksen toteuttaminen (HO)
-

Toimenpiteet
Odotettu tulos 2007
Vastuu
Sosiaali- ja terveydenhuollon
TRO,
asiakastietojen sähköisen käsitteVIE
lyn kehittäminen (HO)
- Sähköistä asiakastietojen kä- - Valmisteltu sosiaali- ja terveysittelyä koskeva lainsäädäntö
denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain
pohjalta potilasasiakirja-asetus
ja potilasasiakirjaopas. Luotu
lain edellyttämä ohjausjärjestelmä ja sen ylläpito.
- Valtakunnallinen sähköinen - Jatkettu sähköisen sairauskertosairauskertomus ja kansallimuksen kehittämistä ja tuettu
nen tietojärjestelmäarkkitehkansallisten määritysten toituuri
meenpanoa. Hyväksytty valtakunnallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määritykset.
- Suunniteltu ja toteutettu hankkeen viestintä ja sidosryhmätyö.
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Resurssit / Htv

Suunniteltu ja tuettu ”läheltä piti” -tapahtumien ja haittatapahtumien raportoinnin kokeilua terveydenhuollon
organisaatioissa.
Käynnistetty suunnitelma vakavien haittatapahtumien
käsittelyn pilotoinnista. Kokeilu alkaa 2008.
Valmisteltu kansallista haittatapahtumien raportointisuunnitelmaa.
Työstetty potilasturvallisuusesitteitä terveydenhuollon
organisaatioiden käyttöön.
Sovittu kansallisen potilasturvallisuuskonferenssin järjestämisestä tammikuun lopussa 2009.
Osallistuttu pohjoismaiseen ja OECD:n potilasturvallisuus ja laatuindikaattorityöhön Stakesin edustuksella.
Laatuindikaattorit ensi kertaa mukana OECD:n Health
at a Glance raportissa.
Suomi on mukana EU:n EUNetPaS-hankkeessa. 3vuotinen hanke käynnistyy vuonna 2008.
Potilasturvallisuuden tietoa on alettu koota Stakesin
internetsivuille. (4)

Ohjausryhmä on toiminnassa.
Valmisteltu esitystä potilasturvallisuuspykälästä terveydenhuoltolakiin.

Toteutumistilanne/tammikuu 2008
Kiireettömän hoidon perusteita päivitetty ja täydennetty suun terveydenhuollossa. (4)

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Toimenpiteet
Odotettu tulos 2007
Vastuu
Parannetaan palvelujärjestelmän - Finohtan HTA ja Halo Perfect- TRO
laatua, vaikuttavuutta ja kustanhankkeet jatkuvat.
nustehokkuutta
- Käypähoito-suositusten laatiminen jatkuu.
- Kiireettömän hoidon kriteerien
täydentäminen/tarkistaminen
jatkuu.
Potilasturvallisuuden parantami- - Potilasturvallisuuden edistämi- TRO
nen
sen ohjausryhmä asetettu toimikaudeksi 1.11.2006–31.10.2009.
- Ohjausryhmä on määritellyt
kansalliset toimenpiteet potilasturvallisuuden kehittämiseksi.
Suomen potilasturvallisuusohjelma on valmisteltu ja sen toimeenpanosuunnitelma laadittu
vuonna 2007.
- Alueellisten haitta- ja läheltä piti
-tapahtumien raportointi- ja palautejärjestelmien sekä kansallisen seurantamekanismien suunnittelu käynnistetty sekä potilasturvallisuuden internet-sivut aikaansaatu alaiseen laitokseen.
- Kansainvälisten tunnuslukujen
määrittely on käynnistetty.
- Pohjoismainen yhteistyö on
käynnistetty, mm. laadun seuranta ja potilaan kokema turvallisuus.
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-

-

Apteekkijärjestelmän kehittäminen

Sairaankuljetus- ja ensihoitojärjestelmän kehittäminen sekä lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan turvaaminen (HO)

Annettu HE lääkkeiden velvoitevarastointilaiksi sekä asetus.
Toimeenpantu sähköisen reseptin käyttöönoton vaatimat toimenpiteet.
Sovittu apteekkityöryhmän ehdotusten jatkotoimista. Toimikausi 15.9.2006–31.5.2007.

