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1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 

 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen päivittäistä toimintaa ovat jossain määrin haitanneet 
spekulaatiot mahdollisista resurssivahvistuksista. Yhteensä kolme laitoksen virkaa on ollut 
täyttämättä koko vuoden 2006. Henkilöstövajaus on heijastunut hieman yksittäisten 
tutkimushankkeiden etenemiseen. Tutkimuslaitoksen toimintaan ja hankkeiden etenemiseen 
ovat jossain määrin vaikuttaneet myös laitoksen sisäiset virkajärjestelyt, toisin sanoen useat 
äitiyslomat sekä yksittäiset virkavapaudet.  

 Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa on tiivistynyt, kun tutkimuslaitoksessa 
työskentelevien dosenttien määrä ja siten henkilöstön koulutustaso on noussut. Yhteistyö on 
tuonut tutkimuslaitokselle myös lisää näkyvyyttä ja positiivista julkisuutta. 

 



 

Tutkimuksen painopistealueita vuonna 2007 ovat rikollisuustutkimus (nuorisorikollisuuskirja 
julkaistu), naisuhritutkimus, perheoikeuden tutkimus sekä seuraamusjärjestelmää koskeva 
tutkimus. 

Kansliapäällikön esittämän kysymyksen pohjalta tulosneuvottelussa keskusteltiin siitä, miten 
yleinen keskustelu ja mielipideilmasto sekä toisaalta hallitusohjelmat huomioidaan 
tutkimusalueiden valinnassa ja tutkimusohjelman suunnittelussa. Lappi-Seppälä totesi 
tutkimusohjelman perustuvan yhtäältä pidemmän aikavälin pysyvämpiin perusteemoihin, mutta 
toisaalta ohjelman suunnittelun on samalla myös jatkuvaa reagoimista ajankohtaisiin teemoihin 
ja keskustelunaiheisiin. Hallitusohjelmia sen sijaan ei nykyisellään huomioida yhtä 
suunnitelmallisesti. Kuitenkin hallitusohjelma kanavoituu tutkimusohjelmaan ja laitoksen 
toimintaan erilaisten välillisten mekanismien kautta, esimerkkinä sisäisen turvallisuuden 
ohjelma ja siihen liittynyt väkivallan vähentämisohjelma. On siten selvää, että niin 
kriminaalipolitiikan kuin yleisenkin oikeuspolitiikan muutostrendit ovat osaltaan suunnanneet 
tutkimusta. Kyse ei ole yksinomaan käynnissä oleviin muutoksiin regoimisesta vaan myös 
nähtävissä olevien trendien ja keskusteluteemojen ennakoinnista. Kriminalipolitiikan alalla 
vaikuttavat trendit ovat ennakoitavissa jo kansainvälisen keskustelun seurannan pohjalta. Myös 
tieto tulevista laajemmista lainuudistuksista on vaikuttanut laitoksen tutkimustoiminnan 
suuntaamiseen.  

Kaiken kaikkiaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toiminta on vakaalla pohjalla. 
Tutkimusohjelmaa rakennetaan ja uudistetaan panostamalla samanaikaisesti laitoksen 
perustehtävien kannalta keskeisten pitkän aikavälien teemojen edelleen kehittelyyn sekä 
suuntaamalla tutkimusta kulloinkin ajankohtaisten, ratkaisuja vaativien kysymysten suuntaan. 

 

2 TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO 

Tilinpäätöskannanotossa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toiminnallinen tehokkuus on 
todettu hyväksi verrattuna muihin valtion sektoritutkimuslaitoksiin. Vertailutiedot (LIITE 1) 
osoittavat, että Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toiminta on sekä tuottavaa että taloudellista, 
vaikkakin laitoksen resurssit ovat verrattain pienet. Todettiin, että vertailutiedon saatavuus on 
tuloksellisuuden arvioinnin ja raportoinnin kannalta tärkeää. 

Kaiken kaikkiaan laitoksen tuloksellisuuden mittarit arvioitiin hyviksi ja niiden käytön 
toivotaan vakiintuvan.  

 

3 VIRASTON ESITYS VUODEN 2007 TULOSTAVOITTEIKSI  

3.1  Kriminologinen yksikkö  
 
Kriminologisen yksikön päätehtäviä on oikeasuhtaisen kuvan muodostaminen maamme 
rikollisuustilanteesta. Koska viranomaisten tietoon tulee useimmissa rikoslajeissa vain osa rikoksista, 
yksikkö on kehittänyt kokonaisrikollisuuden osoitinjärjestelmiä. Niistä tärkeimmät ovat kansalliset 
uhritutkimukset (1980 alkaen), nuorisorikollisuuskyselyt (1995 alkaen) ja henkirikollisuuden 
seurantajärjestelmä (2002 alkaen).  
 



 Lisäksi yksikkö harjoittaa tutkimusta ajankohtaisista rikollisuusteemoista. Viime vuosina 
tällaisia ovat olleet nuorisorikollisuus ja väkivaltarikollisuus, erityisesti henkirikollisuus. Yksikkö 
tutkii myös seuraamusjärjestelmää ja arvioi sen uudistuksia.  
 Kriminologinen yksikkö vaalii aktiivisesti harjoittamansa tutkimuksen laatustandardeja. 
Yksikkö otti 2003 käyttöön pääsarjassa julkaistavien tutkimusraporttien ulkopuolisen ja anonyymin 
vertaisarviomenettelyn. Lisäksi yksikkö on painottanut julkaisuprofiilissaan tutkimuksen 
julkaisemista alan ulkomaisissa tieteellisissä lehdissä, joissa on kansainvälinen 
vertaisarviointimenettely. Näin huolehditaan yksikön tutkimuksen kansainvälisestä näkyvyydestä ja 
siitä, että tutkimuksen laatu pysyy myös kansainvälisesti korkealla tasolla. Etenkin 
nuorisorikollisuutta ja henkirikollisuutta sekä kriminaalipolitiikan muutostrendejä arvioivan 
tutkimuksen osalta tavoite on onnistunut. 
 Luonnollisesti yksikkö huolehtii edelleen tutkimuksen tulosten saattamisesta kotimaisten 
yleisöjen saataville. Yksikkö käynnisti vuonna 2005 erillisen verkkojulkaisusarjan. Myös vuosittain 
julkaistavalla Rikollisuustilanne-katsauksella on edelleen keskeinen asema yksikön tutkimustulosten 
välittämisessä.  
 

Rikollisuustilanteen seuraaminen ja rikollisuuden osoittimien kehittäminen 
 
a) Kokonaiskuva rikollisuustilanteesta. Rikollisuustilanne 2006 pyritään julkaisemaan kesällä 
2007. Katsausta kehitetään uusien rekisteriaineistojen avulla. B (=budjettirahoitus) 
 
b) Uhritutkimukset. Vuosina 1980–2006 kuudesti kerätyt kansallisten uhritutkimusten aineistot 
ovat maamme merkittävin rikollisuus- ja pelkokehitystä kuvaava tietokanta. Vuoden 2006 
aineisto valmistuu 2007 tammikuussa. Vuoden alkupuoliskolla raportoidaan väkivallan, 
omaisuusrikosten ja rikollisuuden pelon kehityksen päätrendit 1980–2006. Y (=yhteisrahoitus) 
 
c) Nuorisorikollisuuskyselyt. Keväällä 2006 kerätystä kansainvälisen nuorisorikollisuuskyse-lyn 
aineistosta julkaistaan Suomen maaraportti tammikuussa 2007. Lisäksi laitos toimii 
Pohjoismaiden alueraportoijana. Vuoden loppupuolella käynnistetään seuraavan, vuonna 2008 
toteutettavan kansallisen nuorisorikollisuuskyselyn valmistelu, mikäli aineistonkeruun rahoitus 
varmistuu. Y 
 
d) Henkirikosten seurantajärjestelmä on uhritutkimusten ja nuorisorikollisuuskyselyjen ohella 
kolmas OPTL:n käynnistämistä rikollisuuden osoitinjärjestelmistä. Vuoden 2007 aikana 
jatketaan tietojen päivittämistä painottaen Henkirikoskatsauksen verkkojulkaisemista. 
Katsauksessa aletaan seurata myös henkirikosten rangaistuskäytäntöä. Lisäksi käynnistetään 
katsauksen englanninkielisen version valmistelu. B 
 
Rikollisuuden ajankohtaisteemoja 
 
a) Maahanmuuttajanuorten rikollisuus ja sen kontrolli. Tutkimus on EU:n rahoittama 
vertailukartoitus (Suomi, Saksa, Italia), jonka Suomen osuudesta vastaavat 
Nuorisotutkimusverkosto ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Hanke päättyy, kun Suomen 
maaraporttiin perustuva suomenkielinen raportti julkaistaan vuoden 2007 alussa laitoksen 
sarjassa. Y  
 
b) Henkirikollisuustutkimuksen osalta saatetaan päätökseen nuorten henkirikollisuutta koskeva 
hanke, jonka tuloksia raportoitiin 2006 (julkaisu 221), julkaisemalla erillisraportti vuoden 2007 
aikana (B). Lisäksi laitos osallistuu vertailevaan kansainväliseen tutkimukseen, joka käsittelee 
itsemurhaan liittyvää perheenjäsenten surmaamista. Hanketta koordinoi saksalainen Max 
Planck -instituutti. Sopimusneuvottelu käynnissä. Y 
 



c) Nuorten miesten rikoskäyttäytyminen 1962 ja 2006. Vuoden1962 kutsunnoissa toteutettiin 
nuorten miesten itse ilmoittaman rikollisuuden kysely. Syksyllä 2006 kerätyn uuden aineiston 
pohjalta julkaistaan raportti vuoden 2007 loppuun mennessä. B  
 
d) Ryöstörikollisuuden teonpiirteet. Laitos on saanut tutkimusluvan poliisin 
rikosilmoitusjärjestelmän sisältämiin tietoihin. Niihin nojautuen laaditaan peruskuvaus 
ryöstörikollisuuden tekijöiden, uhrien ja tekojen piirteistä. Raportti vuoden 2007 aikana. B 
 
e) Alkoholin käytön ja kulutuksen yhteys väkivaltaan. Laitos julkaisi 2006 syksyllä tutkimuksen, 
joka käsitteli vuoden 2004 alkoholiverouudistuksen vaikutusta väkivaltaan. Kyseinen raportti 
perustui poliisin tietoon tulleeseen rikollisuuteen. Tutkimusta jatketaan kokonaisrikollisuuden 
näkökulmasta, vuosien 2003 ja 2006 kansallisten uhritutkimusten avulla. Raportointi vuoden 
2007 lopulla. B 
 
Kontrollijärjestelmän toiminta ja kriminaalipoliittisten uudistusten seuranta 
 
a) Rangaistuskäytäntö ja syyttämättä jättäminen. Yleisseurantaa jatketaan tarpeen ja laitoksen 
resurssien mukaan. B 
 
b) Kansallinen uusintarikollisuuden seurantajärjestelmä. Tutkimus jakautuu kahteen osaan: 
ensimmäisessä osassa selvitetään, miten aikaisempi rikollisuus vaikuttaa rangaistuksen 
määräämiseen. Toisessa osassa tarkastellaan kokonaisaineiston perusteella uusimista eri 
seuraamus- ja rikoslajeissa, kehitetään uusintarikollisuuden seurantamittareita ja laaditaan 
uusintarikollisuuden seurantajärjestelmä, jonka mittaukset ovat toistettavissa. 
Rangaistuskäytäntöä koskevia tuloksia raportoidaan alkuvuonna 2007. Y 
 
c) Uusintarikollisuus ja seuraamusten vaikuttavuus. Hankkeessa tutkitaan seuraamusten 
vaikuttavuutta uusintarikollisuuteen aineistolla, joka mahdollistaa lukuisten 
uusintarikollisuuteen vaikuttavien muiden tekijöiden vakioinnin. Aineisto saatiin 
Tilastokeskukselta helmikuussa 2006. Vuoden 2007 tavoitteena on julkaista ensimmäisiä 
tutkimustuloksia seuraamusten vaikutuksesta uusintarikollisuuteen. B. Hanke asetetaan vuoden 
2007 tavoitteeksi, kuitenkin resursseja ja tutkijoiden saatavuutta koskevin varauksin. 
 
d) Nuorisorangaistuksen seuranta- ja arviointihanke. Hankkeessa seurataan nuorisorangaistusta 
edeltävän nuorisoprosessin vaiheita, tuomitsemiskäytäntöä ja nuorisorangaistuksen 
toimeenpanoa. Tulosten raportointia vuoden 2007 alkupuolella. Y 
 
f) Nuorten rikosperustaisen laitospopulaation koko. Hankkeessa arvioidaan hallinto-oikeuksien 
pakkohuostaanottopäätöksien ja lastensuojelutilastojen pohjalta nuorten rikosperustaisen 
laitospopulaation kokoa. Yhteishanke Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Y 
 
g) Laitos on tehnyt Rikosseuraamusvirastolle tarjouksen valvottua koevapautta ja 
kännykkävalvonnan arviointia koskevaksi tutkimukseksi.  
 
 



3.2 Yleinen yksikkö 

Yleisen yksikön yhtenä painopistealueena on oikeusministeriön hallinnonalalle sijoittuvan sääntelyn 
seuranta- ja arviointitutkimus. Tarkastelun kohteena on erityisesti oikeudellisia palveluja, 
oikeuslaitosta, perheoikeudellisia kysymyksiä sekä tietosuojaa ja velkaongelmien hallintajärjestelmiä 
koskevan sääntelyn toimivuus. Yksikössä keskitytään myös lainsäädäntötutkimuksen eri osa-alueisiin 
ja ulottuvuuksiin. Yksikön toimintaa on jäsentänyt vuodesta 1998 lähtien oikeusolojen perusseuranta, 
ns. Oikeusolot-hanke, jossa paneudutaan oikeusolojen, oikeudellisten instituutioiden, yleisön 
oikeusongelmien ja niihin tarjolla olevien ratkaisukeinojen analyysiin, seurantaan ja kehittämiseen.
  
