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KESKUSHALLINNON UUDISTUSHANKKEEN ESISELVITYS – LÄHTÖKOHDAT JA ESISELVITYKSEN TULOKSET

1  Tausta ja tavoitteet
Tämä julkaisu on koonti valtiovarainministeriössä laaditun keskushallinnon uudistushan-
ketta pohjustavan esiselvityksen tuloksista. Esiselvitys koskee valtioneuvostotason alaisia 
keskushallinnon virastoja, niiden tehtävärakennetta, ohjauskäytäntöjä, asiakkuuksia sekä 
tehtäviin käytettyjä henkilöstövoimavaroja.  

Pääministeri Sipilän hallituksen reformit uudistavat merkittävällä tavalla maamme julkis-
hallinnon rakenteita. Maakuntauudistuksessa mm. sote-palvelujen järjestämis- ja rahoitus-
vastuu siirretään kunnista 18 maakunnan vastuulle, mikä vaikuttaa merkittävästi kuntien 
asemaan, talouteen ja tehtäviin. Samalla eräitä valtion alue- ja paikallishallinnon vastuulla 
olevia tehtäviä siirretään maakuntien hoidettavaksi. Näiden uudistusten tuloksena julki-
sessa hallinnossa tulee olemaan kolme tasoa; kunnat, maakunnat ja valtio. Hallitus uudis-
taa myös valtion keskus-, alue- ja paikallishallintoa sekä selvittää valtioneuvoston raken-
teellisen uudistamisen vaihtoehtoja.

Virastorakennetta on perinteisesti kehitetty kunkin hallinnonalan omista lähtökohdista 
ja kulloistenkin tarpeiden pohjalta. Näin ollen eri hallinnonalojen käytännöt ovat hyvin 
vaihtelevia. Myös virastokäsite on moniulotteinen ja sillä voidaan tarkoittaa kirjanpitoyk-
sikköä (aiemmat tilivirastot), tulosohjattuja virastoja tai vhs-virastoja (ns. työnantajaviras-
tot). Sekaannusta voi aiheuttaa myös se, että kaikki viranomaiset tai viranomaistehtävistä 
vastaavat toimielimet eivät ole virastoja1. Virastorakennetta ja tehtäviä on kehitettävä ko-
konaisuutena ottaen huomioon myös sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen ja maakun-
tauudistuksen vaikutukset. Tähän saakka riittävän laajaa ja yhtenäistä tietoaineistoa ei ole 
virasto- ja tehtävätasolla ollut käytettävissä. 

Valtiovarainministeriö on tästä syystä tehnyt keskushallinnon tietopohjaa täydentävän esi-
selvityksen. Esiselvitys luo hyvän pohjan keskushallinnon uudistushankkeen käynnistämi-
selle ja hallituksen reformin onnistuneelle läpiviennille.  

Keskushallinnon uudistuksen tavoitteena on uudistaa virastorakennetta yhteisten kehittä-
misperiaatteiden mukaisesti selkeämmän ja yhdenmukaisemman rakenteen ja ohjauksen 
muodostamiseksi. Lisäksi tavoitteena on kehittää virastojen välistä tehtäväjakoa ottaen 
huomioon maakuntauudistuksen vaikutukset valtion keskushallintoon. Uudistuksella ta-
voitellaan valtionhallintoon joustavaa ja valtakunnalliseen toimivaltaan perustuvaa viras-
torakennetta, joka mahdollistaa nykyistä paremmin myös asiakasnäkökulman huomioimi-

1 Tarkemmin ks. VM 2015a. Aiemmista keskus- ja aluehallinnon virastorakenneselvityksistä ks. VM 2014, VM 
2015b ja VM 2016c.
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sen sekä sähköisten palveluiden ja julkisen hallinnon asiakaspalveluyhteistyön hyödyntä-
misen.

Huhtikuussa 2016 käynnistettiin keskus- ja aluehallinnon uudistushankkeita tukeva  
TEAS-hanke. Kyseessä on kansainvälinen vertailu valtionhallinnon virastorakenteesta osa-
na julkishallinnon kokonaisuutta. Vertailtavina maina ovat Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Alan-
komaat, Iso-Britannia, Portugali ja Kroatia. Hankkeen toteutti Åbo Akademi dosentti Pekka 
Kettusen johdolla. Hankkeen tehtävänä oli tuottaa tietoa siitä, miten valtioneuvostotason 
alainen hallinto on organisoitu näissä maissa suhteessa koko julkishallinnon keskeisiin hal-
lintorakenteisiin. Hankkeen loppuraportti julkistettiin 20.9.2016 pidetyssä loppuseminaa-
rissa. 
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VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016 KESKUSHALLINNON UUDISTUSHANKKEEN ESISELVITYS – LÄHTÖKOHDAT JA ESISELVITYKSEN TULOKSET

2  Valtionhallinnon rakenteellisen 
kehittämisen periaatteet

Rakenteellisessa kehittämisessä noudatettavat periaatteet on määritelty pääministeri Si-
pilän hallitusohjelmassa (27.5.2015) ja hallituksen tarkentavassa linjauksessa maakunta-
hallinnon tehtävistä (5.4.2016). Hallitusohjelman mukaan keskushallinnon uudistuksessa 
tukeudutaan Kehu- ja Virsu-hankkeissa omaksuttuihin kehittämisperiaatteisiin, jotka ovat:  

1. selkeä rakenne ja ohjaus,
2. valtakunnallinen toimivalta,
3. asiakasnäkökulma,
4. sähköiset palvelut,
5. kyky muutokseen ja riskienhallintaan ja
6. julkisen hallinnon yhteistyö asiakaspalvelussa. 

Uudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota johtamisjärjestelmän selkiinnyttämiseen ja 
kokonaisuuden hallintaan hallinnolliset sektorirajat ylittäen. Hallitus toteuttaa uudistuksen 
noudattamalla hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Hallitusohjelman mukaan valmistelu käynnis-
tetään välittömästi. Hallituksen tarkistetussa toimintasuunnitelmassa (14.4.2016) käynnis-
tämisen ajankohdaksi on määritetty lokakuu 2016.

2.1  Selkeä rakenne ja ohjaus

Virastorakennetta kehitettäessä arvioidaan mahdollisuudet tehtävien luonteeseen perus-
tuvaan kokoamiseen. Eri virastojen vastuulla olevien mahdolliset päällekkäisyydet tulisi 
poistaa. Virastolla tulee olla selkeä päätehtävä. Päätehtävään voi liittyä sitä tukevia muita 
tehtäviä siten, että tehtävistä muodostuu synergiaetuja ja viraston johtaminen on selkeää 
ja tehokasta. Myönteisillä synergiaeduilla tarkoitetaan tilannetta, jossa kokonaisuus on 
suurempi kuin osiensa summa. Synergiaetu on etu, jota odotetaan saatavan esimerkiksi 
kustannussäästöjen, olemassa olevien voimavarojen tehokkaamman hyödyntämisen tai 
aikaansaadun suuremman tuotoksen muodossa, kun yksiköt, toimijat, toiminnot tai tehtä-
vät ovat yhdessä. Synergiaetuja voi syntyä esimerkiksi keskitetyn osaamisen, päällekkäis-
ten toimintojen ja tehtävien purkamisen, johtamisen, yhtenäisten työ- ja toimintatapojen, 
yhteisten asiakkaiden ja asiakasprosessien, tiiviin yhteistyön, laajan verkoston, tehokkai-
den työprosessien, yhteisten hallinto-, talous- ja toimitilapalveluiden, yhteishankintojen, 
yhteisen tietohallinnon tai tietojärjestelmien, mittakaavaetujen tai yhteisten toimitilojen 
kautta.
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Tehtävätarkastelussa huomioidaan hallituksen tarkentava linjaus maakunnille siirrettävis-
tä tehtävistä (5.4.2016), joka perustuu selkeään työnjakoon valtion, maakuntien ja kuntien 
tehtävien välillä. Kunkin hallintorakenteen tulee hoitaa sille kuuluvia tehtäviä. Valtio vastaa 
oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä, perusoikeuksien turvaamisesta ja arvioin-
nista sekä turvallisuustehtävistä samoin kuin kansainvälisistä ja valtakunnallisista tehtävis-
tä ja yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvonnasta. Maakuntauudistuksen yhteydessä 
aluehallintovirastot uudistetaan valtakunnalliseksi virastoksi, joka toimii alueellisissa yksi-
köissä / toimipaikoissa ja aluehallintoviraston ja keskushallinnon virastojen väliset päällek-
käisyydet puretaan.