PSO,
VIE

ESY,
TRO,
VIE

TRO,
TAO
SM

Vastuu
TRO,
TAO
VAO,
TRO,
VIE

2,2 htv PSO
3,0 htv PSO
(33.01.63.35)

0,3 htv TRO
0,1 htv TAO

Ministeri Hyssälän kanssa on sovittu jatkovalmistelun
toteuttamisesta vuonna 2008 (3)

0,4 htv VAO
0,2 htv TAO

HE:tä ei annettu 2007, antaminen siirtyy kevätistuntokaudelle 2008 (2)
Kela toteuttaa käyttöönoton. STM on ollut mukana valmistelussa. Asetus sähköisestä lääkemääräyksestä annetaan keväällä 2008.(4)
Apteekkityöryhmän ehdotusten jatkovalmistelusta on
sovittu ministeri Hyssälän kanssa. Valmistelu tehdään
vuoden 2008 aikana. (3)
Viestintä toteutettu suunnitelman mukaisesti (4)
Muutokset valmistellaan terveydenhuoltolain valmistelun yhteydessä ja sen aikataulussa. (2)
Ensihoitojärjestelmän osalta valmistelutyö etenee tavoitteen mukaisesti (4)
Lääkärihelikopteritoiminnan osalta esitys valmistunut
(5)
Työryhmän ehdotus (STM 2007:52) valmistui ja siitä
pyydettiin lausunnot. Kaikkia lausuntoja ei saatu vielä
vuoden 2007 puolella. Jatkotoimenpiteistä sopiminen
jäikin odottamaan erityisesti oikeusministeriön lausuntoa. Tapaaminen oikeusministeriön asiantuntijoiden
kanssa pidetään tammikuussa 2008. (3)
Päätöstilaisuudet pidetty, hallinnollinen loppuraportti
laadittu ja kokonaisarviointi käynnissä (valmistuu
vuonna 2008). (4)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008

Resurssit / Htv
1,4 htv TRO

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Valmisteltu sairaankuljetus- ja
ensihoitojärjestelmää koskevat
muutokset.
- Liittyy kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain yhdistämiseen.
Ehdotukset biopankkien toimin- - Työryhmän (toimikausi
nan linjauksiksi
1.6.2006–31.9.2007), ehdotusten
pohjalta sovittu jatkotoimenpiteistä. Lausuntokierros pidetty.
Liittyy palveluinnovaatiohankkeeseen (HO)
Sosiaalialan kehittämishankkeen Hankkeen loppuunsaattaminen, arviointi, raportointi ja päätöstilaisuu2003–2007 toimeenpano
det.

-

-

-

-

-

-

Kuntien ja sairausvakuutuksen kustannusvastuun selkeyttäminen lääkekustannusten osalta (avo-/laitoshuolto)
Lääkkeiden velvoitevarastointilaki
Sähköinen resepti

-

Sovittu ja käynnistetty jatkotoimet selvitysmiehen ehdotusten
pohjalta.

Odotettu tulos 2007

Toimenpiteet
Lääkehuollon kehittäminen
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Järjestelmän määrittelytyö edennyt aikataulussa, asiakirjojen käsittelyä ja säilyttämistä koskeva sääntelytyö
jatkuu edelleen. (3)

0,6 htv PSO

0,4 htv PSO
(33.01.63.37)

Valtionavustuspäätökset annettu. (4)

0,4 htv PSO

Valmistelu käynnissä, ja työ jatkuu. (3)

Työryhmän työ käynnissä (4)

Kehittämishankkeen tulokset raportoitu ja jatkotoimenpiteet käynnistetty. STM:n mukana YM:n palveluasumishankkeessa, josta loppuraportti valmistunut.
Jatkotyö STM:ssä meneillään. (4)

0,4 htv PSO

Kotihoitoa koskevat opas valmistunut ja lähes kaikki
väliraportit toimitettu vuoden loppuun mennessä. (4)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008
HE toimeentulotukiasian viivytyksettömästä käsittelystä annettu. (3)