 Yksikön tutkimustoiminnan laatua varmennetaan referee-käytännöllä. Yksikössä on toisin 
sanoen vuoden 2006 kuluessa siirrytty käytäntöön, jossa laitoksen pääsarjassa julkaistavat raportit 
käyvät läpi ulkopuolisen, anonyymin vertaisarviointimenettelyn.  
 Useilla yleisen yksikön hankkeilla on kytkentöjä hallitusohjelmaan. Yksikön tutkimustoiminnan 
vaikuttavuus on näkynyt mm. eduskuntatyössä ja erilaisissa kehittämis- ja 
säädösvalmisteluhankkeissa. Yksikön tutkijat kanavoivat ja välittävät tutkimustietoa myös 
osallistumalla aktiivisesti erilaisiin työryhmiin sekä julkiseen oikeuspoliittiseen keskusteluun. 

Oikeusolot 

a) Oikeusolojen perusseuranta. Yleisen yksikön tutkimustoimintaa jäsentävänä 
sateenvarjohankkeena on oikeusolojen, yleisön oikeusongelmien ja niihin tarjolla olevien 
ratkaisukeinojen analyysi, seuranta ja kehittäminen. Hankkeessa on tuotettu tietoa oikeuslaitosta 
kohtaan tunnetusta luottamuksesta, yhdenvertaisuuden toteutumisesta, ihmisten 
oikeusongelmista ja niihin saadusta avusta. Sama kansalaisnäkökulman painotus leimaa useita 
yksikön käynnissä olevia hankkeita. Oikeusolot 2004 -katsaus raportoitu marraskuussa 2004 
(julkaisu 210). Seuraavan raportin valmistelu käynnistynyt, julkaisu 2008 alkupuolisko. B 
 
b) Asunnottomuus lapsiperheissä. Tavoitteena kartoittaa monipuolisten aineistojen avulla 
vallitsevan järjestelmän toimivuutta yksilön perusoikeuksien näkökulmasta eri alojen sääntelyn 
ja viranomaistoimintojen risteyskohdassa. Hanke lykkääntynyt tutkijan äitiysloman vuoksi. 
Rahoitus auki. Y 

Oikeuslaitos 

a) Tuomioistuinsovittelu. Hankkeessa seurataan vuoden 2006 alusta voimaan tulevan 
tuomioistuinsovittelun toimivuutta käytännössä. Tutkimuksen suunnittelussa hyödynnetään 
Norjassa ja Tanskassa suoritettuja evaluaatioita. Hankkeen aloitusajankohta epäselvä, tutkija 
virkavapaalla vuoden 2007 loppuun (siirtyi määräaikaisesti OM:n palvelukseen 15.1.2006 
alkaen).  
 
b) Luottamus oikeuslaitokseen ja kansalaisten oikeuskäsitykset. Vuoden1999 
luottamustutkimuksen uusi kierros. Alkuperäistä kysymyspatteristoa täydennetään kansalaisten 
oikeuskäsityksiä ja oikeustajuntaa kartoittaville kysymyksillä. Haastattelut toteutetaan 
Kuluttajabarometrin yhteydessä vuoden 2007 alkupuolella. Haastatteluaineiston kustannukset 
ovat 30 000–40 000 vaiheilla. Rahoitus OM. 
 



Perheoikeuden oikeusolot 
 

a) Aviovarallisuusjärjestelmän toimivuus. Laaja eri osioista muodostuva hankekokonaisuus, 
jonka tavoitteena on arvioida avioliittolain varallisuussäännösten toimivuutta käytännössä. 
Kytkentä hallitusohjelmaan. Laajan, vuodenvaihteessa 2006–2007 päättyneen hankkeen 
pohjalta mahdollisesti täsmentyvä tutkimus varallisuuden jakokäytännöistä avioliittojen 
päättymistilanteissa. Y 

 
b) Lapsen huoltoriidat käräjä- ja hovioikeuksissa. – Tavoitteena on vuosina 2005−2006 kootun 
aineiston avulla valottaa laajemmin ja tarkemmin huoltoriitojen profiilia. Hankkeessa kootaan 
täydentävää aineistoa myös hovioikeuksista. Valmistuu vuoden 2007 loppupuoliskolla. Y 
  
c) Omistusriidat avoliitoissa. – Tavoitteena on tuottaa perustietoa varallisuuden jakoon 
liittyvistä ongelmatilanteista avoliittojen päättyessä. Tutkimusasetelma ja aineistot 
täsmennetään vuoden 2007 alkupuoliskolla, aineiston keruu 2007 kuluessa, raportointi 2008. Y 
(Laitoksen ulkopuolinen rahoitus auki.) 

Velkaongelmat ja tietosuoja 

a) Velkaongelmien seurantajärjestelmä. − Yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa suunnitellaan 
velkaongelmien jatkuvaa seurantajärjestelmää. Velkahallintamittari kytkeytyy hallitusohjelman 
toteuttamiseen ja velkahallintaohjelman laatimiseksi asetetun oikeusministeriön 
toimeksiantoon. Käynnistynyt 2006, ensimmäinen raportointi 2007, jatkossa raportointi 
vuosittain. Y 
 
b) Velkajärjestelyt tuomioistuimissa. − Vuonna 2006 toteutettiin vuosien 2005–2006 vaihteessa 
tuomioistuimista kerättyyn aineistoon perustuva yleiskatsaus velallisten asemasta ja 
maksuohjelmista velkajärjestelyissä. Erikseen tarkastellaan yritystoimintaan sidoksissa olevien 
velallisen velkajärjestelyjä. Vuonna 2007 hanketta jatkotyöstetään raportoimalla tilastotietoja 
velkajärjestelyn asiamääristä sekä yleiskatsausta täydentäviä tietoja velallisten asemasta ja 
maksuohjelmista. B 
 
c) Käsityksiä tietosuojasta. − Tilastokeskuksen ”Suomalaiset tietoyhteiskunnassa 3” -
hankkeeseen liittyvästä väestöaineistosta raportoidaan tietosuojaa koskevia tietoja. Keväällä 
2006 kerätystä aineistosta on tarkoitus julkaista tietoja suomalaisten suhtautumisesta 
henkilötietojen käsittelyyn julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samassa yhteydessä tarkastellaan 
erillisenä teemana rahoitusalan tietosuoja-asioista. Aiheesta on julkaistu tietoja aiemmin vuonna 
2005 ja 2006. Y 

Lainsäädäntötutkimus 

Lainsäädäntötutkimus käytännön lainvalmistelun tukena. − Tutkimushanke jakautuu kolmeen 
pääkysymykseen. Hankekokonaisuus ajoittuu vuosille 2006–2008. P (=projektirahoitus) 
 
a) Tähänastisen kokemuksen, empiirisen ja vertailevan tiedon pohjalta tarkastellaan, millä 
tavoin voitaisiin parantaa suomalaisten valtioelinten, ennen muuta valtioneuvoston 
vaikutusmahdollisuuksia Euroopan unionin säädetyn oikeuden muotoutumiseen.  
 
b) Tarkastelun kohteena ovat sääntelyn ns. uudet muodot sekä julkisen ja yksityisen sääntelyn 
kasvava vuorovaikutus. Tavoitteena on tutkia tällaisten sääntelymuotojen vahvuuksia ja 
ongelmia sekä luoda perustaa sen arvioimiseksi, miltä osin ja millä ehdoin tällaiset 
sääntelymuodot voivat toimia käyttökelpoisena vaihtoehtona perinteiselle oikeussääntelylle.  
 



c) Tarkastellaan taloustieteellisen argumentaation ja lähestymistavan käyttöä sekä nykyistä 
parempaa hyödyntämistä lainsäädäntötoiminnassa. Pyrkimyksenä on tuottaa nykyistä parempia 
välineitä tuloksellisen ja kustannustehokkaan sääntelyn laatimiseksi sekä säädösehdotusten 
taloudellisten vaikutusten arviointia varten.  
 
Oikeusturva ja pakkokeinot 
 
a) Perheen sisäinen lähestymiskielto. Laitos tuottaa tutkimuksen perheen sisäisen 
lähestymiskiellon lähtökohdista, toteutuksesta ja ongelmakohdista. Raportti vuoden 2007 
aikana. Y 
 
b) Pakkokeinot. Laitos on valmistautunut aloittamaan vuoden 2007 kuluessa projektirahoitteisen 
esitutkintaa ja pakkokeinoja koskeva tutkimushankkeen. Hanke liittyy eduskunnan vastaukseen 
HE 52/2002 johdosta, jossa eduskunta edellytti, että hallitus selvittää, millä tavoin uudet 
pakkokeinovaltuudet ovat edistäneet yksilön ja yhteiskunnan turvallisuutta ja onko 
pakkokeinojen kohteena olevien perusoikeuksien suoja riittävä.  
 
 

4 VAIKUTTAVUUS, TULOKSET JA TEHOKKUUS  

 
4.1  Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toiminta on sekä yhteiskunnallisesti että kulttuurisesti 
vaikuttavaa. Yksi vaikuttavuuden mittari ovat painetut kirjoitukset ja laitoksen julkaiseman 
tutkimustiedon kanavoituminen median kautta osaksi yleistä oikeuspoliittista 
kansalaiskeskustelua.  

4.2  Tuotokset ja laadunhallinta 

Internetin hyväksikäyttöä tutkimustulosten julkaisemisessa ja päivittämisessä on pystytty 
lisäämään toivotulla tavalla. Tutkimustulosten julkaiseminen kansainvälisissä julkaisuissa on 
myös lisääntynyt. Esitelmävolyymi sen sijaan on hieman laskenut. 

Toiminnan laadun mittarina voidaan pitää sitä, että suuri osa Oikeuspoliittisessa 
tutkimuslaitoksessa tehdystä tutkimuksesta täyttää ulkomaiselle referee –tutkimukselle asetetut 
kriteerit. Laadun mittareina voidaan pitää myös tutkimuksen julkaisupaikkaa ja -kieltä. 

Keskustelussa toiminnan kansainvälisyyden ja vaikuttavuuden välisestä suhteesta tuotiin esiin 
seuraavia asioita: Kansainvälisyyden valitseminen vaikuttavuuden mittariksi edellyttäisi 
ensinnäkin kykyä määritellä, mihin sen vaikuttavuus perustuu. Kansainvälisen tutkimuksen 
vaikuttavuutta tulisi arvioida erityisesti kansallisen toiminnan kannalta. Oikeuspoliittisen 
tutkimuslaitoksen tehtävänä on lähtökohtaisesti tuottaa tutkimustietoa, joka koetaan tärkeäksi 
kansallisessa oikeuspoliittisessa keskustelussa.  

Tutkimuksen vaikuttavuutta pyritään vahvistamaan uudistamalla laitoksen julkaisutrategiaa 
sekä lisäämään tutkimustulosten tiedottamista verkossa. 



4.3  Toiminnallinen tehokkuus 

Julkaisuvolyymin perusteella mitattuna toiminnan tuloksellisuus on parantunut edellisvuoteen 
nähden. Kuluvana vuonna julkaisuja on kertynyt yhteensä 13, kun vuonna 2005 niitä oli kaiken 
kaikkiaan 7. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kokonaismenot sekä yksikkökustannukset ovat 
muita tutkimuslaitoksia selvästi alemmalla tasolla. 

Toiminnallisen tehokkuuden nostaminen ja tutkimuskentän laajentaminen esimerkiksi 
ulkomaille ei ole nykyresursseilla mahdollista. Toiminnallisen tehokkuuden mittaamista laitos 
on edistänyt omalla, työajankäytön seurannan pilottihankkeella (liite 2). Pilotoinnin tuloksia ei 
ole tulosneuvotteluajankohtana vielä saatu. Ministeriö pitää pilottihanketta ja huomion 
kiinnittämistä työajan käyttöön hyvänä asiana. Ministeriö toivoo, että Oikeuspoliittinen 
tutkimuslaitos harkitsisi myös Tarmo -työajanseurantajärjestelmän käyttöönottoa. 

4.4  Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen henkilöstön keski-ikä oli 30.6.2006 poikkileikkauspäivä-
määränä 41,1 vuotta ja koulutustasoindeksi 6,6. Tutkijakoulutuksen saaneiden osuus laitoksen 
henkilöstöstä on muihin valtion sektoritutkimuslaitoksiin nähden korkea. 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toimintaan on vaikuttanut kolmen vakinaisen viran 
täyttämättä jääminen vuonna 2006 sekä useat äitiyslomat ja yksittäiset virkavapaudet. 
Tutkimuslaitoksen toimintaa rampauttaa myös hallintorakenteen heikkous. Hallinnollisten 
tehtävien hoitaminen edellyttäisi päätoimista henkilöä. Nykyisellään tehtävät ovat jakautuneet 
usealle henkilölle.  

 

5 RESURSSIT 

Laitoksen tavoitetoimintamenotaso on 1 420 000 euroa. Laitokselle myönnetään vuoden 2007 
määrärahaa 1 240 000 ja lisäksi laitoksella on käytettävissään vuodelta 2006 siirtyvät 
määrärahat, jotka ovat arviolta 180 000 euroa. Budjetti- ja projektirahoitus eriteltynä (LIITE 2). 