Aito johtamisvastuu toteutuu silloin, kun viraston johto on tulos- ja talousvastuullinen se-
kä vastuussa henkilöstöstä ja muiden resurssien käytöstä. Parhaat lähtökohdat tulokselli-
suuden arvioinnille antaa kirjanpitoyksikkö. 

Virastokokoa on tehtävien tehokkaan ja taloudellisen hoitamisen saavuttamiseksi tarpeen 
kasvattaa ja ottaa kirjanpitoyksikkönä toimiminen pääperiaatteeksi. Jos perustettava or-
ganisaatio on liian pieni kirjanpitoyksiköksi, siitä ei tulisi perustaa itsenäistä virastoa vaan 
tehtävät tulisi antaa nykyisten virastojen hoidettaviksi. Virastojen tehtävät voivat olla mo-
nialaisia ja moninaisia, mutta palvelukokemuksen on oltava asiakkaalle johdonmukainen 
ja selkeä.

Selkeä hallinto edellyttää myös selkeää kieltä. Viraston nimen tulee kuvata viraston toimin-
taa ja olla suomenkielinen. 

Tulosohjaus
Tulosohjauksen kehittämishanke (Tulosohjauksen kehittämishankkeen loppuraportti, Val-
tiovarainministeriö, 21/2012) on esittänyt 12 ehdotusta ja toimeenpanon tukitoimea val-
tionhallinnon tulosohjaukseen. Näistä ensimmäinen liittyy kaikille yhteisten tulosohjauk-
sen periaatteiden käyttöönottoon.

Tulosohjauksen yhteiset periaatteet: 
• Tulosohjaus on osa valtiokonsernin ohjauksen kokonaisuutta

• Yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy eri toimijoiden välisen yhteistyön tulokse-
na

• Hallinnonalojen ohjaus perustuu valtionhallinnon yhteisiin linjauksiin ja käytän-
töihin sekä hallinnonalojen omiin ohjausmenettelyihin

• Tulosohjaus keskittyy strategisesti merkittävimpiin ja muutosta edellyttäviin asioi-
hin.

• Ohjauksen intensiivisyys vaihtelee
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• Ohjaustoiminnoissa on selkeät roolit ja tehtävät sekä toimivat foorumit

• Tulosohjaus on ammattimaista ja johdonmukaista

• Tulosohjauksen perustana ovat selkeät tavoitteet, niitä kuvaavat mittarit ja toteu-
tumisen seuranta

• Tulosohjaus perustuu johdon asiantuntijoiden strukturoituun vuorovaikutukseen, 
aitoon dialogiin ja kumppanuuteen

• Yhteiset tietojärjestelmät ja välineet tukevat periaatteiden toteutumista

Tulosohjauksen hallitusohjelmalähtöisyyttä vahvistetaan ottamalla käyttöön niilläkin hal-
linnonaloilla, joissa se ei jo ole käytäntönä, tulosohjauksen hallituskausittainen sykli. Tähän 
suuntaan on jo edetty useilla hallinnonaloilla, joten osaltaan on kyse tapahtuneen kehitys-
työn tukemisesta ja yhtenäistämisestä koko valtionhallintoa koskevaksi. Tulossopimukset 
tehdään strategisiksi hallituskausittaisiksi tulossopimuksiksi. Tämä auttaa edellä esitettyä 
tavoitetta eli kunkin organisaation tavoitteiden tiiviimpää kytkemistä yhteisiin tavoittei-
siin. Vaikuttavuustavoitteet pohjaisivat näin mahdollisimman laajasti hallitusohjelman 
tavoitteisiin. Välivuosina tulossopimuksia uudistettaisiin tarpeen mukaan kevennetyssä 
tarkistusprosessissa. Näin mahdollistuu myös useiden olemassa olevien suunnittelupro-
sessien (TTS-, tulos-, strategia-) yhdistäminen yhdeksi prosessiksi.

Nelivuotissykli on jatkossa pääsääntö hallinnonalakohtaiselle suunnittelulle, kuitenkin niin, 
että tarvittaessa sitä voidaan joustavasti soveltaa. Esimerkiksi poikkeustilanteissa voidaan 
vuosittaisten tarkistusten sijaan käydä varsinaiset tulossopimusneuvottelut, mikäli esimer-
kiksi muuttunut tilanne sitä vaatii tai se on muutoin hallinnonalan tai viraston kannalta 
perusteltua. Tämä joustavuus on oltava olemassa myös siksi, että vaikka hallitukset ovat 
jo pitkään istuneet koko vaalikauden, ei tämä nelivuotiskausi kuitenkaan ole tältä osin 
itsestäänselvyys. Vuotuisissa tarkistuksissa arvioidaan, onko kehitys mennyt oikeaan eli 
koko syklille asetettujen tavoitteiden suuntaan. Valtiovarainministeriö laatii yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa hallituskausisyklin rytmityksestä mallin osaksi tulosohjauksen 
uusittavaa käsikirjaa. Nelivuotisrytmiin siirtyminen ei kuitenkaan merkitse ohjausotteen 
löyhentämistä vaan jopa sen vahvistamista strategisesti.
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Kuvio 1. Tulosohjauksen punainen lanka
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Tulosprismaa on uudistettu kuvaamaan paremmin yhteisten tavoitteiden mukanaoloa ja 
ohjauksen poikkihallinnollisuutta. Uusi tulosprisma ja sen kuvaustapa otetaan käyttöön ja 
siitä viestitään hallinnonaloilla uudistettavan tulosohjauksen käsikirjan sekä muun viestin-
nän ja koulutuksen kautta.

Kuvio 2. Tulosprisma
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Valtionhallinnon yhteiset konserniohjauksen kohdealueet ja tavoitteet ovat kustannusten 
hallinta, tuottavuuden parantuminen, hyvä asiakastyytyväisyys, työtyytyväisyys ja johta-
minen, sairauspoissaolojen väheneminen ja ICT-palveluiden häiriötön toiminta sekä tilate-
hokkuuden parantuminen.

2.2  Valtakunnallinen toimivalta 

Yleisten rakenteellisten kehittämisperiaatteiden mukaisesti valtion keskushallinnon viras-
toilla tulee lähtökohtaisesti olla valtakunnallinen toimivalta niille osoitettujen tehtävien 
hoitamiseksi. Virastolla voi kuitenkin olla alueellista toimintaa varten paikallisia toimipistei-
tä silloin kun se on tehtävien hoitamisen kannalta perusteltua. 

Hallituksen 5.4.2016 tekemän linjauksen mukaan valtion hallintotehtävissä on periaattee-
na valtakunnallinen toimivalta silloinkin, kun tehtävät edellyttävät alueellista tai paikallista 
läsnäoloa. Toisena periaatteena valtion hallintotehtävissä on valtakunnallisesti yhtenäisen 
toimintatavan ja ratkaisukäytännön soveltaminen. (Hallituksen tarkentava linjaus maakun-
tahallinnon tehtävistä 5.4.2016). Edellä todettujen linjausten toimeenpanon seurauksena 
jaottelu valtion keskushallinnon, aluehallinnon ja paikallishallinnon virastoihin käy tar-
peettomaksi; jatkossa on vain valtion virastoja. Tällä on myös ohjausta selkeyttävä vaiku-
tus, kun keskushallinnon virastot eivät enää ohjaa alue- ja paikallishallinnon virastoja.  
Alueellisia toimipisteitä ei tule perustaa niille keskushallinnon virastoille, joilla ei ole alu-
eellisia toimipisteitä entuudestaan.