Resurssit / Htv
0,6 htv PSO
(33.01.63.37)
0,5 htv VIE 0,2
htv PSO

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

-

-

-

-

-

Odotettu tulos 2007
Vastuu
- Annettu HE toimeentulotukiasiakkaan sosiaalityön tarpeen
arviointiin pääsemisestä ja toimeentulotukiasian viivytyksettömästä käsittelystä.
- Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän määrittelytyö edennyt,
luotu pohja sosiaalihuollon asiakirjojen käsittelyä ja säilyttämistä koskevalle sääntelylle.
Vanhusväestön palveluja
- Kotihoitoa koskeva opas valmisuudistetaan tavoitteena eritunut. Kotihoitokokeilua kosketyisesti kotihoidon varmisvat väliraportit saatu vuoden lotaminen ja sitä tukevien palpussa.
velujen kehittäminen
Ikäihmisten laitoshoidon ja - Ikäihmisten laitoshoidon kehit- PSO
palveluasumisen kehittämitämishankkeen tulokset raportoinen (SOSKH 18) (HO varatu ja jatkotoimenpiteet käynnisus)
tetty. Uudet linjaukset palveluasumisesta valmiit.
Valtionavustus sosiaalihuol- - Valtionavustuspäätökset sosiaa- PSO
lon kehittämishankkeisiin
lihuollon kehittämisohjelman ja
alkoholiohjelman mukaisiin kehittämishankkeisiin.
Työryhmä asetettu ja sen toiminta
PSO,
Kunnallisen palvelusetelin
käynnistynyt, määräaika 31.5.2008
TRO,
käyttöalaa laajennetaan tarTAO
koituksenmukaisella tavalla
sosiaali- ja terveydenhuoltoon
Pakkotoimenpiteet ja rajoit- Valmistelu käynnissä.
PSO,
teet sosiaalihuollossa
VIE

Toimenpiteet
- Toteutetaan palvelutakuu
ottamalla asteittain käyttöön
palvelun tarpeen arvioinnin
määräajat keskeisissä sosiaalipalveluissa
- Sosiaalihuollon tietoteknologian kehittämishanke
(SOSKH 7)
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Odotettu tulos 2007
- Valtioneuvosto hyväksynyt ohjelman ja ohjelman toimeenpano
käynnistetty.
- Sidosryhmätyö ja viestintä
suunniteltu ja käynnissä.

0,5 htv VAO

Annetaan HE sairausvakuutuslain
tarkistamiseksi.

VAO,
VIE

0,2 htv VAO

HE sairausvakuutuslain tarkistamisesta annettu ja tiedotettu syksyllä 2007, voimaan 1.1.2008.(4)

Käynnistetty 2007, selvitys jatkuu virkatyönä vuonna
2008.(4)

Jatkotoimia valmisteltu (3).

0,6 htv VAO

1,5 htv VAO

0,1 htv TRO

Jatkotyö käynnissä työryhmän ehdo- VAO,
tusten pohjalta yhteistyössä LVM:n PSO,
kanssa.
TRO

Kilpailuselvityksen toimeenpanoon
liittyvät periaateselvitykset.

HE tasokorotuksesta ja avo- ja laitoshoidon rahoitusratkaisujen yhdenmukaistamisesta annettu 9/07 ja tiedotettu, voimaan 1.1.2008.(4)

0,4 htv VAO

VAO,
TRO,
VIE
VAO,
TRO
VAO,
TAO,
PSO,
TRO,
VIE
VAO,
VIE

Jatkotoimet päätetään loppuvuonna 2007.

0,8 htv VAO

Toteutumistilanne/tammikuu 2008
Ohjelman toimeenpano käynnistetty; ohjelman hyväksyminen siirtyi vuodelle 2008. (3)

VAO

0,2 htv VIE

Resurssit / Htv
0,8 htv PSO

Ohjelmasta tiedotettu, KASTE-ohjelman julkaisu tuotannossa, tarkempi viestinnän suunnittelu toimeenpanon tueksi aloitettu (4)
Annetaan työryhmämuistio 5/2008, jossa on selvitetty
tapaturmavakuutuslainsäädäntöön tarvittavat muutostarpeita. (3)
Annettu työryhmämuistio 9/2007 ja siitä tiedotettu. (4)