Enimmäishenkilötyövuosimäärää ei määritellä. Tulossopimukseen merkitään viraston 
virkatutkijoiden määrä ja arvio projektitutkijoiden määrästä. (LIITE 3) 

Sovittiin, että määräaikainen erikoistutkijan virka voidaan vakinaistaa. 

 

6 TUOTTAVUUS JA MUU KEHITTÄMINEN 

Kokonaissuunnitelma Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen organisaation, toiminnan ja 
painopistealueiden kehittämiseksi on olemassa. Kehittämistyötä on tarkoitus tehdä 
oikeusministeriön ja laitoksen yhteistyönä. Tarkoituksena on laajentaa laitoksen toimintaa ja 
saada lisää resursseja tutkimukseen. Kehittämistoimenpiteitä ei tässä yhteydessä konkretisoida 
johtuen siitä, ettei niiden edellyttämää lisärahoitusta ole tiedossa.  

Yhteistyötä oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja hallinnonalan toimijoiden välillä edistetään 
huolehtimalla riittävistä keskustelun ja vuoropuhelun mahdollisuuksista. 

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos siirretään suoraan ministeriön johdon tulosohjattavaksi 
virastoksi. Ohjauksen muutos liittyy tutkimusstrategian luontiin ja tutkimustiedon 
suunnitelmallisen käytön lisäämiseen.  



Tulosneuvotteluprosessia ja budjettimenettelyä kehitetään. Henkilötyövuosista ja 
toimintamenoista tulee ensi vuonna voida erottaa budjetti- ja projektirahoituksen osuudet. 
Vapaan tutkimusrahan tarpeellisuus ja merkitys toiminnalle tiedostetaan. 

 

7 RAPORTOINTI 

Tulossopimusasiakirjan tavoitteiden etenemistä seurataan ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 
raportoi niiden toteutumistilanteesta puolivuosikatsauksen ja vuodelta 2006 laadittavan 
toimintakertomuksen yhteydesssä.  

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

Johtaja Tapio Lappi-Seppälä   Kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 



OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTAMENOMÄÄRÄRAHA JA HENKILÖSTÖ VUONNA 2007 7.12.2006/JR

TP-2005
kum.tot. 
syys/05

kum.tot 
syys/06 mu-% TPE-2006

Tulossopimus 
2006

Tulossop. 
toteutuminen

TULOSSOPIMUS 
2007

Palkat 1 012 848 736 173 716 111 -3 % 975 124 1 057 000 -81 876 1 243 700
Vuokrat 175 374 131 230 132 823 1 % 177 503 183 000 -5 497 181 000
Muut menot 162 069 97 654 122 220 25 % 174 278 214 000 -39 722 166 300
Nettoutettavat tulot -178 179 -59 357 -89 063 -188 764 -164 000 -24 764 -171 000
 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 172 112 905 700 882 091 -3 % 1 138 141 1 290 000 -151 859 1 420 000

MYÖNNETÄÄN UUTTA RAHAA 1 190 000 1 240 000
käytettävissä 1 318 141 1 420 000
vuodelle 2007 siirtyvä määräraha (+)/lisämäärärahatarve (-) 180 000

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ  (htv) 21,0 23,4 -2,4 24,3
Budjettirahoitus 21,9
Projektirahoitus 2,4

 



 

4706 OPTULA/TULOSSOPIMUS 2007

BUDJETTIRAHOITUS BUDJETTIRAHOITUS PROJEKTIRAHOITUS YHTEENSÄ

Palkat
Vakinaisten virkamiesten palkat 719 000 0 719 000
Muut määräaikaiset virkamiehet 36 000 116 000 152 000
Lomarahat 22 000 6 500 28 500
Työsuhdepalkat 79 000 2 000 81 000
Muut palkat ja palkkiot 7 000 0 7 000
Vuosipalkkasumma 863 000 124 500 987 500
Palkkojen sivukulut 224 000 32 000 256 000
Sairausvak.lain.muk.palautukset 0 0 0
Palkat yhteensä 1 087 000 156 500 1 243 500

Muut menot
Matkamenot 12 500 2 500 15 000
Vähäiset koneet ja kalusteet 10 000 0 10 000
Aineet ja tarvikkeet 30 500 4 000 34 500
Vuokrat 181 000 0 181 000
Korjaus- ja kunnossapito 1 000 0 1 000
Toimistopalvelut 34 500 5 500 40 000
Henkilöstöpalvelut 18 000 2 000 20 000
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 10 000 0 10 000
Muut palvelut 29 500 500 30 000
Muut kulut 1 000 0 1 000
Investoinnit 5 000 0 5 000
Työterveyshuollon palautukset 0 0 0
Reaaliomaisuuden myynti 0 0 0
Muut menot yht. 333 000 14 500 347 500
Palkkaus+muut toimintamenot 1 420 000 171 000 1 591 000

Tulot
Yhteistoiminnan tuotot 0 -171 000 -171 000
Maksullisen toiminnan tulot 0 0 0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ (netto) 1 420 000 0 1 420 000

 
 
 
 



Tulosneuvosteluissa sovittu korjattu henkilöstöluettelo/15.11.2006 RJ & ST

Oikeuspoliiittisen tutkimuslaitoksen henkilöstö

henkilö vak. ma. Huomautukset
Vakivirat 
Johtaja Tapio Lappi-Seppälä 1,0

Toimisto
Osastosihteeri Eira Mykkänen 1,0
Osastosihteeri Sirpa Turunen 1,0
Kirjastosihteeri Mikko Aaltonen 1,0
Virastomestari Gun Kuusimäki 1,0

Kriminologinan yksikkö
Tutkimusjohtaja Janne Kivivuori 1,0 Vapaa omasta vakinaisesta virastaan (erikoistutkija)

Erikoistutkija Jukka Savolainen 1,0 Määräaikainen virka 31.5.2007 saakka; virka vakinaistetaan 1.6.2007 alkaen
Erikoistutkija Reino Siren 1,0
Erikoistutkija täytetään 1.1.2007 1,0 Viransijaisuus, Janne Kivivuori virkavapaa - 31.12.2011
Tutkija Martti Lehti 1,0
Tutkija Päivi Honkatukia 1,0
Erikoissuunnittelija Hannu Niemi 1,0

Yleinen yksikkö
Tutkimusjohtaja Marjukka Litmala 1,0 Jyrki Talan viransijainen
Erikoistutkija Vesa Muttilainen 1,0
Erikoistutkija täytetään 1.12.2006 1,0
Tutkija täytetään 1.12.2006 1,0 Viransijaisuus, Kaijus Ervasti virkavapaa - 31.12.2007
Tutkija Kati Rantala 1,0

YHTEENSÄ 10,0 7,0

Budjettirahoitteiset
Hallintosihteeri Risto Jaakkola 0,3
Tutkija Venla Salmi 1,0
Tutkimusavustajat Kriminologinen yksikkö 2,3
Tutkimusavustajat Yleinen yksikkö 1,3

YHTEENSÄ 4,9
Budjetin kautta yhteensä 21,9

Projektitutkijat hankerahoituksella
Tutkija Hertta Keisala 0,3
Tutkija Mirka Smolej 0,3
Tutkija Ville Hinkkanen 1,0
Tutkija Elisa Valkama 0,8

YHTEENSÄ 2,4

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Onnettomuustutkintakeskus 
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ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUKSEN TULOSSOPIMUS 
 
 
 
Aika  15.11.2006, klo 13–15 

 
Paikka  Oikeusministeriö, Eteläesplanadi 10, kokoushuone Lainhuuto 
 
Osallistujat  Oikeusministeriö: 

Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) 
  Suunnittelija Jouni Rutanen 
  Henkilöstöassistentti Suvi Pokela (siht.) 
   
  Onnettomuustutkintakeskus: 
  Johtaja Tuomo Karppinen  
  Hallintopäällikkö Pirjo Valkama-Joutsen 
 
  
    
1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 
 

Johtavan tutkijan viran perustaminen ja täyttäminen onnistuneesti 1.5.2006 lähtien on 
vaikuttanut positiivisesti Onnettomuustutkintakeskuksen toimintaan. Viranhaltijalle kuuluu 
muiden kuin ilmailu-, raide- ja vesiliikenneonnettomuuksien tutkinta. Viran merkitys 
Onnettomuustutkintakeskukselle on suuri, sillä aiemmin muita onnettomuuksia on tutkittu 
ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla. Ulkopuolisten tutkijoiden saaminen tulee kuitenkin 
jatkossakin olemaan tärkeää. 

Suuronnettomuuksien osalta on meneillään suvantovaihe, sillä tänä ja edellisvuonna 
merkittäviä onnettomuuksia ei ole sattunut. Tämä on heijastunut myös tutkintamäärärahan 
käyttöön, joka on jäämässä merkittävästi vähäisemmäksi kuin edellisinä vuosina. 
Onnettomuudet ovat vähentyneet erityisesti raide- ja vesiliikenteessä. 
Ilmailuonnettomuuksien ja vaaratilanteiden lukumäärä sen sijaan on hieman kasvanut, mihin 
on saattanut osaltaan vaikuttaa se, että ilmailun harrastaminen on lisääntynyt. 

EU -yhteistyö tulee edelleen tiivistymään. Yhteistyö asettaa uusia vaatimuksia 
onnettomuustutkinnalle muun muassa Euroopan unioniin perustettujen yhteiseurooppalaisten 



ilmailu-, rautatie- ja merenkulun turvallisuusviranomaisten toiminnan laajentuessa ja 
kehittyessä.  

Merionnettomuuksien tutkinnasta on direktiiviehdotus, jonka käsittelyn aloitus ajoittunee 
Saksan puheenjohtajuuskaudelle. Myös merionnettomuuksien tutkintakoodin tarkistaminen 
on vireillä (IMO). Tavoitteena on luopua ns. lippuvaltion periaatteesta ja  siirtää 
onnettomuustutkinta rannikkovaltion vastuulle. 

Niin sanottujen alustavien selvitysten määrää on lisätty. Tavoitteena on arvioida entistä 
tarkemmin, onko tapauksen ottaminen tutkittavaksi yleisen turvallisuuden kannalta tärkeää. 

 

2  TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO 

Todettiin, että Tarmo -työajanseurantajärjestelmän käyttö Onnettomuustutkintakeskuksessa on 
esimerkinomaista. Sekä henkilötyövuosien että kokonaiskustannusten tarkastelu osoittaa, että 
viraston toiminta keskittyy ensisijaisesti substanssiin. Tukitoimintoihin kohdistuvat 
henkilötyövuodet ja kustannukset ovat viraston todelliseen kokoon nähden vähäiset. Viraston 
vakinaisen henkilökunnan lisäksi tutkintaan osallistuu vuosittain 80-100 ulkopuolista 
asiantuntijaa. 

Tarmo –tunnuslukuja on hyvä hyödyntää toimintakertomuksessa. Tulevaisuudessa voisi 
lisäksi olla tarkoituksenmukaista kiinnittää erityishuomiota onnettomuustutkinnan 
kokonaiskustannuksiin. 

Todettiin, että kustannuksiltaan suuret tutkimukset vääristävät toiminnan taloudellisuuden ja 
tuottavuuden arviointia. Tulevaisuudessa suuronnettomuudet tulee voida eritellä omaksi 
ryhmäkseen ja vastaavasti B- ja C-tutkimukset pitää omina ryhminään. Euromäärä tutkintaa 
kohden tulee olla selkeästi havaittavissa. 

Keskusteltiin laatukäsikirjan merkityksestä ja todettiin sen olevan ennemminkin oman 
toiminnan kehittämisen kuin sen arvioinnin väline. Laatukäsikirjasta kerätään kommentteja. 

 

3  VIRASTON ESITYS VUODEN 2007 TULOSTAVOITTEIKSI  

 

Käynnistetään onnettomuustutkintalain tarkistaminen  

Nykyinen onnettomuustutkintalaki on joiltain osin vanhentunut. Uudessa laissa tulee ottaa 
huomioon uudet voimaan tulleet meri- ja raidetutkintaa koskevat EU -direktiivit. Kyseessä on 
lain kokonaisuudistus, jolla on vaikutuksia myös muuhun lainsäädäntöön. Lakiuudistuksen 
toteuttaminen edellyttää päätoimista lainvalmistelijaa sekä erillistyöryhmää. Sovittiin, että 
lakiuuudistuksen valmistelu voidaan tietyin ehdoin käynnistää, mutta vastuunjaosta on ensin 
keskusteltava oikeusministeriön lainvalmisteluosaston kanssa. Lakiuudistuksen sisällyttämistä 
hallitusohjelmaan harkitaan.  

 

 



 

Kehitetään viraston tietoturvallisuutta  

Onnettomuustutkintakeskuksen toiminta käsittää salassapidettävää tietoa ja siksi materiaalin 
hallintaan, arkistointiin ja eteenpäin jakeluun (mm. asianomistajille ja näiden asianajajille) on 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Tietoturvallisuuteen liittyvät kysymykset tulee huomioida 
myös lainsäädännön uudistamistyössä. Sovittiin, että tietoturvallisuuskysymys laajennetaan 
tulevaisuudessa riskien hallintakysymykseksi. 

 
3.1  Tuotokset ja laadun hallinta  

Todettiin, että keskimääräinen tutkinta-aika näyttäisi lyhenevän. 
Vesiliikenneonnettomuuksien tutkintaa hankaloittaa jossain määrin ulkomaisten toimijoiden 
mukanaolo. 