Kuvio 3. Uusi julkisen hallinnon työnjako maakuntauudistuksen myötä
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2.3  Asiakasnäkökulma

Virastorakenteen ja virastojen uudistamisen lähtökohta on asiakkaiden tarpeisiin muotoil-
lut palvelut. Julkisen hallinnon asiakkuusstrategian asiakaspalvelun vision mukaan asiak-
kaalla on käytettävissään tarvitsemansa palvelut, joiden sisältöön ja toteuttamiseen hänel-
lä on mahdollisuus vaikuttaa. Palvelujen tuotanto ja kehittäminen perustuvat asiakkaiden 
toiminnan ja tarpeiden ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen. Asiakas saa tilanteeseensa 
sopivat palvelut sujuvasti, helppokäyttöisesti ja esteettömästi. Asiakas voi osallistua pal-
veluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Julkisia palveluja johdetaan 
asiakaslähtöisesti ja tuotetaan kustannustehokkaasti. Automatisoinnilla vähennetään asi-
akkaan asiointitarvetta. Asiakasta tuetaan määrätietoisesti sähköiseen palveluun siirtymi-
sessä. Palvelujen kehittämisessä sitoudutaan yhteisiin asiakaslähtöisyyden periaatteisiin 
ja arvioidaan yhdessä omien ratkaisujen merkitys muiden toimijoiden ja hallinnonalojen 
toimintaan. Palvelujen kehittämisessä tukeudutaan palveluarkkitehtuuriohjelmassa luota-
vien palvelujen käyttöönottoon. (Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia 2014)

2.4  Sähköiset palvelut

Tarjottavien palveluiden tulee olla ensisijaisesti sähköisiä. Sähköisiä palveluja suunnitelta-
essa on tärkeää pohtia voidaanko palvelutarve poistaa kehittämällä viranomaisprosesseja. 
Mikäli tämä ei ole mahdollista, tavoitteena tulee aina olla asiakkaiden tarpeisiin vastaa-
minen yli virastorajojen, jolloin yhteistyö esimerkiksi sähköisissä palveluissa on itsestään-
selvyys ja yhdellä asioinnilla ratkaistaan useita palvelutarpeita. Asiakkaan kannalta ei ole 
useinkaan merkitystä sillä, kuka viranomainen palvelun tuottaa. Ratkaisevaa on palvelun 
tuottama vaikutus ja palvelukokemuksen ja -suoritteen laatu.

Digitalisoinnin periaatteet (VM 2016a) toimivat digitalisoinnin yhteisinä pelisääntöinä 
kaikkialla julkishallinnossa. Ne tukevat julkisten palveluiden tuottavuusloikkaa, asiakasläh-
töisyyttä ja palveluiden ensisijaista digitaalisuutta. Digitalisoinnin periaatteet julkistettiin 
helmikuussa 2016.

Digitalisoinnin yhdeksän periaatetta ovat:
1. Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti.
2. Poistamme turhan asioinnin.
3. Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita.
4. Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti.
5. Palvelemme myös häiriötilanteissa.
6. Pyydämme uutta tietoa vain kerran.
7. Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita.
8. Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille.
9. Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan
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Palvelujen ja hallinnon digitalisointi tarjoaa mahdollisuuden lisätä julkisen hallinnon tuot-
tavuutta ja parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta. 

2.5  Kyky muutokseen ja riskienhallintaan

Toimintaympäristön jatkuva ja nopea muutos pakottaa organisaatiot tekemään resurssi-
en käytöstä ja rakenteista joustavia. Toimintojen kehittäminen on luonteeltaan jatkuvaa 
ja säännöllistä ja sitä pitäisi tehdä koko ajan. Itsetarkoitukseksi muutosten toteuttaminen 
ei saa kuitenkaan muodostua. Muutokset tulee voida toteuttaa järkevinä kokonaisuuksina 
säännöllisesti laajojen kausittaisten kehityshankkeiden sijaan. Rakenteellisia uudistuksia 
toteutettaessa peruslähtökohtana tulee olla asiakaslähtöisyys, toimivien ja sujuvien pro-
sessien rakentaminen sekä palveluiden digitalisoinnin edistäminen. Valtioyhteisön tulee 
myös olla oppiva kokonaisuus ja ymmärtää jatkuvan kehittämisen tarve. Kyky muutokseen 
edellyttää myös joustavien työskentelytapojen kuten etätyön tukemista.

Talousarviolain (423/1988) 24 b §:n mukaan viraston ja laitoksen on huolehdittava siitä, 
että sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty sen omassa toiminnassa sekä toimin-
nassa, josta virasto tai laitos vastaa. Sisäinen valvonta tarkoittaa viraston ohjaus- ja toi-
mintaprosesseihin sisältyviä menettelyitä, organisaatioratkaisuja ja toimintatapoja, joiden 
avulla voidaan saada kohtuullinen varmuus toiminnan lainmukaisuudesta, varojen turvaa-
misesta, toiminnan tuloksellisuudesta sekä taloutta ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden 
ja riittävien tietojen tuottamisesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan 
yllä mainittuihin neljään luokkaan sisältyvien tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä 
(VM 2016b). 

2.6 Julkisen hallinnon yhteistyö asiakaspalvelussa

Julkisen hallinnon yhteistyö asiakaspalvelussa perustuu sopimuspohjaiseen yhteistyöhön, 
jota säätelee julkisen hallinnon yhteispalvelusta annettu laki. Sähköisten palveluiden ensi-
sijaisuudesta huolimatta, on vielä edelleenkin tarvetta käyntiasioinnille. Jotta käyntiasioin-
nin mahdollisuus voidaan tarjota supistuvilla resursseilla riittävän lähellä asiakasta, alueilla 
toimivien viranomaisten käyntiasiakkaiden palvelu on mahdollista koota julkisen hallin-
non yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin, joita tällä hetkellä on lähes 190. Uudistettavana 
oleva yhteispalvelulaki2 (HE 188/2016 vp) antaa siihen entistä paremmat mahdollisuudet. 
Laki tuo pisteisiin uuden toimintamallin, jossa korostuu sähköinen asiointi ja sen tuki sekä 
etäpalveluyhteyden tarjoaminen. Tavoitteena on tukea digitalisaatiokehitystä. Yhteisissä 

2 HE 188/2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muutta-
misesta. http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160188

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160188
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asiakaspalvelupisteissä voidaan esimerkiksi auttaa niiden henkilöiden asiointia, joilla ei ole 
osaamista tai teknisiä valmiuksia hoitaa asiointia yksinomaan sähköisillä palveluilla.

Uuden toimintamallin tavoitteena on, että asiakas saa yhteisestä asiakaspalvelupisteestä 
palvelua tarpeidensa mukaan seuraavien neljän palvelukanavan välityksellä: sähköiset pal-
velut ovat tarjolla julkisen asiakaspäätteen avulla, etäpalvelu tarjoaa etäyhteyden viran-
omaisiin, asiointi suoraan palveluneuvojan tai paikan päälle tulevan viranomaisen kanssa.  
Toimintamalli tukee myös asiakaspalvelun periaatteita ja toimintatapoja: Asiakasta palvel-
laan yhtenäisellä toimintamallilla ja asiakas saa asian vireille tai hoidettua ensi kontaktista. 
Asiakas ohjataan ensisijaisesti sähköisten palveluiden käyttöön ja häntä opastetaan niiden 
käytössä.  Toimintamallin myötä kiinnitetään entistä enemmän huomiota palveluneu-
vojien osaamisen kehittämiseen ja heidän työtä tukeviin järjestelmiin. Huomioitavaa on 
myös, että yhteistä asiakaspalvelua on mahdollista antaa muusta kuin kiinteässä toimitilas-
sa sijaitsevasta pisteestä.
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3  Esiselvityksen toteuttaminen
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen ministeriöille 16.10.2015 lähettämässä kirjees-
sä todettiin, että kokonaisuuden hallinnan kannalta on tärkeää, että ministeriöt eivät tässä 
vaiheessa käynnistä tai vie eteenpäin hallinnonalansa keskus- ja aluehallintoa koskevia 
organisaatio- ja tehtävämuutoshankkeita ilman, että niistä sovitaan keskus- ja aluehallin-
non uudistushankkeista vastaavan valtiovarainministeriön kanssa. Sovittavien muutosten 
eteenpäinvienti tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa ja valtio-
varainministeriön edustaja osallistuu tarvittaessa valmisteluryhmien toimintaan asian-
tuntijana. Uudistushankkeiden asettamisen jälkeen valtion virastoja ja laitoksia koskevat 
organisaatio- ja tehtävämuutokset toteutetaan keskus- ja aluehallinnon uudistushankkei-
den yhteydessä. Tällä varmistetaan se, että virastorakennetta kehitetään kokonaisuutena 
ja toteutettavat muutokset ovat yhteensopivia sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen ja 
itsehallintoalueiden perustamisen kanssa. Asetettavat keskus- ja aluehallinnon uudistus-
hankkeet tulevat johtamaan ja koordinoimaan kokonaisuutta.