Vastuu
PSO,
TRO,
TAO,
VIE

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Työeläkeyhtiöiden, -säätiöiden ja
-kassojen kilpailuedellytysten
tarkistaminen
Matkakorvausjärjestelmän kehittäminen (MYK, PARAS, ostopalvelut, ulkomaan, helikopterit,
taksit)
Asetuksen 1408/71 sairaanhoitokustannustyöryhmän esitysten
toimeenpano ja osana kunta- ja
palvelurakenneuudistusta selvitetään ulkomaalaisten sairaanhoi-

Tapaturmavakuutuslainsäädäntöön
tarvittavia muutostarpeita selvittävä
muistion tavoite 1/08.
Lääkekustannusten kasvun hallin- Annettu lääkekustannusten kasvun
ta ja korvausperiaatteet
hillitsemiseksi tarpeellisia toimenpiteitä selvittävä muistio.
Huttusen, Mossialoksen ja apJatkotoimet päätetään loppuvuonna
teekkityöryhmän ehdotusten
2007.
mahdolliset jatkoselvitykset
Selvityksen teko tarkoituksenmuKansaneläkkeen tasokorotus 20
€/kk ja avo- ja laitoshoidon rahoi- kaisten hoitokäytäntöjen edistämitusratkaisujen yhdenmukaistami- sestä käynnistynyt.
nen osana sosiaaliturvauudistusta

Tapaturmalainsäädännön uudistaminen

Toimenpiteet
Vuosien 2008–2011 Sosiaali- ja
terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman valmistelu
(HO)
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Vastuu

1,5 htv TAO

Käynnistetty hallinnonalan tilannejohtamisvalmiuksien
kehittäminen sekä erityistilanteiden varautumissuunnittelu. Viestinnän yhteistyötä tiivistetty (4)

0,3 htv VAL

Komitean työ alkanut syksyllä 2007. Kiireelliset toimenpiteet kartoitettu. Jaostoissa on selvitykset käynnissä. Viestintä suunniteltu, media taustoitettu (4)

Työryhmä asetettu keväällä 2007. Määräaika
31.3.2008. Asiaa taustoitettu medialle. (4)
Työryhmä selvittää, määräaika 31.3.2008.(4)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008

Resurssit / Htv

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Kohteleeko sosiaalietuuksien ostovoimaa turvaavien indeksitar-

Käynnistetty strategian toimenpiteiden toteuttaminen hallinnonalalla.

Odotettu tulos 2007

VAL,
osastot,
erillisyksiköt
Vakuutus- ja rahoitusalan valvon- Työryhmä alatyöryhmineen asetettu. VAO,
tojen yhdistäminen
VIE
Vakuutusyhtiöiden tasoitusvasTyöryhmä asetettu
VAO
tuun määräytymistä koskevat
säännökset
Komitea asetettu ja työ käynnissä
VAO,
Selvitetään osana asetettavaa
TAO
sosiaaliturvakomiteaa:
- työttömyysturvan kehittäminen työllistymistä kannustavaan suuntaan
- vuorotteluvapaajärjestelmän
rahoitus
- vanhustenhoidon tukien ja
palvelujen saumaton yhteensovittaminen
- verotuksen, perusturvan ja
työttömyysturvan uudistaminen työmarkkinoiden
toimivuuden parantamiseksi
- kaikkein pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentulon turvaavan mallin
valmistelu

Toimenpiteet
don kustannusten korvaaminen
kunnille (PARAS-hanke)
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen (YETT) strategian toimeenpano hallinnonalalla

24(31)

Ydinprosessien läpikäyminen

-

-

Kehitetty johtamisjärjestelmä.

Tehdään asiakirjat Doktorissa.

Odotettu tulos 2007

Resurssit /
Htv

Resurssit / Htv

Toteutumistilanne/tammikuu 2008

Toteutumistilanne/tammikuu 2008

HAO,
1,5 htv HAO, Laajamittaisesta käyttöönotosta tehty päätös ministeriön
osastot ja 4 htv osastot johtoryhmässä, käyttöönottoa tuettu erilaisin toimenpiyksiköt
tein.
Asiakirjojen käsittelyn pelisääntöjä täsmennetty ja käyttäjiä koulutettu erityisesti asiakirjojen käsittelyyn
Doktorin uusi versio otettu käyttöön 1.10.
Peruskoulutukset ja uuden version koulutukset toteutettu
suunnitellusti.
→ kokonaisuutena 3 (asiakirjoja ei vielä tehdä riittävän
laajasti Doktorilla)
TAO,
ESY: Tätä aluetta käsiteltiin ministeriön roolia koskeHAO,
neen selvityshenkilön työn yhteydessä, jossa määriteltiin
ESY
ministeriön ydintehtävät.