Suoritemäärien osalta tavoitteena on, että 

- suuronnettomuuden tutkinta (A-tutkinta) tai suuronnettomuuden vaaratilanteen tai 
vakavan onnettomuuden tutkinta (B-tutkinta) valmistuu keskimäärin yhdessä 
vuodessa, 

- vaaratilanteen tai vähäisen onnettomuuden tutkinta (C-tutkinta) valmistuu 
keskimäärin puolessa vuodessa, 

- käynnissä on korkeintaan yhden vuoden tutkinnat 

Palvelukyvylle asetettavat tavoitteet 

Onnettomuustutkintakeskuksen tavoitteena on antaa onnettomuuksien syiden perusteella 
turvallisuussuosituksia yleisen turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien 
estämiseksi sekä seurata turvallisuussuositusten toteutumista. Nykyisellään suositusten 
toteutumisen seuranta on vaikeaa ja aikaa vievää johtuen seurattavien kohderyhmien suuresta 
määrästä sekä yhdenmukaisuuden puutteesta tavassa raportoida suositusten toteutumisesta.  

Vuonna 2007 

- kehitetään suositusseurannan ajantasaisuutta ja parannetaan suositusten laatua ja 
niistä tiedottamista.  

- terävöitetään turvallisuussuositusten raportointia ja pyritään saamaan suositusten 
toteutumisen seurannasta rutiiniluontoista ja kattavaa. Tiedetään suositusten osalta 
toteutuksen tilanne 80 prosentista suosituksista, 

- tutkinnan kestäessä pyritään aikaisempaa enemmän informoimaan osapuolia ja 
toimialoja turvallisuuden kannalta merkittävistä havainnoista tutkinnan aikana. 

Laatutavoitteet 

- otetaan laatukäsikirja koekäyttöön ja kehitetään sitä kokemusten pohjalta. 
Jatketaan muiden käsikirjojen kehittämistä. 



- toimintakäsikirjan ja tutkijan ohjeiden perusteella kehitetään tutkintakäytäntöjä 
ottaen huomioon myös Euroopan unionin piirissä aloitetut tutkinnan 
yhtenäistämis- ja kehittämistavoitteet.  

 

3.2 Toiminnallinen tehokkuus 

- kiinnitetään edelleen huomiota kilpailuttamismahdollisuuksiin ja tutkinnan 
kustannusten seurannan kehittämiseen Tarmo -työajanseurantajärjestelmän avulla. 
Uusia toiminnallisen tehokkuuden tavoitteita ei aseteta, sen sijaan keskitytään 
muihin tavoitteisiin 

- Onnettomuustutkintakeskus tekee aloitteen ministeriön suuntaan tuloksellisuuden 
mittariston kehittämiseksi  

 

3.3  Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

Henkilöstömäärä ja -rakenne 

- Viraston keski-ikä on verrattain korkea ja yksi johtava tutkija on jäämässä 
1.9.2007 eläkkeelle. Kyseinen virka halutaan täyttää uudelleen.  

Henkilöstön osaaminen 

- Toiminnan kansainvälistyminen edellyttää myös koulutuksen kansainvälistymistä. 
Onnettomuustutkijan muodollisen pätevyyden vaatimukset otettava 
tulevaisuudessa paremmin huomioon. Ulkomailta hankittava koulutus ja sen 
edellyttämä matkustaminen aiheuttaa lisäkustannuksia. Tutkijoiden koulutusta 
jatketaan.  

- Eläköitymiseen varaudutaan kiinnittämällä huomiota osaamisen siirtoon viraston 
parhaaksi katsomin keinoin (esim. dokumentointi, mentorointi, jne.) 

Henkilöstön hyvinvointi 

- Todettiin, että mm. sairaspoissaolot ovat normaalia tasoa. 

 

4 RESURSSIT 

Onnettomuustutkintakeskuksen vuoden 2007 tavoitetoimintamenotaso on 1 014 000 euroa. 
Onnettomuustutkintakeskukselle myönnetään vuoden 2007 määrärahaa 975 000 ja lisäksi 
virastolla on käytettävissään vuodelta 2006 siirtyvät määrärahat, jotka ovat arviolta 39 000 
euroa.  

Onnettomuustutkintakeskuksen enimmäishenkilötyövuosimäärä vuonna 2007 on 11. Johtavan 
tutkijan virka voidaan täyttää uudelleen sen nykyisen haltijan jäädessä eläkkeelle 1.9.2007. 

 



 

5 RAPORTOINTI 

Tulossopimusasiakirjan tavoitteiden etenemistä seurataan ja Onnettomuustutkintakeskus 
raportoi niiden toteutumistilanteesta puolivuosikatsauksen ja vuodelta 2006 laadittavan 
toimintakertomuksen yhteydesssä.   

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 

Hallintojohtaja Olli Muttilainen  Johtaja Tuomo Karppinen  

 

 

 

LIITE  Viraston henkilöstö- ja määrärahalaskelma



LIITE

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUKSEN TOIMINTAMENOMÄÄRÄRAHA JA HENKILÖSTÖ VUONNA 2007 3.1.2007/TO

TP-2004 TP-2005
kum.tot. 
syys/05

kum.tot 
syys/06 mu-% TPE-2006

Tulossopimus 
2006

Tulossop. 
toteutuminen

TULOSSOPIMUS 
2007

Palkat 576 599 616 634 467 836 498 721 7 % 666 109 690 000 -23 891 735 500
Vuokrat 91 666 92 933 70 129 68 924 -2 % 91 336 94 000 -2 664 95 000
Muut menot 163 534 148 477 111 275 125 686 13 % 166 387 176 000 -9 613 183 500
 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 831 799 858 044 649 240 693 331 7 % 923 833 960 000 -36 167 1 014 000

MYÖNNETÄÄN UUTTA RAHAA 950 000 975 000
käytettävissä 963 108 1 014 000
vuodelle 2007 siirtyvä määräraha (+)/lisämäärärahatarve (-) * 39 275

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ  (htv) 10,9 11 -0,1 11

* arvio perustuu vuoden 2006 syyskuun toteumatietojen perusteella arvioituun tilinpäätösennusteeseen.
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TIETOSUOJALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS 
 
 
 
Aika  28.11.2006, klo 14 
 
Paikka  Oikeusministeriö, Eteläesplanadi 10, kokoushuone Lainhuuto 
 
Osallistujat  Oikeusministeriö: 

Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) 
  Suunnittelija Jouni Rutanen  
  Henkilöstöassistentti Suvi Pokela (siht.) 
   
  Tietosuojalautakunta: 
  Tietosuojalautakunnan sihteeri, hallitussihteeri Leena Rantalankila 
 
  
    

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 
 

Todettiin, että käsiteltäviä asioita on tulosneuvotteluhetkellä avoinna keskimääräistä 
enemmän. Tämä johtuu siitä, että Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen liittyvät tehtävät ovat 
vieneet suuren osan lautakunnan sihteerin työajasta ja näin ollen viivästyttäneet lautakunnan 
asioiden valmistelua. 

 

2 LAUTAKUNNAN ESITYS VUODEN 2007 TULOSTAVOITTEIKSI  

Tietosuojalautakunta pyrkii ratkaisutoiminnallaan turvaamaan yksityiselämän suojaa ja muita 
yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeudksia henkilötietoja käsiteltäessä ottaen samalla 
huomioon yhteiskunnan tietotarpeet. Tietosuojalautakunta edistää ratkaisukäytännöillään 
hyvän ja yhtenäisen tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista.  
 
 
 
 
 
 



3.1 Tuotokset ja laadun hallinta  

- Tietosuojalautakunnassa käsiteltävien asioiden keskimääräinen käsittelyaika 5 kuukautta.  

- Tietosuojalautakunnan kokousten määrää lisätään vuonna 2007 Suomen EU -
puheenjohtajuuskauteen liittyvien tehtävien päätyttyä. 

 

3.2 Toiminnallinen tehokkuus 

- Tarkistetaan, että luvista perittävät maksut ovat maksuperustelain ja hallinnonalan 
maksuasetuksen mukaisia. 

 

3.3  Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

- Vuoden 2006 tulossopimukseen kirjattu tietosuojalautakunnan sihteerin 1 etätyöpäivä per 
viikko ei ole toteutunut. Tavoite pidetään kuitenkin samana vuonna 2007. 

 

3 RESURSSIT 

Tietosuojalautakunnan vuoden 2007 tavoitetoimintamenotaso on 25 000 euroa. 
Tietosuojalautakunnalle myönnetään vuoden 2007 määrärahaa 5 000 ja lisäksi virastolla on 
käytettävissään vuodelta 2006 siirtyvät määrärahat, jotka ovat arviolta 25 000  euroa.  

 

4 RAPORTOINTI 

Tulossopimusasiakirjan tavoitteiden etenemistä seurataan ja Tietosuojalautakunta raportoi 
niiden toteutumistilanteesta puolivuosikatsauksen ja vuodelta 2006 laadittavan 
toimintakertomuksen yhteydesssä.   

 

Allekirjoitukset 

 

 
Olli Muttilainen   Leena Rantalankila 
Hallintojohtaja   Tietosuojalautakunnan sihteeri 
 

 

LIITE  Lautakunnan henkilöstö- ja määrärahalaskelma 

 
      



LIITE

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN TOIMINTAMENOMÄÄRÄRAHA JA HENKILÖSTÖ VUONNA 2007 3.1.2007/TO

TP-2004 TP-2005
kum.tot. 
syys/05

kum.tot 
syys/06 mu-% TPE-2006

Tulossopimus 
2006

Tulossop. 
toteutuminen

TULOSSOPIMUS 
2007

Palkat 12 345 8 462 4 605 3 808 -17 % 7 051 18 000 -10 949 18 100
Muut menot 2 149 6 329 4 651 677 -85 % 1 243 7 000 -5 757 6 900
Nettoutettavat tulot 0 0 0 0 0 0 0 0
 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 14 494 14 791 9 256 4 485 -52 % 8 294 25 000 -16 706 25 000

MYÖNNETÄÄN UUTTA RAHAA 15 000 5 000
käytettävissä 33 595 30 301
vuodelle 2007 siirtyvä määräraha* 25 301

* arvio perustuu vuoden 2006 syyskuun toteumatietojen perusteella arvioituun tilinpäätösennusteeseen.



 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
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TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS 
 
 
Aika  17.11.2006, klo 9–11 

 
Paikka  Oikeusministeriö, Eteläesplanadi 10, kokoushuone Lainhuuto 
 
Osallistujat  Oikeusministeriö: 

Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) 
  Suunnittelija Jouni Rutanen  
  Henkilöstöassistentti Suvi Pokela (siht.) 
   
  Tietosuojavaltuutetun toimisto: 
  Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio  
  Toimistopäällikkö Elisa Kumpula 
   
 

 

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 

Tietosuojavaltuutetun toimiston lähivuosien keskeinen tehtävä on osallistua mahdollisimman 
laajasti tietoyhteiskunnan kansalliseen ja kansainväliseen kehittämistyöhön sekä tuottaa tähän 
liittyvää ohjausaineistoa, harjoittaa laajaa sidosryhmäyhteistyötä ja osallistua eri toimialojen 
lainsäädäntö- ja menetelmäkehitystyöhön sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.  

Kansalaisten (rekisteröityjen) ja yhteisöjen (rekisterinpitäjien) mielenkiinto ja tietoisuus 
tietosuojasta tulee edelleen kasvamaan. Samoin teknologian hyödyntäminen lisää tarvetta 
tietosuojavaltuutetun toimiston palveluihin. Tämä aiheuttaa ratkaistavien asioiden 
(ratkaisupakko) lisääntymistä ja tarvetta tehostaa toimintaa ja lisätä vuoropuhelua eri 
toimijoiden kanssa. Myös valmisteilla oleva lainsäädäntö vaikuttaa tehtäviä lisäävästi. 

Tietoyhteiskuntakehityksessä ollaan siirtymässä seuraavaan vaiheeseen. Ubiikki- eli ns. arjen 
tietoyhteiskunta on seurausta tietotekniikan vähittäisestä levittäytymisestä kaikkialle 
ympäristöön ja sen ihmisiä ja asioita yhdistävästä vaikutuksesta (vrt. ”Connecting people” ja 
”Connecting people and things”). 



Kansainvälisellä tasolla tietosuojavaltuutetun toimiston toimintaympäristöön vaikuttavia 
tekijöitä ovat mm. Euroopan unionin lähentymisneuvottelut ja sen myötä uusien jäsenmaiden 
liittyminen unioniin sekä teollisuuden ulkoistaminen tietosuojaltaan kehittymättömiin maihin. 

 

2 TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO 

Keskusteltiin toimiston suunnitelmista uudistaa toimintaprosessejaan. Prosessien 
uudistamistarve liittyy pyrkimykseen lisätä toimiston toiminnallista tehokkuutta ja hallita 
paremmin resurssien ja työajan käyttöä. Todettiin, että toiminnan tehokkuus on nykyisinkin 
hyvällä tasolla, sillä työajanseurantajärjestelmän (Tarmo) mukaan resursseja kuluu 
enimmäkseen päätoimintoihin ja vähemmän hallintoon ja muihin tukitehtäviin.  

Aarnio totesi, että vaikka tuloksellisuuden mittaamisessa on edistytty, on mittareissa edelleen 
kehittämisen varaa. Haasteena on kyetä osoittamaan ne osa-alueet, joissa on onnistuttu 
(vireille tulleet asiat). Yksi keino on vertailu muihin maihin, jota kuitenkin vaikeuttaa 
yhteismitallisuuden puute maiden välillä.  