Ministerin kirjeessä tarkennettiin myös keskushallinnon uudistushankkeen käynnistämistä 
edeltävää valmistelutyötä. Kirjeen mukaan valtiovarainministeriö toteuttaa ennen keskus-
hallinnon uudistushankkeen käynnistämistä esiselvityksen, jolla kartoitetaan ministeriöi-
den ja virastojen välisiä ohjauskäytäntöjä ja virastojen tehtävärakennetta. Esiselvityksellä 
täydennetään nykyisistä tietojärjestelmistä saatavia tietoja.

Esiselvityksen pääaineistona on ministeriöille lokakuussa 2015 lähetetty tietopyyntö  
(liite 1), joka osoitettiin tulosohjauksesta vastaaville virkamiehille. Lisäksi esiselvitysaineis-
toon on yhdistetty virallisia virasto- ja tehtäväluokituksia sekä olemassa olevista tietojär-
jestelmistä saatavilla olevaa tietoa kuten henkilötyövuositiedot työnantajan henkilöstö-
tietojärjestelmä Tahdista3  sekä viraston taloutta ja tulosohjausta koskevia tietoja valtion 
raportointipalvelu Netrasta4.

3.1  Viralliset virasto- ja tehtäväluokittelut

Tilastokeskus käyttää julkisen sektorin luokittelussa julkisyhteisöjen tehtäväluokitusta 
(2001), sektoriluokitusta (2012) sekä toimialaluokitusta (2008). Käytettävät luokitukset on 
vahvistettu myös 6.11.2013 hyväksytyssä toistaiseksi voimassa olevana julkisen hallinnon 

3 http://www.valtiokonttori.fi/fi-fi/Tietoa_Valtiokonttorista/Julkaisut_ja_tilastot/Tilastot/Henkilostojohtami-
sen_tukeminen

4 www.netra.fi

http://www.valtiokonttori.fi/fi-fi/Tietoa_Valtiokonttorista/Julkaisut_ja_tilastot/Tilastot/Henkilostojohtamisen_tukeminen
http://www.valtiokonttori.fi/fi-fi/Tietoa_Valtiokonttorista/Julkaisut_ja_tilastot/Tilastot/Henkilostojohtamisen_tukeminen
http://www.netra.fi
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suosituksena (JHS 186). JHS-järjestelmän5  mukaiset suositukset koskevat valtion- ja kun-
nallishallinnon tietohallintoa. Tilastotoimen rinnalla luokituksia suositellaan käytettäväksi 
myös muissa tietojärjestelmissä. 

3.1.1  Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus (COFOG)
Julkisyhteisöjen tehtäväluokitusta käytetään julkisyhteisöjen kulutusmenojen, pääoman 
bruttomuodostuksen sekä pääoman- ja tulonsiirtojen luokitteluun. Luokitusta on hyö-
dynnetty mm. menokartoituksissa. COFOGin6  avulla on myös mahdollista tehdä maiden 
välisiä vertailuja siitä, miten julkinen sektori osallistuu taloudellisten ja sosiaalisten tehtä-
vien hoitamiseen eri maissa. Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus on yksi YK:n tilastokomission 
vahvistamasta neljästä kansantalouden tilinpidon (System of National Accounts) perusluo-
kituksesta, joissa menoja luokitellaan käyttötarkoituksen mukaan. Myös Euroopan unionin 
tilastovirasto, Eurostat, on vahvistanut COFOG-standardin yhteisön käyttöön (Komission 
asetus (EY) N:o 113/2002). Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus on kansallinen sovellus, jota 
laadittaessa on otettu huomioon Suomen kansalliset erityispiirteet rikkomatta kuitenkaan 
YK:n vahvistaman kansainvälisen luokitusstandardin rakennetta ja periaatteita. (JHS 186)

Taulukko 1. Julkisyhteisöjen tehtäväluokituksen pääluokat (Tilastokeskus 2001)

G01 – Yleinen julkishallinto
G02 – Puolustus
G03 – Yleinen järjestys ja turvallisuus (esim. poliisi)
G04 – Elinkeinoelämän edistäminen (mm. liikenne ja maataloustuet)
G05 – Ympäristönsuojelu
G06 – Asuminen ja yhdyskunnat
G07 – Terveydenhuolto
G08 – Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto
G09 – Koulutus
G10 – Sosiaaliturva

 Tarkempi erittely tehtäväluokituksesta löytyy liitteestä kaksi. (Tilastokeskus 2001)

5 Tarkemmin ks. http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/186. Sisällöltään JHS voi olla 
julkishallinnossa käytettäväksi tarkoitettu yhtenäinen menettelytapa, määrittely tai ohje. JHS-järjestelmän ta-
voitteena on parantaa tietojärjestelmien ja niiden tietojen yhteentoimivuutta, luoda edellytykset hallinto- ja 
sektorirajoista riippumattomalle toimintojen kehittämiselle sekä tehostaa olemassa olevan tiedon hyödyntä-
mistä. Suosituksilla pyritään myös minimoimaan päällekkäistä kehittämistyötä, ohjaamaan tietojärjestelmi-
en kehittämistä ja saamaan aikaan hyviä ja yhdenmukaisia käytäntöjä julkishallintoon ja erityisesti julkisten 
organisaatioiden tietohallintoon. Suositukset hyväksyy julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 
JUHTA ja niiden laatimista ohjaa JUHTAn alainen JHS-jaosto. (http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest;jsessio-
nid=4D192A99CB4D0C062175D9CFCE9688E4).

6  Classification of the Functions of Government.

 http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/186
http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest;jsessionid=4D192A99CB4D0C062175D9CFCE9688E4
http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest;jsessionid=4D192A99CB4D0C062175D9CFCE9688E4
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3.1.2  Sektoriluokitus (SNA)
Sektoriluokitus on yksi EU:n kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT) perusluokituksia. 
Sektoritasoa tarvitaan talousyksiköiden summatasona, kun kuvataan yritysten, rahoitus-
laitosten, julkisyhteisöjen ja kotitalouksien tuotantoa, tulonmuodostusta, tulojen uudel-
leenjakoa, varallisuuden muodostusta sekä rahoituksen rakennetta ja kehitystä. Se on 
keskeinen kansantalouden tilinpidon sektoritileillä, mutta luokitusta käytetään laajasti 
myös muissa talous- ja yhteiskuntatilastoissa. Tilastoinnin ohella sektoriluokitusta voidaan 
käyttää silloin, kun halutaan luokitella tai määritellä kansantalouden päätöksentekoyksi-
köitä toiminnaltaan, rahoitustavaltaan, omistajatyypiltään ja oikeudelliselta muodoltaan 
samanlaatuisiin luokkiin. 