Vastuu

Vastuu

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

-

Johtamisen ja työprosessien kehittäminen
- Doktori -järjestelmän käyttöönotto

Toimenpiteet

1. Toiminnallinen tehokkuus

B. Toiminnallinen tuloksellisuus

Toimenpiteet
Odotettu tulos 2007
kistusten kulutuskori tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisia
kulutusrakenteita omaavia kansalaisia, kuten kansan- tai työeläkettä saavia ikäihmisiä
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Palvelukeskushankkeen toteuttaminen
1) Hallinnonalan kustannushyötyanalyysin laadinta.
2) Ministeriön toimeksiantosopimuksen valmistelu.
3) Tukitehtävien palvelukeskukseen siirtämisen valmistelu.
4) Muuttuvien tehtävänkuvausten

TAO,
HAO,
ESY,
VIE,
osastot

TAO,
HAO,
osastot

Vastuu
VIE,
osastot

1,5 htv TAO
0,1 htv HAO,
0,25 htv VIE

Resurssit / Htv
1,5 htv VIE

1) Kustannus-hyötyanalyysi tehty. → 4
2-3) Käynnistetty toimeksiantosopimukseen tähtäävä
valmistelu: hallinnonalan yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon ryhmät sekä tilivirastotason (talous) ja
STM-virastotason (henkilöstö) ryhmät. Konkreettinen
valmistelu jatkuu v. 2008. → 3
4) Alustavaa pohdintaa, pääosin v. 2008. → 2

Vähentämistavoitteen määrittelystä on neuvoteltu useaan otteeseen VM:n kanssa. Vähentämistavoite on
kohdentamiseen kehysehdotuksessa hallinnonalan virastoille (tukipalvelujen osalta jakamatta).
→ 3 (vähentämistavoite on jaettu, mutta VM:n lopullista kantaa siitä, mitkä toimenpiteet lasketaan tuottavuusvähennyksiksi, ei vielä ole)

Toteutumistilanne/tammikuu 2008
Hallinnonalan selvitykset siirretty vuoden 2008 toimintasuunnitelmaan (1)
Verkkopalvelustrategian linjaukset pääosin toteutettu,
osa toteutuu verkkouudistuksen myötä (4)
Verkkopalvelun kokonaisuudistus organisoitu, työpajat
toteutettu, toimittajat kilpailutettu, tarjoukset vertailtu
ja päätökset toimittajasta12.2.08, sisällön suunnittelu
aloitettu (4)

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Sosiaali- ja terveyssektorin hallinnonalan tuottavuusohjelma

-

Odotettu tulos 2007
- Selvitys hallinnonalan julkaisutoiminnasta ja sen järjestämisen
mahdollisuuksista tehty ja kehittämisehdotuksista sovittu.
- Verkkopalvelustrategiassa sovitut uudistukset ja prosessit toimeenpantu.
- Verkkopalvelun kokonaisuudistus organisoitu, esiselvitykset ja
testaukset tehty, toimittaja kilpailutettu ja valittu.
- Viestintästrategian toimeenpano
toteutettu vuodeksi 2007 sovitun
aikataulun mukaisesti.
- Selvitys sisäisestä viestinnästä
tehty.
- STM:n hallinnonalan henkilösHenkilöstön määrää ja ratömäärän muutostarpeet kohkennetta koskevien toimendennettu virastoille.
piteiden valmistelu ja toteuttaminen STM:ssä ja STM:n
hallinnonalalla

Toimenpiteet
- Viestinnän strateginen kehittäminen ja linjausten toimeenpano
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Strategisen otteen terävöittäminen,
järjestelmän keventäminen ja indikaattorien hyödyntäminen tulosohjauksessa.

- Palvelujen tuottavuus.
Osallistutaan aluehallintoviranomaisten tehtävien ja työnjaon selvittämistyöhön.