Todettiin, että tietosuojavaltuutetun toimisto on muita pieniä virastoja edellä vaikuttavuuden 
arvioinnissa. Toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa on  hyödynnetty mm. 
Euroopan unionin komission julkaisemaa Eurobarometria sekä Oikeuspoliittisen 
tutkimuslaitoksen vuoden 2006 tietosuojatutkimusta. Jatkossa vaikuttavuuden arvioinnissa 
voitaisiin hyödyntää ns. luottamusindikaattoreita (barometreissa).  

Vaikuttavuuskeskustelussa tuotiin esiin myös riittävien keskustelu- ja 
yhteistyömahdollisuuksien merkitys oikeuspolitiikan ja tietoyhteiskunnan yhteen nivomiselle. 

 

3 VIRASTON ESITYS VUODEN 2007 TULOSTAVOITTEIKSI  

 
3.1 Keskeisimmät palvelukohtaiset tavoitteet: 
 
 Tietosuojavaltuutetun toimiston keskeisimmät palvelukohtaiset tavoitteet koskevat 

oikeusturvapalveluita, yleisohjausta ja sidosryhmäpalveluita, viranomaispalveluita, 
kansainvälisiä palveluita ja viestintäpalveluita. 

 
 3.1.1 Oikeusturvapalvelut 

 
Sujuva ratkaisutoiminta 
 
Toimenpiteen tarkoituksena on tehostaa ratkaisutoimintaa, lisätä informaatio-ohjausta ja pitää 
käsittelyajat vähintään nykyisellä tasolla. 
 
Toteutettavia toimenpiteitä ovat mm: 
 
- käsittelyprosessin uudistaminen, 
- vastausmallien hyödyntäminen, 
- ennakkoratkaisuista tiedottaminen (sisäisesti ja ulkoisesti) 
- neuvontapalvelujen uudistaminen, 



- luottotietolain edellyttämien toimien toteutus 
 
Vaikuttavuutta kuvaavina mittareina mm: 
 
- käsittelyaika (vähintään v. 2006 tasolla) 
- ratkaisujen lukumäärä (kasvaa +11 %) 
- integroituminen uuden hallitusohjelman mukaisiin ohjelmiin. 
 
 

3.1.2 Yleisohjaus ja sidosryhmäpalvelut 
 
Sujuva ratkaisutoiminta 
 
Kuten kohdassa Oikeusturvapalvelut (3.1.1). 
 
Organisoitu yhteistyö 
 
Toimenpiteiden tarkoituksena on teknologian ja tietosuojan integrointi siten, että luottamus 
henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuuteen vahvistuu. 
 
Toteutettavia toimenpiteitä ovat mm: 
 
- uudet sidosryhmät teknologian ja turvallisuussektorien aloilla, 
- maksullisten ja maksuttomien koulutuspalveluiden tuottaminen, 
- tuotetaan ohjausmateriaalia, 
- osallistutaan tapahtumiin. 
 
Vaikuttavuutta kuvaavina mittareina käytetään mm: 
 
- uusien sidosryhmien määrä (lisäys kaksi ryhmää) 
- koulutuspalveluiden tuotto 10.000 € (nykyisellä tasolla) 
- kanteluiden suhde vireille tulleisiin (laskeva trendi) 
- ohjauspyyntöjen suhde kaikkiin asioihin (nouseva trendi) 
 
 

3.1.3 Viranomaispalvelut 
 
Lakisääteiset asiantuntijapalvelut 
 
Toimenpiteen tarkoituksena on tuottaa eduskunnan, eri ministeriöiden, tuomioistuinten, 
syyttäjien ja muiden tahojen käyttöön tietosuojavaltuutetun toimiston asiantuntijuus siten, että 
siitä seuraa em. tahojen toimintaan aitoa lisäarvoa. 
 
Toteutettavia toimenpiteitä ovat mm: 
 
- yhteistyö oikeusministeriön kanssa lainsäädäntöä koskevissa lausuntoasioissa, 
- eri lausuntomallien yhtenäistäminen 
- koulutusyhteistyö mm. lainvalvontaviranomaisten kanssa. 
 
Vaikuttavuutta kuvaavina mittareina mm: 
 



- yhteistyön lopputulos oikeusministeriön kanssa  
- lausuntojen määrät (nouseva trendi) 
- koulutuspäivien lukumäärä ja osallistujamäärät (nouseva trendi) 
 
Muu yhteistyö 
 
Toimenpiteen tarkoituksena on muuttuvassa toimintaympäristössä tehdä yhteistyötä muiden 
lainvalvontaviranomaisten (mm. KUVI, VIVI, Työsuojelupiirit jne.) kanssa ongelmien 
ennakolliseksi tunnistamiseksi ja oikea-aikaiseksi reagoinniksi. On myös tärkeää saavuttaa 
laintulkintakysymysten osalta yhteneväinen kansallinen näkemys ja ymmärrys. 
 
Tehtäviä toimenpiteitä ovat mm: 
 
- yhteistyöpalaverit 
- koulutustapahtumat 
- yhteinen ohjausaineiston tuotantoprosessi 
 
Vaikuttavuutta kuvaavia mittareita mm: 
 
- yhteisen ohjausmateriaalin määrä (lisääntyvä määrä) 
- linkkien määrä sivustojen kesken (lisääntyvä määrä) 
- työsuojelupiirien tekemät tarkastukset (lisääntyvä määrä) 
 
 

3.1.4 Kansainväliset palvelut 
 
Lakisääteiset tehtävät 
 
Toimenpiteen tarkoituksena on turvata kansainvälisen oikeusturvapalveluiden saatavuus, 
tehokas osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön sekä kansallisen tietotason lisääminen. 
 
Toteutettavia toimenpiteitä ovat mm: 
 
- osallistuminen WP29:n ITF -alaryhmän toimintaa uutena toimintona 
- vahvistetaan osanottoa WP29:n toimintaan lisähenkilöllä 
- osallistutaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon (Georgetown) 
- käännätetään englanninkielistä materiaalia 
 
Vaikuttavuutta kuvaavia mittareita mm: 
 
- menestyminen kansainvälisissä vertailuissa 
- materiaalin määrä kansainvälisillä internetsivustoilla (WP29, komission tietosuojasivut) 
- kansallisen tietoisuuden lisääminen Kalevi -newsletterin jakelua kasvattamalla 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.5 Viestintäpalvelut 
 
Toimiston viestintäsuunnitelman mukaisella viestinnällä on hyvin tärkeä merkitys 
kansalaisten tietosuoja- ja turvatietoisuuden lisäämisessä. Vain siten kansalaiset voivat käyttää 
tehokkaasti tiedollisia perusoikeuksiaan. Samoin rekisterinpitäjien osalta tiedostaminen ja 
tehokas lainvalvonta lisäävät ja parantavat tietojärjestelmien laatua ja siten myös kansalaisten 
luottamusta tietoyhteiskunnan palveluihin.  
 
Toteutettavia toimenpiteitä ovat mm: 
 
- tietosuojalehden uudistaminen myös verkkolehdeksi, 
- kotisivu-uudistus ja siihen liittyvä interaktiivisuus 
- messu- ja muut massatapahtumat 
- 20-vuotisjuhlavuoden tapahtuvat ja niihin liittyvä medianäkyvyys. 
 
Vaikuttavuutta kuvaavina mittareina mm: 
 
- lehden levikin kasvu (+1000 tilaajaa) 
- verkkolehden tilaajamäärä (uusi toiminto) 
- kotisivujen latauskerrat (nouseva trendi) 
- osallistuminen massatapahtumiin 
- tietoturvapäivän palaute  

 
 

3.2  Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

 
Tietosuojavaltuutetun toimiston 20-v. juhlavuosi 
 
Tavoitteena on hyödyntää luonteva tilaisuus lisätä kansalaisten ja rekisterinpitäjien tietoisuutta 
tietosuojaan perustuvista oikeuksista ja velvollisuuksista toteuttamalla erikseen päätettävällä 
teemalla tunnettava kampanja. 
 
Vaikuttavuutta kuvaavana mittarina mm: 
 
- tietoisuuden ja tunnettuuden lisääntyminen 
- rekisteri- ja tietosuojaselosteiden määrä 

 

3.3  Tuotokset ja laadunhallinta 

 
Sidosryhmäyhteistyön tehostaminen 
 
Toimintaympäristössä tapahtuvat nopeat muutokset aiheuttavat useille toimiston sidosryhmille 
tarpeita tietojärjestelmien uudistamiseen ja palveluiden tuotantoprosessien uusimiseen. 
Erityisesti tällaisia tarpeita voidaan arvioida olevan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 
sekä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden tarpeista johtuen sisäasiainministeriön hallinnonalalla. 
 
 



Toisaalta vastaanotettujen kanteluiden painopiste on muuttunut yksityisen sektorin kannalta 
epäedullisemmaksi. 
 
Edellä esitetyistä seikoista johtuen sidosryhmäyhteistyötä tehostetaan. 
 
Vaikuttavuutta kuvaavina mittareina mm: 
 
- sidosryhmien lukumäärä ja suoritetut toimenpiteet 
- Vahti:n kyselyt ja mahdolliset muut tutkimukset 
 
Riskitoimialoihin kohdistuvat erityistoimenpiteet 
 
Ennaltaehkäisemisen tarkoituksessa käynnistetään pilottityönä kahdelle toimialalle suunnattu 
erityinen tietosuojakampanja, jolla pyritään panostamaan eniten esiintyviin ongelmiin niiden 
lopettamiseksi ja samalla lisäämään henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä. 
 
Vaikuttavuutta kuvaavina mittareina mm: 
 
- tulleiden valitusten määrä ko. toimialoilta (laskeva trendi) 

 
 

3.4  Toiminnallinen tehokkuus 

 

Toimintaprosessien uusiminen 
 
Pyrkimyksenä on tehostaa yksittäisasioiden ratkaisutoimintaa, turvata henkilöstön jaksamista 
ja turvata resurssien käyttöä ennaltaehkäisevään toimintaan. 
 
Vaikuttavuutta kuvaavina mittareina mm: 
 
- käsiteltyjen asioiden määrä (kasvaa + 10 %) 
- käsittelyajat (ennallaan) 
- valitusten ja muiden asioiden välinen suhdeluku 
- eri projektina sähköisen asioinnin käyttöönotto 

 

Taloudellisen tilanteen seurantajärjestelmän kehittäminen 
 
Pyrkimyksenä on käynnistää – toivottavasti yhdessä OM:n kanssa – projekti, jolla kehitetään 
taloushallinnon raportointijärjestelmää toimiston toiminnan operatiivista työtä paremmin 
palvelevaksi (kk-perusteinen määrärahabudjetti). 
 
Vaikuttavuutta kuvaavina mittareina mm: 
 
- kiinteiden kulujen osuus kokonaismenoista (laskeva trendi) 
- ratkaisujen yksikköhinnan aleneminen 
 

 



3.5  Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

 
Henkilöstön osaaminen, työtyytyväisyys ja jaksaminen 

 
Osaava ja motivoitunut henkilöstö on tietosuojavaltuutetun toimiston tärkein sisäinen 
voimavara. Tavoitteena on huolehtia henkilöstön jaksamisesta oikeusministeriön 
hallinnonalan HESTRA -ohjelman mukaisesti. 
 
Kohonneille sairaspoissaololuvuille ei ole toimiston tekemissä selvityksissä löytynyt 
työturvallisuus- tai työviihtyvyysperäisiä syitä. Vuonna 2007 otetaan työhyvinvointiasiat 
aiempaa näkyvämmin esille ja määritellään toimenpiteet työhyvinvoinnin ongelmakohtiin 
puuttumiseksi. Tutustutaan VMBaro –henkilöstökyselyyn ja sen toteuttamismahdollisuuksiin 
toimistossa. 

Vaikuttavuutta kuvaavina mittareina mm: 
 

- sairauspoissaolopäivien lukumäärä henkilöä kohden (alentava trendi) 
- työtyytyväisyysmittaus 
 

4 RESURSSIT 

Tietosuojavaltuutetun toimiston vuoden 2007 tavoitetoimintamenotaso on 1 448 000 euroa. 
Toimistolle myönnetään vuoden 2007 määrärahaa 1 320 000 euroa. Lisäksi toimistolla on 
käytettävissään vuodelta 2006 siirtyvät määrärahat arviolta 128 000 euroa. 

Sovittiin, että tietosuojavaltuutetun toimiston 20-vuotisjuhlavuoden ja vuoden 2007 EU-
kokouksen menojen kattamiseksi ei tässä yhteydessä myönnetä määrärahaa. Toimisto 
toimittaa oikeusministeriölle arvion määrärahatarpeesta em. menoerien osalta, jonka jälkeen 
arvioidaan mahdollinen lisärahan tarve. 

Sovittiin, että tietosuojavaltuutetun toimisto laatii ministeriölle esityksen asiantuntijan viran 
perustamisesta. Lainsäädännössä perustettaviksi esitetetyille (ohjelma)viroille ei ole myöntää 
rahoitusta.  

 

5 MUU TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Tietoturvallisuus  
 
Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoturvallisuussuunnitelma jalkautetaan. 
Vaikuttavuutta kuvaavana mittarina mm: 
 
- esiintyneet tietoturvallisuusongelmat (”nollatoleranssi”) 

 

 

 

 



6 RAPORTOINTI 

Tulossopimusasiakirjan tavoitteiden etenemistä seurataan ja Tietosuojavaltuutetun toimisto 
raportoi niiden toteutumistilanteesta puolivuosikatsauksen ja vuodelta 2006 laadittavan 
toimintakertomuksen yhteydesssä.   