Tilastokeskuksen (2012) sektoriluokitus perustuu Euroopan unionin kansantalouden tilin-
pitojärjestelmän (EKT 2010) institutionaaliseen sektoriluokitukseen, joka on yhdenmukai-
nen maailmanlaajuisen kansantalouden tilinpitojärjestelmän kanssa (SNA2008). Luokituk-
sen avulla muodostetut sektorit (yritykset, julkisyhteisöt, kotitaloudet jne.) ovat taloudelli-
selta käyttäytymiseltään riittävän samankaltaisia kansantalouden seurantaa ja analysointia 
varten. Kansallisten tietotarpeiden ja talouden erityispiirteiden edellyttämät lisäerittelyt 
on sovitettu tähän perushierarkiaan. Lisäerittelyt ovat luokittelun neljäs taso (esim. luokka 
S.13111).

Taulukko 2. Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidossa käyttämä sektoriluokitus

S.13 Julkisyhteisöt
S.1311 Valtionhallinto 
S.13111 Valtion budjettitalous 
S.13119 Muut valtionhallinnon yksiköt 
S.1312 Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa) 
S.1313 Paikallishallinto 
S.13131 Kunnat 
S.13132 Kuntayhtymät 
S.13133 Ahvenanmaan maakunnan hallitus 
S.13139 Muut paikallishallinnon yksiköt 
S.1314 Sosiaaliturvarahastot 
S.13141 Työeläkelaitokset 
S.13149 Muut sosiaaliturvarahastot

Tarkempi erittely sektoriluokittelusta löytyy liitteestä kolme. (Tilastokeskus 2012)

3.1.3  Toimialaluokitus (NACE)
Tilastokeskuksen (2008) toimialaluokitusta (TOL) käytetään erityyppisten tuotantotoimin-
taa harjoittavien yksiköiden, kuten yritysten ja toimipaikkojen, luokittelemiseen. Yksiköi-
den luokittelu tapahtuu niiden pääasiallisesti harjoittaman taloudellisen toiminnan mu-
kaan. Toimialaluokituksen määrittelyt perustuvat toiminnalle tyypillisiin tuotantopanok-
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siin, tuotantoprosesseihin sekä tuotettuihin tavaroihin ja palveluihin. Toimialaluokitusta 
käytetään talouden eri alueita kuten tuotantoa ja työllisyyttä kuvaavissa tilastoissa sekä 
kansantalouden tilinpidon tilastoissa. Sitä käytetään laajalti myös yksityisen sektorin tieto-
järjestelmissä.

Toimialaluokitus (TOL) perustuu Euroopan unionin toimialaluokitukseen, NACEen, joka on 
vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1893/2006). Asetus 
on jäsenmaita velvoittava, mikä tarkoittaa sitä, että EU-jäsenmaissa on käytettävä tilasto-
toimessa NACEa tai sen kansallista laajennosta, jossa 1-4 -numerotason on oltava yhtenevä 
NACEn kanssa. NACEn ja sen kansallisten versioiden mukaan laaditut tilastot ovat siten ver-
tailukelpoisia Euroopan tasolla ja laajemminkin, koska NACE on johdettu YK:n tilastoviras-
ton toimialaluokituksesta ISICistä. 

Taulukko 3. Tilastokeskuksen toimialaluokitus, esimerkkinä pääluokka O 

 PÄÄLUOKKA O: Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
84.1 Julkinen hallinto
84.11 Julkinen yleishallinto
84.12 Terveydenhuollon, opetuksen, kulttuurin ja muiden yhteiskuntapalvelujen hallinto
84.13 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto 
84.2 Ulkoasian hallinto, maanpuolustus ja järjestystoimi
84.21 Ulkoasiainhallinto 
84.22 Maanpuolustus 
84.23 Oikeustoimi
84.24 Poliisitoimi ja rajojen vartiointi 
84.25 Palo- ja pelastustoimi
84.3 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
84.30 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta

Tarkempi erittely toimialaluokituksesta löytyy liitteestä 4. (Tilastokeskus 2008)

3.1.4  Työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahtin virastoluokitus
Tilastokeskuksen virallisten tilastoluokitusten lisäksi tärkeänä ja paljon käytettynä luoki-
tuksena voidaan pitää myös valtion työmarkkinalaitoksen ja Valtiokonttorin ylläpitämäs-
sä Työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahtissa olevaa virastoluokitusta (Verty). Siinä 
virastot on luokiteltu niiden toiminnan luonteen mukaisesti 13 virastotyyppiin ja viraston 
kaikki toiminta luetaan kuuluvaksi kyseiseen virastotyyppiin.
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Taulukko 4. Työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahtin mukainen virastoluokitus

 13 = Yliopistokoulutus
16 = Opetus- ja koulutuspalvelut
19 = Tutkimustoiminta
22 = Turvallisuustoiminta
26 = Oikeustoimi
29 = Liikenne- ja viestintäpalvelut
32 = Elinkeinotoiminnan palvelut
36 = Valtiovarainhoito sekä vakuutus- ja rahoituspalvelut
39 = Ministeriötason toiminta
42 = Hallinto-, rekisteri- ja ICT-palvelut
47 = Kulttuuripalvelut
52 = Sosiaali- ja terveyspalvelut 
57 = Kiinteistönhoito- ja rakennuspalvelut

3.2  Esiselvitysaineisto

Esiselvityksen pääaineistona on ministeriöille lokakuussa 2015 lähetetty tietopyyntö (liite 
yksi), joka osoitettiin tulosohjauksesta vastaaville virkamiehille. Ministeriöistä saadut tie-
topyyntövastaukset on käyty virkatyönä läpi alkuvuoden 2016 aikana valtiovarainminis-
teriössä aineiston yhdenmukaistamiseksi. Erityisesti ministeriöiden eri virastojen tehtä-
väkokonaisuuksiin kirjaamia tehtäväsisältöjä on verrattu keskenään, niihin on pyydetty 
täydennyksiä ministeriöistä ja virastoista ja lisäksi ehdotettu joidenkin tehtävien siirtoa 
toisen tehtäväkokonaisuuden alle. Koska kyseessä on ensimmäinen kerta kuin virastojen 
tehtäviä pyritään tällä jaottelulla määrittämään, on aineiston validointiin kiinnitetty erityis-
tä huomiota. Esiselvityksen alustavat tulokset on esitelty ministeriöiden ylimmälle johdol-
le toukokuun ja syyskuun 2016 välisenä aikana. Ministeriöille on tässä yhteydessä tarjottu 
mahdollisuus täydentää ja korjata omaa hallinnonalaansa koskevia tietoja.

Esiselvitysaineiston keskeinen sisältö:

• Viraston toiminnan kuvaus

• Päätehtävä (01-18), tehtävien suhteellinen osuus toiminnasta ja tehtävien ku-
vaukset 

• Viraston keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016 ja tulosohjausmenettelyn kuvaus

• Asiakasryhmät: 

 ∙ Valtion sisäiset asiakkaat

 ∙ Ulkoiset asiakkaat: kansalaiset, kunnat, kuntayhtymät, järjestöt, yrityk-
set, muut

• Lyhyt kuvaus maksullisista palvelutehtävistä

• Sähköisen asioinnin hyödyntäminen asiakaspalvelussa 

• Käyntiasioinnin tarve. Jos on, minkä palveluiden osalta?