Odotettu tulos 2007
valmistelu.
5) Sisäinen ja ulkoinen viestintä
suunniteltu ja hoidettu.
- Tuottavuusprojektin loppujulkaisu.
- Kahden liikelaitoksen perustamisen valmistelut.
- Ministeriön roolin selkeyttäminen.

TAO,
TSO,
PSO,
VIE
TAO

Vastuu

Osallistuttu uudistamishankkeeseen ja sen taustatyöhön. Valmisteluryhmät ovat jättäneet loppuraporttinsa.
(4)
1. Valmistelussa otettiin huomioon hallitusohjelman
tavoitteet koko hallituskaudelle, tavoitetila 2011 ja niiden perusteella tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2008
kaikissa laitoksissa. Ohjausta tehostettiin prosessin aikana kaikissa vaiheissa. Tulosohjaustyöryhmä valmisteli syksyyn 2007 mennessä ehdotukset tulosohjausprosessin kehittämiseksi ja prosessiin liittyväksi hanketoiminnan ohjausmenettelyksi. Sopimuksissa siirryttiin
talousarvioasetuksen edellyttämään ns. tulosprismaan.
2. Tulossopimuksia lyhennettiin ja selkeytettiin.
3. Pääluokkaperustelujen yleisindikaattorit otettiin sopimuksiin annettuna, lisäksi laitokset asettivat omia
vaikuttavuusindikaattoreita. Painopistettä siirrettiin
laitosten osalta toiminnalliseen tuloksellisuuteen.
4. Ministeriö antoi kesäkuussa aiempaa perusteelli-

1,5 htv TAO

Selvityshenkilön raportti ”Ministeriön rooli, tehtävät ja
koko” valmistui elokuussa 2007. Sen ehdotuksia käsiteltiin johtoryhmässä ja henkilöstötilaisuuksissa. Ehdotuksia on otettu huomioon mm. henkilöstöstrategian
laadinnassa. Ehdotusten toimeenpanosuunnitelma on
valmistunut; STM-jory ohjaa toimeenpanoa. (4)

0,3 htv ESY

0,5 htv TAO

Toteutumistilanne/tammikuu 2008
5) Sisäistä viestintää asianosaisille toteutettu. →4

Resurssit / Htv

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Tulosohjauksen kehittäminen

Aluehallinnon uudistaminen ja
kansanvaltaistaminen (HO)

Toimenpiteet
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-

-

-

-

-

TAO,
ESY,
osastot,

0,7 htv TAO

0,4 htv ESY

1 htv TAO

TAO

ESY,
HAO,
osastot,
VIE

Resurssit / Htv

Vastuu

Sovittu TAO:n vaikutusarviointityön menettelyistä ja
vaikutusarvioinnit aloitettu hankekohtaisen tarpeen
perusteella.
TSO:n säädösyksikkö on organisoitu uudelleen ottaen
huomioon paremman sääntelyn toimintaohjelmasta ja

Perustuslakikoulutus ja tutorkoulutus toteutettu. Tutorointi aloitettu osastoilla.

Hare toimii säädösten seurannan välineenä. Säädösvalmistelun doktorikäyttöä pilotoitu ja esitelty osastoille. Kuluvan nelivuotiskauden hankkeet kirjattu Hareen
tammikuun 2008 tilanteen mukaan. Johtoryhmässä
päätetty säädöshankkeiden kirjallisista toimeksiannoista.

Toteutumistilanne/tammikuu 2008
semmat kannanotot laitosten toiminnasta ja evästyksiä
seuraavalle kaudelle.
5. Netra –tulostietojärjestelmälle asetettu vuoden 2007
tulostavoitteiden järjestelmään tallennus onnistui.
Muutaman laitoksen osalta tallennusta ei ehditty tehdä
vuoden vaihteeseen mennessä. Pienryhmätilaisuuksia
pidettiin kaikille laitoksille. Viivästys muutamilla aiheutui laitosten omasta henkilöstö- tai muusta tilanteesta.
Kokonaisuus > 4
Valtavirtaistamista jatkettiin, budjettiprosessin suvaamista seurattiin ja koulutusta järjestettiin. (3)

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Säädösvalmistelun koordinointi
ja prosessien kehittäminen