 

Allekirjoitukset 

 

 

 

Hallintojohtaja Olli Muttilainen  Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio 

 

 
  

 
LIITE Viraston henkilöstö- ja määrärahalaskelma  



LIITE

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAMENOMÄÄRÄRAHA JA HENKILÖSTÖ VUONNA 2007 3.1.2007/TO

TP-2004 TP-2005
kum.tot. 
syys/05

kum.tot 
syys/06 mu-% TPE-2006

Tulossopimus 
2006

Tulossop. 
toteutuminen

TULOSSOPIMUS 
2007

Palkat 999 185 1 055 602 817 136 821 765 1 % 1 085 628 1 105 000 -19 372 1 143 000
Vuokrat 102 508 102 651 76 833 77 673 1 % 103 773 106 000 -2 227 106 000
Muut menot 153 729 133 259 81 665 80 486 -1 % 127 820 164 000 -36 180 209 000
Nettoutettavat tulot -18 429 -15 282 -6 681 -6 683 0 % -10 000 -10 000 0 -10 000
 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 236 993 1 276 230 968 953 973 241 0 % 1 307 221 1 365 000 -57 779 1 448 000

MYÖNNETÄÄN UUTTA RAHAA 1 295 000 1 320 000
käytettävissä 1 435 650 1 448 429
vuodelle 2007 siirtyvä määräraha (+)/lisämäärärahatarve (-) * 128 429

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ  (htv) 21,2 21 0,2 21

* arvio perustuu vuoden 2006 syyskuun toteumatietojen perusteella arvioituun tilinpäätösennusteeseen.
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1. Oikeusrekisterikeskuksen toimintaan vaikuttavia tekijöitä 

 
 
Maaliskuussa 2007 tulee voimaan lainsäädäntö sakkorangaistusten vastavuoroisesta 
täytäntöönpanosta EU-maiden kesken 
 
Rangaistusmääräysten sähköinen siirto on lykkäytynyt. Hyväksytyn projektisuunnitelman 
mukaan ohjelmistoprojekti päättyy keväällä, mutta sovellus on tuotantokäytössä vasta 
syksyllä.2007. Tallennusjonojen purkaminen kestää vuoden 2007 loppuun.  
 
Valmisteilla oleva laki oikeustietojärjestelmästä esittää rekisterinpitäjäksi 
Oikeusrekisterikeskusta (ORK), joka huolehtisi oikeustietojärjestelmän 
käyttöoikeushallinnasta, substanssituesta, tietopalvelusta ja poistoista. ORK:n henkilöstötarve 
on arvioitava uudelleen lain voimaan tuloon liittyen. 
 
Valtionhallinnon tuottavuusohjelmassa, minkä mukaan oikeusministeriön hallinnonalalta on 
vähennettävä vuosina 2007-2011 yhteensä 720 henkilötyövuotta, ORK:lle on alsutavasti 
jyvitetty yhteensä 7 henkilötyövuoden vähennys. 
 
 
2. Oikeusrekisterikeskuksen johdon katsaus  
 
2.1. Edellisen vuoden (2005) tuloksellisuus  
 
Perintätehtävät ja rekisterien ylläpito- ja tietojenluovutustehtävät kyettiin vuonna 2005 
hoitamaan tavoitteen mukaisesti nopeasti ja oikeusturvanäkökohdat huomioiden. 
 
Perintätehtävän nopeustavoitteen osalta huolestuttavaa oli saatavien määrän huomattava 
kasvu; saatavien määrä nousi vuonna 2005 202,9 milj.euroon, kun se vuonna 2003 oli noin 
127,7 milj.euroa. Tähän kiinnitti huomiota myös valtiontalouden tarkastusvirasto 
tilintarkastuskertomuksessaan 30.5.2006. 
 
Saatavien kasvun syiden selvittäminen samoin kuin tuloksellisuuden asianmukainen 
raportointi ei kuitenkaan ole ollut mahdollista, koska uuden täytäntöönpanojärjestelmän 
käyttöönoton (14.6.2004) jälkeen raportointijärjestelmää ei ole voitu kehittää rahoituksen 
puuttuessa. 



 
Avioehtoasiain ja lahjoitusasiain rekisterit siirtyivät maistraattien hoidettaviksi 1.5.2005. 
 
SM:n ja OM:n välisen yhteistyön (POOL) tuloksena rikesakot siirtyivät poliisilta sähköisesti 
täytäntöönpantaviksi 16.8.2005 lukien.  
 
Oikeusrekisterikeskuksen tehtäviä ovat lisänneet pyydetyt rikostaustaotteet. Laki lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä tuli voimaan 1.1.2003 ja ko. otteita annettiin 
ennakkoarvioihin verrattuna kolminkertainen määrä; vuonna 2003 noin 63 400, vuonna 2004 
noin 59 000 ja vuonna 2005 noin 57 000 kpl.  
 

 
2.2. Kuluvan vuoden (2006) tulokset 
 
Seuraava taulukko kuvaa asiamäärien kehitystä. Varsinainen täytäntöönpanotilasto 
puuttuu, koska järjestelmän raportointi- ja tilastointiosuutta ei ole toteutettu. 
Vertailulukuina ovat kaikkien vuosien lokakuun lopun tilanteet. 

 
 2004 2005 2006  
Rekisterit    
Rekisteritietojen korjaaminen    
- TL-korjauspyynnöt 1 188 1 328 1 585 
- RM-korjauskirjeet 1 412 1 312 1 628 
Tietojen luovuttaminen viranomaisille    
- listakyselyt rikosrekisteristä 23 790 24 810 18 435 
- sakkorekisterikyselyt 1 122 2 216 2 463 
Täytäntöönpanoasioiden 
tallentaminen (muut kuin RM, RV ja 
KKO) 

   

- sakkoluetteloasiat 252 197 185 
- sotilasrikosasiat 162 151 173 
- pohjoismaiset päätökset 538 540 421 
Haasteet  20 964 22 282 
    
Asiakaspalvelu    
Asiakaspuhelut 43 333 51 700 47 500 
Rikostaustaotteet 51 361 49 928 50 498 
Maksulliset rikosrekisteriotteet 4 564 4 510 5 617 
Muut maksulliset otteet 990 1 405 2 192 
Maksuttomat otteet 685 466 572 
Omien tietojen tarkastaminen 845 599 672 
Saldotodistukset 2 329 2 408 2 711 
Maksuaikapäätökset 3 317 6 314 6 250 
Viranomaisilta laskutetut otteet   661 
Laskutetut sakkorekisterin otteet   452 
    
Täytäntöönpano    
Velkajärjestelyasiat    
- aloittamisia 490 630 680 
- voimassa oleva maksuohjelma 2 027 3 750 4 100 
- vapaaehtoisia velkajärjestelyjä 105 156 121 
Ylikuormamaksumääräykset    
- saapuneita 2 755 2 971 1 957 
- maksukehotuksia 658 787 549 
- ulosottohakemuksia 173 214 199 

 
 
 



Palvelukeskuksen käynnistyminen 1.4.2006 ja talous- ja henkilöstöasioiden osittainen 
siirtyminen palvelukeskukseen ei vielä ole vähentänyt ORK:ssa tehtävää työtä. Päinvastoin, 
uuden toimintamallin pitkittynyt käyttöönotto on toistaiseksi vain lisännyt työmäärää. 
Palvelukeskushankkeeseen liittyen ORK:sta on vähennetty 1 htv vuonna 2006. 
 
Uusi rikosvahinkolaki tuli voimaan 1.1.2006. Laki edellyttää, että ORK korvauksensaajaa 
kuultuaan velvoittaa tämän maksamaan liikaa saamansa korvauksen takaisin. 
 
Syksyn 2005 LTA:ssa on saatu 300 000 euroa MINTTU-rekisterien teknisesti vanhentuneen 
alustan uusimiseen ja rangaistusmääräysasioiden konekieliseen siirtoon. MIKO-projekti on 
käynnistynyt syksyllä 2006 ja siihen on nimetty ORK:sta 2 toiminnan ja 2 järjestelmänhoidon 
asiantuntijaa. Alustan vaihdon pitäisi valmistua ennen kesää 2007. 
 
Syksyn 2006 LTAE:ssa on puolestaan esitetty 150 000 euron lisämääräraha sakkorekisterin 
poistotoimintoa varten.  
 
Vuoden 2006 yhtenä tavoitteena oli tuloksellisuusmittareiden kehittäminen. Liitteenä on 
ORK:ssa valmistunut ehdotus strategisiksi mittareiksi. 
 
 
3. Vuoden 2007 tulostavoitteet 
 
ORK on toiminta-ajatuksensa mukaan luotettava ja palveleva valtakunnallinen 
oikeusrekisterien pitäjä ja varallisuusrangaistusten täytäntöönpanija, joka toimii  
• rekisterinpidossa asiantuntevasti julkisuusperiaatteen ja yksityisyyden suojan 

toteuttamiseksi ja 
• sakkorangaistusten ja korvausten täytäntöönpanossa tehokkaasti rikosoikeudellisen 

seuraamusjärjestelmän vaikuttavuuden turvaamiseksi. 
 
Käsittelyajoille asetetaan seuraavat tavoitteet, joiden toteutumista tiimit seuraavat:: 
 
Asiakaspalvelu  Tehtävä   Käsittelyaika 
  Rikostaustaotehakemus  1 viikko 
  Omien tietojen tarkastus  3 viikkoa 
  Saldot/avoimet asiat  1,5 viikkoa 
  Maksuaikapäätös  2 viikkoa 
  Viisumi-/YOR-ote  2 päivää 
 
Rekisterit/Ylläpito Pakkokeinoasiat  päivittäin 
  Rikosrekisterikyselyt  päivittäin 
  Sakkorekisterikyselyt  päivittäin 
  Postin käsittely  päivittäin 
  Liiketoimintakieltojen tallennus päivittäin 
  Turvakieltopäivitykset  viikottain 
  TL:n lainvoimaisuuskorjaukset viikottain 
  Muut kiireelliset TL-korjaukset viikottain 
  Rikosrekisterin liitosajonvirhelista siltä  

osin kuin estää suorakäytön  viikottain 
  Vapautumislista siltä osin 
  kuin estää suorakäytön  viikottain 
  Rikesakkovalitukset RAJSAan viikottain 

RM-keskeytykset RAJSAan  viikottain 
Turvakiellot YOR-rekistereihin viikottain 
 
 
 



ORKV-rekisterin päivitys  viikottain 
ORKY-rekisterin lopputilitykset PRH:lle viikottain 
ORVJ-rekisterin poistolistat  kerran kuukaudessa 
ORKY-rekisterin poistolistat 2 kertaa 

kuukaudessa 
Rekisterit/Vastaanotto 

Haasteiden tallennus  viikottain 
Selvityspyynnöt  viikottain 
Virhelistat   viikottain  
Huomautuslistat  viikottain 

   
Täytäntöönpano/Muunto- ja 
ulosottotiimi  Postin, faxin ja puhelimen 

kautta tulevat työt   päivittäin 
  Maksu haastamisen jälkeen 

 –selvityspyyntö  päivittäin 
Kaikki muut RAJSA:n 
selvityspyynnöt   viikottain 
 
Tiliotteet   päivittäin 
Posti   päivittäin 
Puhelut   päivittäin 
Kiireelliset velkajärjestelyt  päivittäin 
Oikaisut   päivittäin 
Ulosoton virhetilitykset  päivittäin 
Asiakaspalvelusta tulevat 
palautukset ja kuittaukset  päivittäin 
Vastaanotosta tulevat muuntoasioiden  
rahojen poistot ja kohdennukset päivittäin 
Rikosvahinkoasioiden päätökset  
ja kuitit Valtiokonttorille  päivittäin 
 
Kotimaisten ja ulkomaisten 
palautusten ulosmaksuerät  viikottain 
Ylikuormamaksujen liika- 
suoritukset ja palautukset  viikottain 
Ylikuormamaksujen maksukehotukset viikottain 
Ylikuormamaksumääräysten tallennus viikottain 
Velkajärjestelyt  viikottain 

  
Tietojärjestelmähankkeista kehittämisen kannalta keskeisimpiä ovat 
 

• sakkorekisterin poistot, joihin rahoitus saatu syksyn 2006 LTA:ssa 
• raportointi- ja tilastointijärjestelmä, DW-Rajsa 
• täytäntöönpanoperuste (ylikuormamaksujen siirtäminen Rajsaan) 

 
 

4. Vuoden 2007 resurssit 
 
4.1. Henkilöstö 
 
ORK:n henkilöstömäärä vuonna 2007 on 51 htv.  Rangaistusmääräyssakkojen konekielisen 
siirron toteuduttua ja tallennusjonojen tultua puretuiksi henkilöstömäärää vähennetään 3 
htv:lla (vuonna 2008). 
 



 
Henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnitetään huomiota. 
 
Oikeusministeriön kirjeen 4/012/2005 2.6.2005 mukainen avointen virkojen täyttökielto on 
voimassa myös vuonna 2007. 
 
 
4.2. Määrärahat 
 
ORK:n toimintamenot vuonna 2007 ovat 3 100 000 euroa, jotka rahoitetaan momentilta 
25.01.22. Nettoutettavien tulojen määräksi arvioidaan 330 000 euroa. 
 
 
5. Seuranta    

 
 

Oikeusrekisterikeskus seuraa tulostavoitteiden toteutumista ja myönnetyn määrärahan 
riittävyyttä ja raportoi niistä ministeriölle erikseen annettavien ohjeiden mukaan. 
 