• Viraston ohjaamat virastot, toiminnot tai tehtävät sekä ohjausmenettelyn kuvaus 
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• Virastoa koskevat käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset, esim. organisaatio, 
tehtävät, ohjausrakenteet, rahoitus, johtaminen, toimitilat 

• Monipaikkaisuus ja toimipaikat

• Toteutuneet henkilöstötyövuodet vuosina 2016, 2015 ja 2014 sekä muita henki-
löstöä koskevia tietoja

• Toimintamenomomentti 

• Keskeiset taloudelliset tunnusluvut

Esiselvitysaineiston luokittelumuuttujat

• Hallinnon taso (valtioneuvosto, keskushallinto, aluehallinto, paikallishallinto, muu 
valtionhallinto, oppilaitokset) 

• Hallinnonala ja hallinnonalakoodi

• Virastotyyppi (kirjanpitoyksikkö, tulosohjattu virasto, muu)

• Kirjanpitoyksikkötunnus 

• Tulosohjattu virasto -koodi

• Toimialaluokitus TOL 2008 (NACE)

• Tehtäväluokitus (COFOG)

• Onko virasto VIRSU-selvityksen ehdotusten piirissä 

• Rakenteen kaksiportaisuus

• Maakunta- ja aluehallintouudistuksiin linkittyminen

Taulukko 5. Keskushallinnon virastot (71 kpl) toimialaluokittain 

Toimialaluokka Yhteensä

Julkinen yleishallinto 10

Oikeudenhoito 8

Työvoima- ja elinkeinoasiainhallinto 8

Opetuksen ja kulttuuriasiainhallinto 5

Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto 5

Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen 4

Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutk. ja keh. 4

Kirjastojen ja arkistojen toiminta 3

Muu tekninen testaus ja analysointi 3

Poliisitoimi 3

Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen 2

Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto 2

Varsinaiset sairaalapalvelut 2

Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten jne. toiminta 1

Keskiasteen ammatillinen koulutus 1
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Toimialaluokka Yhteensä

Kiinteistönhoito 1

Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja amk:ssa 1

Koulutusta palveleva toiminta 1

Lasten ja  nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito 1

Maanpuolustus 1

Palo- ja pelastustoimi 1

Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu 1

Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palv. 1

Vankeinhoito 1

Yhdyskuntasuunnittelu 1

Summa 71

Taulukko 6. Keskushallinnon kirjanpitoyksiköinä toimivien virastojen COFOG-tehtäväluokitus

Tehtäväluokka Yhteensä

Yleiset hallintopalvelut 5

Yleiset talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työvoimapalvelut 5

Toimeenpano ja lainsäädäntöelimet, finanssi- ja veroasiat, ulkoasianhallinto 4

Elinkeinoelämän tutkimus- ja kehittäminen 3

Poliisitoimi 3

Koulutus, muualla luokittelematon 2

Liikennne 2

Palo- ja pelastustoimi 2

Sotilaspuolustus 2

Asuinolojen kehittäminen 1

Kulttuuripalvelut 1

Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous 1

Perustutkimus 1

Polttoaine- ja energiahuolto 1

Terveydenhuolto, muualla luokittelematon 1

Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehittäminen 1

Vankilalaitos 1

Viestintä 1

Virkistys- ja kulttuuritoiminta sekä uskonnollinen toiminta 1

Yhdyskuntakehitys 1

Yleinen järjestys ja turvallisuus, muualla luokittelematon 1

Yleisen julkishallinnon tutkimus ja kehittäminen 1

Yleiset terveydenhoitopalvelut 1

Ympäristönpilaantumisen torjunta 1

Ympäristönsuojelun tutkimus ja kehittäminen 1

Summa 44
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3.3  Esiselvityksessä käytetty tehtäväluokittelu

Virastokäsite on moniulotteinen ja sillä voidaan tarkoittaa kirjanpitoyksikköä (aiemmat tili-
virastot), tulosohjattuja virastoja tai vhs-virastoja (ns. työnantajavirastot). Sekaannusta voi 
aiheuttaa myös se, että kaikki viranomaiset tai viranomaistehtävistä vastaavat toimielimet 
eivät ole virastoja. Tässä raportissa virastolla tarkoitetaan (1) lailla tai asetuksella perustet-
tua itsenäistä toimintayksikköä, jossa (2) työskentelee virkamiehiä tai muita työntekijöitä, 
(3) jolle on säädetty hoidettavaksi lain mukaan viranomaiselle kuuluvia tehtäviä tai muita 
perustuslain mukaisia julkisia hallintotehtäviä ja (4) jolla on oma johto, joka käytännössä 
johtaa toimintayksikön toimintaa. Laitoksella tarkoitetaan viraston kaltaista toimintayksik-
köä, joka ei ensisijaisesti hoida hallintoasioita vaan se vastaa pikemminkin palvelutehtä-
västä.

Useat viralliset luokittelut tehdään kirjanpitoyksikkötasolle ja kullekin virastolle annetaan 
vain yksi luokitus. Tällöin kyseessä on viraston pääasiallinen toiminta, tehtävä tai sektori. 

Jotta esiselvityksessä saataisiin parempi kuva viraston koko toiminnasta ja tehtäviin käy-
tettävistä henkilövoimavaroista, pyrittiin laatimaan tehtäväjaottelu, joka on yhtä aikaa se-
kä riittävän yleinen että tarpeeksi kattava, jotta kaikki virastojen tehtävät voidaan sijoittaa 
jonkin tehtäväkokonaisuuden alle. Tehtäväkokonaisuuksia verrattiin virallisiin luokituksiin 
ja muihin käytössä oleviin tehtäväjakoihin. Tehtäväluokittelussa päädyttiin 18 tehtäväko-
konaisuuteen, jotka jaettiin kahteen pääryhmään, julkisen vallan käyttötehtäviin ja muihin 
tehtäviin. 

Taulukko 7. Esiselvityksessä käytetty tehtäväjaottelu

Julkisen vallan käyttötehtävät Muut tehtävät

01. lupatehtävät 12. julkisten palveluiden tuottaminen

02. valvontatehtävät 13. hallinnonalan kehittämistehtävät

03. norminantotehtävät 14. tutkimus- ja arviointitehtävät

04. ohjaustehtävät 15. maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat)

05. valtionavustuspäätökset 16. konsernipalvelut

06. muut rahoitus- ja tukipäätökset 17. viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut

07. verojen ja veronluonteisten 18. muut tehtävät

maksujen kerääminen

08. täytäntöönpanotehtävät

09. operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät

10. tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät

11. muut julkisen vallan käyttötehtävät
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4  Yleiskuva valtion keskushallinnon 
virastoista

4.1  Tarkastellut keskushallinnon virastot

Esiselvityksessä on tarkasteltu 71 virastoa, joista 63 on keskushallinnon virastoja ja kahdek-
san muuta valtionhallintoon kuuluvaa toimintayksikköä tai virastokokonaisuutta7. Eniten 
keskushallinnon virastoja on opetus- ja kulttuuriministeriön (14 virastoa) ja oikeusministe-
riön (13 virastoa) hallinnonaloilla (kuviossa 4).

Kuvio 4. Tarkasteltavat virastot (63+8 kpl) hallinnonaloittain ja hallinnontasoittain

Kuvion 5 mukaan keskushallinnossa on 25 virastoa, joiden henkilötyövuosimäärä on alle 
100 sekä seitsemän virastoa, joissa henkilötyövuosia on 100–200. Muita kuin kirjanpitoyk-
siköinä toimivia tulosohjattuja virastoja on 24 kappaletta, joista 12 toimii oikeusministeri-
ön ja kahdeksan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloilla. Kahdeksassa keskushal-
linnon virastossa tehdään yli 1000 henkilötyövuotta, suurimpana Puolustusvoimat  
(12 067 htv).

7 Esiselvitysaineistoon sisältyy kolme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulosohjaamaa muuta toimijaa, jotka 
ovat valtion mielisairaalat (2 kpl), valtion koulukodit (5 kpl) ja Rikosseuraamusvirastolta THL:lle 1.1.2016 siir-
tynyt Vankiterveydenhuollon yksikkö. Aineistoon sisältyy myös tasa-arvovaltuutetun, yhdenvertailuusvaltuu-
tetun ja lapsiasiavaltuutetun toimistot, Opintotuen muutoksenhakulautakunta sekä tuomioistuinlaitos (43 
tuomioistuinta). Opetushallituksen alaisuudessa toimivia valtion yleissivistäviä oppilaitoksia ja valtion amma-
tillisia oppilaitoksia ei ole otettu mukaan tarkasteluun.
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Kuvio 5. Esiselvityksessä olevat virastot henkilöstötyövuosikertymän mukaan (2015)
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Kuviossa 6 on tarkasteltu esiselvityksessä mukana olevien virastojen ja laitosten htv-ker-
tymiä hallinnonaloittain. Suurimmat henkilöstömäärät ovat puolustusministeriön (12 827 
htv) ja valtiovarainministeriön (9 682) hallinnonaloilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön hal-
linnonalalla on eniten esiselvityksessä mukana olevia keskushallinnon virastoja ja laitoksia 
(14 kpl) mutta ne ovat kooltaan melko pieniä (1 453 htv). Ympäristöministeriön hallinno-
nalalla on kaksi keskushallinnon virastoa, Suomen ympäristökeskus sekä 6.12.2 Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskus. Tarkastelluissa virastoissa tehtiin 46 759 henkilötyövuotta 
vuonna 2015. Tarkemmat virastokohtaiset tiedot löytyvät luvusta kuusi. 