-

-

Tasa-arvon valtavirtaistaminen
valtionhallinnossa

Valtavirtaistamisen jatkaminen.
Sukupuolinäkökulman sisällyttäminen budjettiprosessiin ja politiikkaohjelmiin.
Valtavirtaistamiskoulutusta valtionhallinnolle.
Paremman sääntelyn toimintaohjelman ehdotusten asteittainen
toimeenpano.
Laadittu STM:n 4-vuotinen ls.
suunnitelma, joka liitetään HSAtason suunnitelmaan.
Doktori säädösvalmisteluprosessissa käytössä ja HARE on käytössä.
Säädösvalmistelun koulutuksen
toteutus: tutorointi, perustuslakikoulutus.
Käynnistetty säädösten vaikutusarviointi.

Odotettu tulos 2007

Toimenpiteet
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Odotettu tulos 2007

TAO,
TSP,
PSO,
VIE

ESY,
KVT ja
osastot,
VIE
HAO,
osastot ja
yksiköt

Vastuu

0,5 htv TAO

Hallinnonalan virastojen tietohallintostrategioista valtaosa valmistunut. STM:n oman IT-strategian valmistelu yhteiseltä pohjalta käynnistynyt, jatkuu v. 2008. → 3
TUTU- työryhmässä on tehty 2 liikelaitossuunnitelmaa
ja selvitetty tuottavuusohjelman vaatimia toimenpiteitä
tutkimuslaitoksissa. VN on asettanut elokuussa sektoritutkimusneuvottelukunnan ja 4 jaostoa ylisektoriaalisen hanketoiminnan kehittämiseksi. Sektoritutkimuksen merkityksestä taustoitettu mediaa (4)

Hallinnonalan IT-strategia valmistunut. Ehdotetut kärkihankkeet käynnistyneet. → 4

0,3 htv HAO,
0,1 htv osastot

0,2 htv ESY
0,2 htv KVT

Toteutumistilanne/tammikuu 2008
tehostetusta EU-lainsäädäntöön vaikuttamisesta johtuvat uudet tehtävät.
TSO:n luettelo valmisteltavana olevista säädöksistä on
doktorissa ja hankkeet ovat HARE:ssa. On toteutettu
laaja eurooppalainen ex post vaikutusten arviointihanke näyttöpäätetyödirektiivistä. Säädösyksikön ylitarkastajan ja informaatikon tehtävänkuvauksissa on erityisesti otettu huomioon vaikutusten arvioinnin menetelmä- ja tietotuen antaminen. SY:öön on koulutettu
kaksi tutoria.
Kokonaisuus (3)
Kv. toiminnan linjaus valmistuu kevään 2008 aikana.
(3)

Resurssit / Htv

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

-

Hallinnonalalla on valtion tietohallintostrategian mukainen tietohallintostrategia.
- Hallinnonalan virastojen ja laitosten tietohallintostrategiat yhdenmukaistetaan.
Tutkimus- ja kehitysrahoituksen Neuvon työryhmän toimeenpano ja
lisäys erityisesti palvelusektoril- hallintoratkaisut 2008 kesäkuuhun
la tavoitteena tehokkuuden pamennessä. Tutkimusaihioiden määrantaminen
rittely ja menettelyn organisointi
hallinnonalalla 2007 loppuun mennessä. Tutkimusaihioiden määrittely
ja organisointi hallinnonalalla 2007
loppuun mennessä.

Hallinnonalan IT-strategia ja
STM:n IT-strategian uudistaminen

STM:n kv-toiminnan periaatteita Arvio ja suunnitelma kv-toiminnan
ja toimintamalleja koskevien
strategisista tavoitteista, linjauksista
linjausten laatiminen
ja toimintaprosessista.