 
 
 
 

 Esko Sorvali    Ritva-Liisa Raatikainen 
 
 
 
TULOSTAVOITEASIAKIRJA ork07 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Kriminaalipolitiikan instituutti 
   (HEUNI) 
      



 
    

 
     

Kriminaalipoliittinen osasto    
 23.1.2007  
      
 
 
 
KRIMINAALIPOLITIIKAN INSTITUUTIN (HEUNI)  
TULOSSOPIMUS 2007  
 
 
Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto ja Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva 
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) ovat sopineet 15.11.2006 pidetyssä 
tulosneuvottelussa instituuttia koskevista tavoitteista vuodelle 2007. Instituutin toiminnan keskeiset 
linjaukset ja painopistealueet määrittää YK:n kriminaalipoliittinen komissio vuotuisessa 
istunnossaan. 
 
Vuoden 2007 hankkeet ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty yksityiskohtaisesti erillisessä 
raportissa ”Organization & activities 2006 and work programme 2007”. Hankkeet on siinä 
ryhmitelty seuraavasti: 
 

- YK:n kriminaalipoliittista ohjelmaa tukevat hankkeet 
- muut alueellisesti tärkeät hankkeet 
- muut kriminaalipoliittisesti tärkeät tehtävät 
- avustavat toiminnot 

 
Vuonna 2007 instituutin keskeisimpiä hankkeita ja tehtäviä ovat: 
 

- HEUNI:n 25-juhlavuoteen liittyvä kansainvälinen seminaari tammikuussa ja sen aineiston 
julkaiseminen. 

- Euroopan uhritutkimusmodulien suunnittelu EUROSTATin kanssa syyskuussa 2006 tehdyn 
sopimuksen mukaisesti, missä päätehtävänä on laatia suunnitelma uhritutkimuksen 
tietojenkeruun välineestä ja tietojenkeruutavoista sekä tulosten estimoinnista. 

- YK:ssa hyväksyttyjen kriminaalipolitiikkaa koskevien standardien ja normien noudattamista 
koskevan kyselyn suunnittelu. 

- YK:n tilastoitua rikollisuutta ja oikeusjärjestelmän toimintaa koskevien kyselyjen 
raportointiin liittyvät tehtävät. 

- Latvian rikostilastojen kehittämishanke. 
- Poliisin ja oikeusviranomaisten kokemaa väkivaltaa ja uhkailua koskevan vertailevan 

tutkimuksen suunnittelu. 
 
Instituutin resurssit 
 
Vakinaiseen henkilökuntaan kuuluu kuusi henkilöä. Mahdollisuudet pitkään tuntipalkkaisena 
toimineen työntekijän vakinaistamiseen selvitetään. 
 
Toimintamenoihin on hallituksen vuoden 2007 talousarvioesityksen käyttösuunnitelmassa varattu 
470 000 euroa, joka vastaa vuoden 2006 tilinpäätösennustetta. Edellä mainitun EUROSTAT-
hankkeen kustannusarvio on noin 86 000 euroa, josta HEUNIn osuus on noin 10 500 euroa. 



EUROSTATin osuus hankkeen rahoituksesta saadaan vasta jälkikäteen eli luultavimmin vuoden 
2008 puolella. Hankkeen rahoittamiseksi on HEUNIlle sen vuoksi tarpeen myöntää vuonna 2007 
kertaluonteinen lisämääräraha. EUROSTATilta tuleva rahoitus otetaan huomioon vuoden 2008 
toimintamäärärahassa. 
 
Edellä mainitusta hankkeesta sekä juhlaseminaarista aiheutuvat kustannukset huomioon ottaen 
tarvitaan instituutin toimintamenoihin vuonna 2007 yhteensä 560 000 euroa. 
 
HEUNI ja oikeusministeriö selvittävät instituutin lisätilojen tarpeen ja sitä koskevat 
ratkaisuvaihtoehdot. 
 
 
 
 
 
Jarmo Littunen   Kauko Aromaa 
osastopäällikkö   johtaja 
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LIITE 1KRIMINAALIPOLITIIKAN INSTITUUTIN TOIMINTAMENOMÄÄRÄRAHA JA HENKILÖSTÖ VUONNA 2007 7.12.2006/JR

TP-2004 TP-2005
kum.tot. 
joulu/05

kum.tot 
joulu/06 mu-% TP-2006

Tulossopimus 
2006

Tulossop. 
toteutuminen

TULOSSOPIMUS 
2007

Palkat 308 687 322 788 322 788 340 485 5 % 340 485
Vuokrat 41 183 43 628 43 628 47 941 10 % 47 941
Muut menot 125 206 86736 86736 89 544 3 % 89 544
Nettoutettavat tulot -1 718 -2 759 -2 759 -1 981 -28 % -1 981
 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 473 358 450 393 450 393 475 989 6 % 475 989 475 000 0 560 000

MYÖNNETÄÄN UUTTA RAHAA
käytettävissä
vuodelle 2007 siirtyvä määräraha (+)/lisämäärärahatarve (-)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ  (htv) 6,0 6,0 6,0
Budjettirahoitus

Projektirahoitus



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 Oikeushallinnon palvelukeskus 
      



 

 

Oikeushallinnon palvelukeskuksen tulossopimus v. 2007 

 

1. Toimintaympäristö ja sen muutokset 

 

Keskeiset palvelukeskuksen toimintaan lähivuosina vaikuttavat yleiset muutostekijät ovat: 

 

- Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukitoimintojen 
keskittäminen oikeushallinnon palvelukeskukseen saatetaan vuoden 2007 alussa 
suunniteltuun vaiheeseen. Palvelukeskuksen on osaltaan pystyttävä pitämään omista 
resurssimitoituksista kiinni, jotta vähentämis- ja tuottavuustavoitteet tältä osin 
toteutuvat. Tuottavuuspaineet tukipalvelujen tuottamisessa jatkuvat.  

- Palvelukeskuksen toimintojen vakiinnuttaminen, jotta virastojen talous- ja 
henkilöstöprosessien kehittäminen ja automatisointi etenee suunnitellulla tavalla 
tarkoituksena kohdentaa työpanosta ydintoimintoihin.  

- Palvelukeskuksessa otetaan käyttöön nettobudjetointi v. 2008 eteenpäin. 
Nettobudjetointiin siirtyminen edellyttää liiketoimintaosaamisen kasvattamisen tärkeyttä 
palvelukeskuksessa. Tuottavuuden arvioinnin lähtökohtana tulee olemaan entistä 
enemmän hinta ja laatu. Hintojen tulee olla kilpailukykyisiä. Laatu tulee olla standardin 
mukainen. 

- Ministeriön hallinnonalalla voidaan tarjota talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen 
lisäksi muita tukipalveluja, jos kysyntää on. Valtionhallinnossa ollaan osana valtion 
palvelukeskusverkostoa valmiita tarjoamaan palveluja myös muille hallinnonaloille 
resurssien mukaan.  

-Palvelukeskuksella on riittävä, osaava ja motivoitunut henkilöstö. Tähän edetään 
johtamiseen, työhyvinvointiin, osaamiseen ja henkilöstösuunnitteluun panostamalla. 
Palvelukeskuksen osalta ensi vaiheessa on kysymys näiden osatekijöiden 
huomioimisesta jo käynnistysvaiheen toiminnoissa ja sen jälkeen niiden kehittämisestä. 

- Valtion palvelukeskusten verkostoituminen jatkuu. Palvelukeskusverkoston 
toimintatapoja, prosesseja ja tietojärjestelmiä kehitetään jatkossakin koordinoidusti 
yhtenäisten, yhteisten ja yhteensopivien järjestelmien ja arkkitehtuurien mukaisesti. 
Järjestelmäintegraatio on tulossa valtionhallinnon tasolla v. 2008 ja hallinnonalalla 
vuodesta 2009 eteenpäin. 



 

2. Vuoden 2007 tavoitteet 

Palvelukeskuksen toiminnan pääpaino on vakiinnuttaa palvelut ja niiden tuottaminen 
sopimuksissa sovitulle tasolle. Kuopion toimipaikka toimipisteineen käyttöönotetaan. 
Valmistautuminen vuoden 2008 nettobudjetointiin on lisäksi merkittävä tavoite. 

 

2.1. Toiminta 

Turun ja Hämeenlinnan osalta palvelutoiminnan vakiinnuttaminen asiakasvirastoille on 
tavoitteena. Kuopion toimipaikassa palvelujen tuottaminen tuomioistuinlaitoksen 
virastoille aloitetaan vuoden alussa. Toiminnan käynnistymisen onnistumista seurataan 
käyttöönottosuunnitelman pohjalta.  

Palvelukeskuksen ulkoiseen ohjaukseen liittyvä ministeriön tulosohjaus vakiinnutetaan 
hallinnonalan käytännön mukaiseksi. 

Ulkoiseen ohjaukseen liittyvät palvelusopimukset tehdään kaikilta osin valmiiksi 
helmikuun aikana. Myös sopimusten tavoitteiden toteutumisen seurantamalli on 
käytössä alkuvuodesta, Kuopion osalta kesäkuun loppuun mennessä. 

Lisänä edellisiin tilaaja- ja asiakasvirastojen edustajista koostuvan neuvottelukunnan 
kokouksia pidetään 4 kpl. Vakiinnutetaan neuvottelukunnan kokousten toimintamalli. 

Tietojärjestelmien osalta ollaan mukana valtiokonttorin valtion yhteisten talous- ja 
henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämisessä, jotta voidaan hyödyntää uusia 
järjestelmiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Henkilöstöhallinnon Hertta -portaali otetaan käyttöön hallinnonalalla erikseen tehtyjen 
päätösten mukaisesti. 

HELI (henkilöstön liikkuvuus)-järjestelmä otetaan käyttöön. Tietojärjestelmä on apuna 
mm. rekrytointien toteuttamisessa. Sen käyttöä voidaan laajentaa asiakasvirastojen 
suuntaan erikseen sovittavalla tavalla. 

 

2.2. Tuotokset ja laadunhallinta 

Palvelukeskuksen palvelujen tuotannon vakiinnuttaminen kolmessa toimipaikassa sekä 
siirtymäajan toimipisteissä hyvälle tasolle.  

Asiakastyytyväisyyskyselyllä selvitetään palvelujen taso verrattuna muihin 
palvelukeskuksiin. Tavoitteena on olla palvelukeskusten keskiarvon yläpuolella. 
Laadullisesti seurataan yhteydenotto- ja vastausaikoja. Asiakastyytyväisyyskyselyllä 
selvitetään myös käyttäjätuen toimintaa. 

 



 

Palvelujen tuotteistaminen ja mittaaminen toteutetaan niin, että ensimmäisellä 
neljänneksellä on tiedossa omakustannushinnat osaprosesseittain. Tiedot tarvitaan v. 
2008 budjetointia valmistellessa. 

Selvitetään mahdollisten muiden tukipalvelujen tuottamisen tarve ministeriölle ja 
virastoille. 

Auditointi/katselmointi, jossa kysytään asiakas- ja tilaajavirastojen edustajilta palvelujen 
toimivuudesta, toteutetaan tarvittaessa Hämeenlinnan osalta alkuvuodesta ja Kuopion 
osalta syksyllä. 

 

OPK:n tts-suunnitelma henkilöstösuunnitelmineen tehdään ministeriön ohjeiden mukaan 
valmiiksi lokakuussa. 

Valtiokonttorin vetämissä projekteissa ollaan mukana seuraavasti: 

KIEKUn tietojärjestelmähankkeiden yhteistyöryhmä 

VK, Travelin (matkahallintajärjestelmä) yhteistyöryhmä 

VK, tietojärjestelmien vaativuusmäärittely ja hankinta 

VK, Rondon asiakasryhmä 

Priman osalta valtion ylläpitoryhmä 

Prima, tuotannon seurantaryhmä 

Palvelukeskusjohtajien ryhmä 

 

Hallinnonalan omissa tietojärjestelmä- tai muissa kehittämishankkeissa ollaan mukana 
seuraavasti: 

TARMO -järjestelmän ohjausryhmä 

Oikeusaputoimistojen sähköisen asioinnin kehittämistyöryhmä  

Hertta -portaalin kehittämisen työryhmät 

Raporttien jakelu 

Dw -henkilöstöhallinto 

Web-palvelusaikalaskenta ja web-arviointi 



UPJ:n tilastoryhmä 

PALVO-hanke, ohjausryhmä, hankeryhmä, järjestelmäryhmä, tilaryhmä 

 

2.3. Henkiset voimavarat 

Palvelukeskustasolla henkilötyövuosien määrä on 137 htv. Palvon suunnitelmien 
mukaan se olisi 142 htv. 

Johtamisen malli ja organisaation rakenne selkiytetään myös Kuopion toimipaikan 
osalta. 

Työtyytyväisyyttä mitataan. Tavoitteena on pysyä hallinnonalan keskiarvon yläpuolella. 
Työpisteiden ergonomia kartoitetaan Kuopiossa ja Hämeenlinnassa sen jälkeen kun 
työskentely toimipisteissä on aloitettu (4 kk:n sisällä aloituksesta).  

Työhyvinvoinnin suunnitelma tehdään valmiiksi. Työhyvinvointitoiminnan osalta osin 
käynnistetään ja osin jatketaan jo aloitettua yksikköjen koko henkilöstön työnohjausta. 
Työnohjaus-hanke toteutetaan kattavasti (aloitus myös Kuopiossa) ja hanketta seurataan 
säännöllisesti osana muuta tulosraportointia. Raportointi toteutetaan myös saadun Kaiku 
–rahoituksen myötä. 