Kuvio 6. Valtioneuvoston alaisten keskushallinnon virastojen henkilötyövuodet hallinnonaloittain 
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4.2  Sähköinen asiointi, asiakkaat ja käyntiasioinnin tarve

Esiselvityksessä tarkasteltiin myös virastojen asiakkaita, sähköistä asiointia sekä käynti-
asioinnin tarvetta. Kansalaiset muodostavat keskushallinnon virastojen yleisimmän asia-
kasryhmän (80 %). Lähes yhtä yleisiä asiakasryhmiä olivat muut valtion virastot eli ns. 
sisäiset asiakkaat (76 %), kunnat ja kuntayhtymät (72 %) sekä yritykset (69 %). Aineiston 
perusteella järjestöt ovat asiakkaina hieman yli puolessa virastoista (59 %). Muina asiakkai-
na virastot mainitsivat mm. pohjoismaiset ja eurooppalaiset viranomaiset, kansainväliset 
järjestöt, valtion liikelaitokset ja yhtiöt, uskonnolliset yhteisöt, maahanmuuttajat ja turva-
paikanhakijat, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut koulutusorganisaatiot, säätiöt ja 
tutkimuslaitokset (kuviossa 7).

Kuvio 7. Asiakasryhmää palvelevien virastojen osuus kaikista keskushallinnon virastoista, %
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Kuvioissa 8-12 on tarkasteltu em. asiakasryhmiä hallinnonaloittain. Valtion sisäisiä asiakkai-
ta (kuviossa 9) koskevat kuvaukset jakautuivat kolmeen pääryhmään. Kolmasosa virastois-
ta (konsernipalveluiden tarjoajat, valtuutetut, rekisteriviranomaiset) kertoi palvelevansa 
kaikkia valtionhallinnon virastoja. Suurin yksittäinen sisäinen asiakasryhmä oli turvalli-
suusalan toimijat (esim. poliisi ja puolustusvoimat), jotka muodostivat kolmasosan valtion 
sisäisistä asiakkaista. Viimeinen kolmasosa piti sisällään muut valtion viranomaiset. Näinä 
mainittiin mm. ministeriöt, oikeuslaitos ja tutkimuslaitokset.
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Kuvio 8. Kansalaisia palvelevien virastojen osuus suhteessa hallinnonalan kaikkiin virastoihin, %
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Kuvio 9. Valtion sisäisiä asiakkaita palvelevien virastojen osuus suhteessa hallinnonalan kaikkiin 
virastoihin, %
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Kuvio 10. Kuntia ja kuntayhtymiä palvelevien virastojen osuus suhteessa hallinnonalan kaikkiin 
virastoihin, %
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Kuvio 11. Yrityksiä palvelevien virastojen osuus suhteessa hallinnonalan kaikkiin virastoihin, %
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Kuvio 12. Järjestöjä palvelevien virastojen osuus suhteessa hallinnonalan kaikkiin virastoihin, %
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Sähköiset palvelut 
Sähköiset palvelukanavat ja -muodot yleistyvät ja niiden rooli korostuu valtionhallinnon 
palvelutuotannossa. Vastaavasti myös asiakkaiden tarve käyntiasiointiin laskee. Sähköisen 
asioinnin hyödyntämisessä on kuitenkin huomattavia eroja virastojen kesken. Aineiston 
perusteella sähköisen palvelun muotoja ovat sähköposti, yhteydenottolomakkeet, sähköi-
set tiedonhallintajärjestelmät, sähköiset asiointipalvelut ja -kanavat, sähköiset lomakkeet, 
kokoelmat ja julkaisut (sähköinen materiaali). 

Sähköisiä palveluita hyödynnetään mm. asiakasneuvonnassa ja neuvontapalveluissa, eri-
laisten hakemusten ja ilmoitusten teossa, asiakirjojen toimittamisessa ja tilaamisessa, ma-
teriaalien hankinnassa ja tietopalveluissa. 

Käynnissä olevia sähköisiä palveluita koskevia hankkeita:

• OKM:n hallinnonalalla Suomenlinnan hoitokunnassa toimintojen tehostamiseksi 
on käynnissä siirtyminen enenevässä määrin sähköiseen asiointiin

• Oikeusministeriön hallinnonalalla Valtakunnanvoudinvirastossa ja Ulosottoviras-
toissa on käynnissä ulosottotoimen rakenneuudistushanke, jonka yhtenä osa-alu-
eena on sähköisen asioinnin kehittäminen voimakkaasti. Kuluttajariitalautakunta 
on siirtynyt alkuvuodesta 2016 sähköiseen asiointiin.

• STM:n hallinnonalalla Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa ja Sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ollaan ottamassa käyttöön sähköinen 
asianhallintajärjestelmä.
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• VM:n hallinnonalalla Verohallinnossa on käynnissä tietojärjestelmäuudistusta kos-
keva Valmis-hanke, jonka tavoitteena on korvata nykyiset n. 70 verotuksen tieto-
järjestelmää yhdellä valmisohjelmistolla sekä Katre-hanke eli Kansallisen tulore-
kisterin perustamishanke, jonka tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa rekis-
teri, johon siirretään tulotiedot suoraan palkkahallinnon järjestelmistä ja muista 
tietoja tuottavista järjestelmistä kansallisen palveluväylän välityksellä. Tilastokes-
kuksessa on käynnissä sisäisten prosessien digitalisointi, SAS-arkkitehtuurin ke-
hittäminen ja käyttöönotto sekä Tilastokeskus.fi-palvelurakenne ja tiedonhallinta. 
Palkeissa on käynnissä tuotantoprosessien digitalisointi vaiheittain mm. ohjel-
mistorobotiikkaa hyödyntäen. Valtiokonttorissa on käynnissä omien palveluiden 
digitalisointi. Väestörekisterikeskuksessa on käynnissä väestötietojärjestelmän 
uudistamishanke, ns. HETI-hanke.

• Ympäristöministeriön hallinnonalalla Suomen ympäristökeskuksessa sähköisten 
tietojärjestelmäpalveluiden uudistaminen on käynnistynyt SYKEn kokonaisarkki-
tehtuurin laatimisella.

Käyntiasioinnin tarve
Noin puolella keskushallinnon virastoista on ainakin joissain muodossa käyntiasioinnin 
tarvetta. Käyntiasioinnissa voidaan erottaa keskushallinnon viraston 1) varsinaisiin tehtä-
viin ja tuottamiin palveluihin liittyvä käyntiasiointi ja asiakaspalvelu, 2) tukiluonteisiin toi-
mintoihin kuten kirjaamo- ja tietopalveluihin liittyvä asiointi sekä 3) sidosryhmäyhteistyö-
hön ja vierailuihin liittyvä käyntiasiointi. 