Toimenpiteet
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TSO 1,2 htv

TSO 0,5 htv

TSO

TSO

ESY,
osastot,
VIE

Resurssit /
Htv
1,0 htv ESY

Vastuu

Ulkopuolisen arvioijan suorittama arviointi toteutettu ja
tuloksia hyödynnetty työsuojelupiirien runkosopimuksessa ja piirien toiminnan ohjauksessa. (4)

STM:n neljän strategisen linjauksen jäsentelyä on käytetty suunnitteluasiakirjoissa (tulossopimukset, TTS,
toimintasuunnitelma).
Hallitusohjelmatyön taustaksi valmisteltiin STM:n strategisia painotuksia koskenut muistio, jota hallitusohjelman valmistelussa käytettiin hyväksi. Hallitusohjelma
on hyvin linjassa Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat
2015 –asiakirjan linjausten kanssa. Strategian linjaukset
toistuvat viestinnässä ja sidosryhmätyössä (4)
Työterveyslaitoksen tulossopimukseen on kirjattu tarvittavan asiantuntemuksen saamisesta työsuojeluhallinnon käyttöön. Työsuojelun tuki -toimintaohjelman jatkoa valmistellaan. (4)

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Työsuojelupiirien toiminnan
arviointi

Työsuojeluhallinnon ja Työterveyslaitoksen yhteistyön kehittäminen

-

Strategia 2015 mukaisten linjausten toimeenpano

Linjausten mukainen jäsentely ja
painotukset suunnitteluasiakirjoissa ja tulossopimuksissa.
- Vaikuttaminen sidosryhmiin
(ml. sitouttaminen).
- Hallitusohjelmatyön taustatuki
ja hallitus-ohjelman toimeenpanon käynnistäminen STM:n vastuualueella
Työsuojeluhallinto saa päätöksenteossa tarvittavan Työterveyslaitoksen
asiantuntemuksen ja Työsuojelun
tuki -toiminta-ohjelman luomat yhteistyökäytännöt on sisällytetty Työterveyslaitoksen toiminnaksi.
Suunnittelu- ja seurantajärjestelmän
arviointi on suoritettu ja tulokset
otettu huomioon vuosien 2008–2011
runkosopimuksessa.

Odotettu tulos 2007

Toimenpiteet

2. Tuotokset ja laadunhallinta
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-

-

-

-

Sovittu lähivuosien (2007–2011)
henkilöstöpolitiikan linjausten
painopisteet.
Sovittu keinot STM:n henkilöstömäärän muutostavoitteista ja
osastot/yksiköt ovat ryhtyneet
käytännön valmistelutoimenpiteisiin.
Valmistauduttu talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelutehtävien kokoamiseen palvelukeskuksiin.
Ministeriön roolia, tehtäviä ja
rakennetta koskeva selvitys on
valmistunut ja käynnistetty sen
mukaisia toimenpiteitä.
ESY,
HAO,
osastot

TAO,
HAO

HAO,
osastot

HAO

HAO,
osastot

Vastuu

0,3 htv HAO

Resurssit /
Htv

Ks. edellä. Selvitys on valmistunut. Otettu huomioon
henkilöstöstrategian valmistelussa ja eräitä muita jatkotoimenpiteitä käynnistetty (mm. edustusten karsiminen).
Jatkotoimenpiteiden käynnistäminen pääosin v. 2008.
(4)

Toteutettu suunnitelman mukaisesti (kts. edellä)

Siirtynyt vuoteen 2008.
→1

Työtyytyväisyyskysely toteutettu ja analysoitu.
Erityisesti tarkasteltavat yksiköt tunnistettu. Tspäällikkö ja ts-valtuutettu keskustelleet ao. osastopäällikköjen kanssa tilanteesta ja toimenpiteistä.
Toteutettu kaikissa yksiköissä työyhteisötaitoja kehittävä koulutus: esimiehen ja alaisen vuorovaikutus, henkilö/alainen hyvän työyhteisön jäsenenä.
Otettu käyttöön liikuntasetelit ja yksiköiden yhteiseen
käyttöön kohdennettu kulttuurituki. Aiheesta runsaasti
sisäisissä viestimissä.
→4
Henkilöstöstrategia valmistunut.
→4

Toteutumistilanne/tammikuu 2008

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty tulossopimusvuonna, 2. Tulostavoite on osittain toteutunut, 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4.
Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

STM:n henkilöstöstrategian
uusiminen

-

-

Edistetään työhyvinvointia

Toteutetaan työtyytyväisyyskysely, kevät -07.
Kohdennettu erityisiä toimia
työviihtyvyyteen.

Odotettu tulos 2007

Toimenpiteet

3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
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