Henkilöstömittareina seurataan aikaisemmin mainittujen lisäksi sairaspoissaoloja 
(pv/htv), lyhyitä sairaspoissaoloja (enint. 3pv), tulo- ja lähtövaihtuvuutta, 
työterveyshuollon kustannuksia sekä muita henkilöstötilinpäätöksessä mainittuja tietoja.  

Palvelukeskuksen yhteistoiminnan puitteet tarkistetaan vastaamaan Kuopion 
käyttöönoton jälkeistä tilannetta. 

Työsuojelun toimintasuunnitelma tasa-arvosuunnitelmineen tehdään valmiiksi 
huhtikuuhun mennessä. 

Tulos- ja kehityskeskustelut toteutetaan kattavasti kaikissa yksiköissä. Keskustelujen 
yhteydessä henkilöstön osaamiset kartoitetaan kauttaaltaan samanlaisella 
kartoituskyselyllä. Akuutit osaamisen puutteet palvelukeskuksen toiminnan aloittamisen 
osalta korjataan kouluttamalla sekä työssäoppimisen ja työnopastuksen avulla. 
Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat tehdään valmiiksi. Kehittämistä toteutetaan 
resurssien sallimissa rajoissa. 

 

 

 

 



2.4. Taloudelliset voimavarat 

Palvelukeskuksen menot ovat yhteensä 8.700 000 €, josta enintään 1.000.000 € siirretään 
oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen käyttöön solmittavan palvelusopimuksen 
perusteella.  

 

2.5. Oman toiminnan kehittäminen 

Palvelukeskuksen organisoinnit ja sisäiset toimintatavat saatetaan asianmukaiseen 
kuntoon Kuopion osalta. Kuopion toimipaikka sisältää entiset maksukeskusten Oulun, 
Vaasan ja Kouvolan toimipaikat. 

Hämeenlinnan toiminnan keskittäminen uuteen toimitilaan Vanajantiellä on merkittävä 
toiminnallinen haaste. Toiminnan jatkuminen uusissa tiloissa mahdollisimman lyhyillä 
katkoilla on myös asiakkaiden kannalta tärkeää. 

Sisäisen valvonnan osalta tavoitteiksi asetetaan nykytilan analysoinnin ja 
kehittämissuunnitelman valmistuminen helmikuun loppuun mennessä. Tavoitteena on 
ensi vuoden aikana ottaa käyttöön riskien hallinnan menettely. Muilta osin toteutetaan jo 
tehtyä kehittämissuunnitelmaa. 

Tiedonhallintasuunnitelma OPK:n osalta tehdään valmiiksi helmikuun loppuun 
mennessä, jolloin kaikki asiakirjahallinnon osa-alueet ovat virastotoiminnan vaatimusten 
mukaisesti. 

Laadittua OPK:n viestintäsuunnitelmaa toteutetaan. Oma intrasivu on maaliskuuhun 
mennessä käytössä. 

OPK:n omina projekteina on käynnissä tiedonhallintasuunnitelman loppuunsaattaminen. 
Tietoturvan projekti valmistelee tietoturvasuunnitelman v. 2007 aikana. 

 

3. Seuranta ja raportointi 

Palvelukeskus tekee tässä sovittujen tavoitteiden toteutumistilanteesta puolivuosiraportin 
(raportti 15.8. mennessä). Kaikista tavoitteista raportoidaan vuodelta 2007 laadittavan 
toimintakertomuksen yhteydessä (raportti valmiina 23.2.2008 mennessä). 

 

 

 

 

Talousjohtaja Harri Mäkinen  Johtaja Martti Havila 
 



PALVELUKESKUSTASO 
Palvelukeskuksen mittarit

Kriittinen
menestys-
tekijä

Tavoite Mittari Mittarin
kaava tai selite Mittaus-sykli

Vastuu 
mittaamises
ta

Jako
tulosalueille

Selkeästi
määritellyt ja
mitatut,
luotettavat
palvelut

Palvelusopimukset
valmiiksi helmik, 
Sopimuksen
seuranta selkeä

Raportit, 
yhteenvedot

Sopimukset tilaajittain, 
Seuranta
sopimuksittain

Kerran vuodessa, 
Seuranta 3 kk:n välein Kehittämisp. Sopimusten seurannat

heha ja taha

Asiakkaiden
tarpeisiin
vastaaminen

Asiakas-
tyytyväisyys
palvelukeskusten
keskiarvon yli

Asiakastyytyväi
-syyskysely

Kysely sisältää mm.: 
-Palvelun laatu 

-Palvelun oikea-
aikaisuus 
- Keskiarvot 

Kerran vuodessa
Kehittämisp. Kyselyn keskiarvo 

heha ja taha

Toimivat ja
tehokkaat
prosessit 

Prosessien
omakustannushinta
määritelty

Yhteenveto
prosesseittain

 
Neljännesvuosittain Prosessinomistajat Hinnat ja kustannukset

heha ja taha

Asiakkaiden
tarpeisiin
vastaavat muut
tukipalvelut

Selvitetään
tuottamisen tarve ja
mahdollisuus

Selvitys joryssa
Selvitykset eri osa-
alueista, rekrytointi,
hankinta 

2 krt vuodessa Kehittämisp.
 

Tietojärjestel-
mien hyödyntä-
minen

Hertta ja Web:
käyttöönotto
ajallaan
Valtion
yhteishankintaan
osallistuminen

Raportit,
projektiyhteen-
vedot

 
2 krt vuodessa Kehittämisp. Heha, Hertta –

järjestelmä ja raportoint

Motivoiva
yhdessä
tekeminen 

Palvelukeskuksen
henkilöstön
työtyytyväisyys
hallinnonalan
keskiarvon yli

Työnohjauksen
toteutus
                              
Työsuojelun
toimintasuunnitelm
a valmiiksi

Palvelukeskuk-
sen henkilöstö-
kysely  
                         
Raportit

                        
Suunnitelma

Kysely sisältää mm.:
-Prosessien toimivuus,
työtyytyväisyys,esimie-
hen onnistuminen työs-
sään
 
Yksiköittäin toteutettu
työnohjaus

1vuosi

Kerran vuodessa

 
Toimintasuunni-

telma ens.neljännes

Kehittämisp.

Johtoryhmä

Johtoryhmä

Kyselyn keskiarvo
 heha ja taha

Työnohjauksen toteutus
 heha ja taha

Monitaitoisuus
ja syvä
asiantuntemus

Osaamisen puutteet
korjataan,kehitty-
missuunnitelmat
tehdään

Kysely, 
Kartoitukset

Työtyytyväisyyskyse-
lyssä kysymyksiä, 
Osaamisen kartoitus,
Koulutuspv/hlö

Kerran vuodessa Johtoryhmä Heha ja taha, kyselystä
mittari osaamiseen,

kehittymissuunnitelmat

Jatkuva
kehittäminen

Tiedonhallintasuun
nitelma valmiiksi
ens. neljännes
Sisäisen valvonnan
kehittämistoimenpi
teiden toteutus

Raportit  Kerran vuodessa, 
Kaksi kertaa vuodessa Johtoryhmä
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Oi keush allinn on p alvelu kesk uksen  mää rärah at ja henki löstö vuode lle 2 007

TAL OUSAR VIO 2007Pa lkat 5 600  000Mu ut me not 1 700  000Tu lot 0   Y HTEE NSÄ 7 300  000

MY ÖNNE TTY MÄÄR ÄRAH Akäy tettäv issä o levat määrär ahatarv io seu raaval le vuo delle s iirtyvä stä määrära hasta

HEN KILÖS TÖMÄ ÄRÄ  ( htv) 134 ,00

MÄ ÄRÄR AHATHen kilöstö sivukul ut on la skettu 22,23 % muka an (v. 2 006 kä ytössä  oleva %)Tal ousarv io sisält ää myö s OPK :n Kuop ion toim ipistee n sekä  Kouvo lan Ou lun ja V aasanma ksukes kusten arviot.

Oikeushallinnon palvelukeskuksen määrärahat ja henkilöstö vuodelle 2007

TALOUSARVIO 
2007

Palkat 5 500 000
Muut menot 2 200 000
ATK-menot / OTTK 1 000 000
Tulot 0
TARVITTAVA MÄÄRÄRAHA YHTEENSÄ 8 700 000

MYÖNNETTY MÄÄRÄRAHA
Vuoden 2007 määrärahaa 8 300 000
Vuodelta 2006 säästyvää määrärahaa 400 000
Myönnetty määräraha yhteensä 8 700 000

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ  (htv) 137

MÄÄRÄRAHAT
Henkilöstösivukulut on laskettu 22,23 % mukaan (v. 2006 käytössä oleva %)
Talousarvio sisältää myös OPK:n Kuopion toimipisteen sekä Kouvolan Oulun ja Vaasan
maksukeskusten arviot.
Maksukeskusten osalta arviot on tehty vuoden 2005 menojen pohjalta.
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ERITTELY VUODEN 2007 MENOISTA

Oikeushallinnon palvelukeskus
Viraston ehdotus 

2007
Tulos-sopimus 

2006

Palkat
VAKINAISTEN PALKAT 4 130 000 2 035 193
MÄÄRÄAIKAISTEN PALKAT 79 300 24 960
TYÖSUHDEPALKAT
LISÄ- JA YLITYÖKORVAUKSET 25 000 22 000
LOMARAHAT 248 000 156 000
LOMARAHASÄÄSTÖT
PALKKIOT 13 000 31 000 Muuttorahat

Vuosipalkkasumma 4 495 300 2 269 153
PALKKOJEN SIVUKULUT 999 305 504 433
SAIRAUSVAK.LAIN PALAUTUK.
Palkat yhteensä 5 494 605 2 773 586
Palkat pyöristettynä 5 500 000 2 780 000

Muut menot
MATKAMENOT 90 000 45 000
VÄHÄISET KONEET JA KALUSTE 10 000 10 000
AINEET JA TARVIKKEET 150 000 150 000 Mm. toimistotarv., sähkönkul., kirjat, HML+ Kuopio verhohankinnat (2007)
VUOKRAT 730 000 352 000
toimitilavuokrat -07          713 000
muut vuokrat -07               17 000 muut vuokrat (satunn. laite- ja koulutustilavuokrat) 
KORJAUS- JA KUNNOSSAPITO 5 500 5 000
TOIMISTOPALVELUT 250 000 150 000 Mm.posti-, puhelin-, ilmoitus-, painatus- ja pankkipalvelut. Ei sisällä skannauspalveluja.
HENKILÖSTÖPALVELUT 205 000 170 000 Henkilökunnan koulutukset, työterveyshuolto, työpaikkaruokailun tuki, TYHY-toiminta
PUHTAANAPITO 72 500 65 000 Siivous- ja jätehuolto
MUUT PALVELUT 83 500 55 000 Mm. vartiointipalvelut, asiantuntijapalv., toimitilojen muuttopalv. 
MUUT KULUT 33 500 27 000 Mm. hlök. muuttokustannukset, sekal.satunnaiset muut kulut
INVESTOINNIT 270 000 305 000 Vuoden 2007 investoinneista rahoitetaan 200 000 € vlta 2006 säästyvällä rahalla
HML+Kuo/kalustam.loppuunsaatt.
ATK-MENOT / OPK:N OMAT 300 000 300 000
Muut menot yhteensä 2 200 000 1 634 000
Muut menot ja palkat yhteensä 7 700 000 4 414 000
ATK-MENOT  / OTTK 1 000 000 1 000 000
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 8 700 000 5 414 000
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tilanne 1.12.06 HENKILÖSTÖSUUNNITTELULOMAKE 2006

Henkilöitä yhteensä 93 HTV yhteensä 71,12

hlö htv

HML TKU KUO HML TKU KUO
57 33 3 41,58 29,53 2,5

htv hlö sukupuolijakauma palvelussuhde

Toimip
aikka esimiehet

asiantunti
jat avustavat esimiehet

asiantunti
jat miehet naiset vakinaiset

määräai
kaiset

kokoaikai
set

osa-
aikaiset keski-ikä

 
HML 6,7 33,9 0,96 8 48 3 53 55 2 56 1 43,4

TKU 2 26,7 0,86 2 27 0 33 29 4 33 47,9

KUO 2 2 1 3 3 3 0

YHT 8,7 60,6 1,82 12 77 4 89 87 6 92 1 45,65

ELÄKÖITYMINEN rekrytarve
63 v. täyttävät 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

HML 0 1 0 1 0 3 3 0 2 1 14

TKU 0 0 1 1 1 2 2 3 11

KUO 0 0
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HENKILÖSTÖRAKENNE HENKILÖSTÖKULUT

Koulutustaso kpl %
perusaste
keskiaste
alempi korkeakoulututkinto
ylempi korkeakoulututkinto
tutkijankoulutus

TYÖHYVINVOINTI PALKKAUSMÄÄRÄRAHAT

poissaolot kokonaismäärä (pv 8

lkm henk pv
Lyhytaikaiset (< 3 pv) 51 36 71
Pitkäaikaiset (> 60 pv) 4 4 61
Sairausloma, palkallinen 70 37 434
Tulovaihtuvuus, lähtövaihtuvuus
Eläkkeelle siirtyminen
Työtyytyväisyysindeksi (1-5)
Työterveyshuollon kustannukset

OSAAMINEN
Koulutustasoindeksi (vs. koulutusbudjetti)
Koulutukseen osallistuminen htp/hlö 1,86
Muu koulutus, palkallinen 26 19 41
Sisäinen koulutus 99 40 133
Sisäinen koulutus tunteina 1 1 1
Koulutusmenot (€/hlö kurssimaksut, matkat yms.)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus 
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