Kaikilla hallinnonaloilla ympäristöministeriön hallinnonalaa lukuun ottamatta on käynti-
asioinnin tarvetta. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla 64 prosentilla keskushal-
linnon virastoista on käyntiasioinnin tarvetta. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalal-
la käyntiasioinnin tarvetta on 63 prosentilla keskushallinnon virastoista, puolustusminis-
teriön, maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla 50 
prosentilla (kuviossa 13).
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Kuvio 13. Käyntiasioinnin tarve valtion keskushallinnon virastoissa hallinnonaloittain, %
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4.3  Muita yleisiä havaintoja
Tulosohjaus

Pääsääntöisesti tulosohjaussuhde muodostuu ministeriön ja keskushallinnon viraston kes-
kinäisenä suhteena. Muutamissa tapauksissa virastoa tulosohjaa useampi ministeriö (mm. 
Suomen ympäristökeskus, Tukes). Keskushallinnossa on myös virastoja, joilla on itsellään 
tulosohjaustehtäviä. Tällaisia virastoja ovat mm. Poliisihallitus, Opetushallitus, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, Valtakunnanvoudinvirasto ja Valtakunnansyyttäjänvirasto. Substans-
siin liittyviä alue- tai paikallishallinnon ohjaustehtäviä on mm. Väestörekisterikeskuksella, 
Liikennevirastolla, Tukesilla, Valviralla ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolla.

Konsernipalvelut 
Valtion keskushallinnossa on neljä päätehtävänään konsernipalveluja tuottavaa virastoa, 
joista kolme (Palkeet, Valtori ja Valtiokonttori) toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla 
ja tuottaa palveluita kaikille hallinnonaloille. Oikeusrekisterikeskus toimii oikeusministeri-
ön hallinnonalalla ja tuottaa palveluita oikeusministeriön hallinnonalalle. Konsernipalve-
luja päätehtävänään tuottavat virastot ovat keskittyneet henkilöstö-, talous- sekä tietohal-
linnon tehtäviin ja heidän asiakkaitaan ovat valtion virastot ja laitokset, välillisen julkis-
hallinnon toimijat, valtion liikelaitokset, eduskunta sekä valtion talousarvion ulkopuoliset 
rahastot. Palkeiden asiakkuudet perustuvat palvelusopimuksiin, kun Valtorin ja Oikeusre-
kisterikeskuksen asiakkuudet ovat lakisääteisiä. Valtiokonttori tarjoaa virastoille eräitä tuki- 
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ja ohjaustehtäviä, kuten valtion keskuskirjanpidon hoito sekä laskentatoimen ja maksuliik-
keen ohjaus. 

Sisäinen hallinto ja tukipalvelut 
Sisäinen hallinto ja tukipalvelut ovat keskushallinnon virastojen neljänneksi suurin tehtä-
väkokonaisuus ja niihin käytetään virastoissa arviolta 5 056 henkilötyövuoden työpanos eli 
10,8 % keskushallinnon kaikista tehtävistä. Tehtävän osuus virastoissa vaihtelee 1,5 pro-
sentista 34 prosenttiin. Se on keskushallinnon virastojen neljänneksi suurin tehtäväkoko-
naisuus. Sisäiseen hallintoon laskettiin yleisimmin kuuluvan talous- ja henkilöstöhallinto, 
toimitilapalvelut, viestintä, hankintatoimi, tietohallinto ja sisäinen ict sekä joissain tapauk-
sissa esim. tutkimuksen koordinaatiopalvelut sekä laiteinfrastruktuuriin liittyvät palvelut. 
Tehtäväryhmää käsitellään tarkemmin alaluvussa 5.17 (s. 67).

Rakenneuudistukset
Valtionhallinnon henkilöstötyövuosikertymä on vähentynyt merkittävästi 2010-luvulla. 
Kun 2000-luvun alussa valtiolla tehtiin vuodessa noin 120 000 henkilötyövuotta, on määrä 
pudonnut vuoteen 2015 tultaessa noin 73 000 henkilötyövuoteen. Vuonna 2010 toteu-
tettu yliopistouudistus siirsi noin 34 000 henkilötyövuotta budjettitalouden ulkopuolelle. 
Valtionhallinnon tuottavuusohjelman (2003–2010) sekä vaikuttavuus- ja tuloksellisuusoh-
jelman (2011–2015) myötä valtion henkilöstömäärä laski noin 12 000 henkilötyövuodel-
la. 2010-luvulla tehdyt valtiontalouden säästötoimet ovat leikanneet virastojen toimin-
tamenoja ja johtaneet henkilöstömäärän sopeuttamiseen. Valtionhallinnon virastojen ja 
laitosten henkilötyövuodet ovat vähentyneet vuodesta 2014 (78 638,6 htv) vuoteen 2015 
(73 132,0 htv) yhteensä 5 506,6 henkilötyövuotta ja näistä tarkasteltuihin keskushallinnon 
virastoihin 1 889,7 henkilötyövuotta. Lähes kaikissa keskushallinnon virastoissa henkilös-
tömäärä on viime vuosina vähentynyt. Poikkeuksen muodostavat konsernipalveluita tarjo-
avat keskushallinnon virastot, joiden henkilötyövuodet ovat olleet voimakkaassa kasvussa 
tehtyjen tehtäväsiirtojen vuoksi. Myös Maahanmuuttoviraston henkilötyövuodet ovat kas-
vaneet merkittävästi muuttuneesta maahanmuuttotilanteesta johtuen. 

 Virastokentässä on tälläkin hetkellä käynnissä merkittäviä rakenneuudistuksia erityisesti 
oikeusministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloilla (ks. tarkemmin luku 
kuusi). Vuoden 2019 alusta voimaan tulevan sote- ja maakuntauudistuksen myötä ELY-kes-
kukset ja TE-toimistot lakkautetaan ja niiden henkilöstö siirtyy maakuntien palvelukseen. 
Muutosten myötä valtion henkilöstömäärän on arveltu asettuvan noin 65 000 henkilötyö-
vuoden suuruusluokkaan vuonna 2019. 
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Virastojen toimitilat
Virastojen toimitilatehokkuutta on lähes kaikilla hallinnonaloilla pyritty kasvattamaan 
säästöjen aikaansaamiseksi. Monissa virastoissa on luovuttu osasta toimitiloja, tiivistetty 
tilankäyttöä tai muutettu perinteisiä toimistotiloja monitoimityöympäristöiksi. Virastoja 
on myös keskitetty yhteisiin toimitiloihin. Keskittämisellä tavoitellaan usein myös lähei-
syydestä syntyviä synergiaetuja ja tiettyjen toimintojen kuten virastopalveluiden tarpeen 
vähentämistä. Joissain tapauksissa viraston oma henkilöstö voi olla lähes täysin hajautettu 
muiden virastojen toimitiloihin. Näin toimii esimerkiksi Valtion tieto- ja viestintätekniikka-
keskus Valtori. Useissa tapauksissa palveluiden digitalisointi ja prosessien sähköistäminen 
ovat jo vähentäneet tai tulevat lähivuosina vähentämään tilantarvetta. Merkittäviä digita-
lisointihankkeita on käynnissä mm. Arkistolaitoksella, Ylioppilastutkintolautakunnassa ja 
monissa valtionavustuksia ja muita tukia tai muutospäätöksiä käsittelevissä virastoissa. 

Valtionhallintoon kuuluu kuitenkin myös toimijoita, joilla toimitilat ovat kiinteä osa ydin-
toimintaa. Tällaisia ovat mm. oppilaitokset, koulukodit, sairaalat, vankilat, museot, arkistot 
ja kirjastot. Osa näistä toiminnoista on myös vahvasti kytköksissä juuri niihin tiloihin, jossa 
ne tällä hetkellä ovat. Tällaisia tiloja on mm. Rikosseuraamuslaitoksella, Museovirastolla, 
Arkistolaitoksella ja Puolustusvoimilla. Käyntiasiointi asettaa omat vaatimuksensa toimiti-
loille ja niiden sijainnille. Suurelle osalle keskushallinnon virastoja yksi yhteinen toimipaik-
ka on tehokkain ratkaisu, mutta joukossa on myös useita sellaisia virastoja, joille esimer-
kiksi alueellinen läsnäolo on välttämätöntä käytännön työn sujuvuuden kannalta. Tällaisia 
ovat esimerkiksi Tulli, Rajavartiolaitos ja Maanmittauslaitos. Viraston toimitiloille voivat 
asettaa erityisvaatimuksia esimerkiksi tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset, ulkoiset ja sisäi-
set turvallisuusuhat, vaarallisten aineiden käsittely ja säilytys, tietotekniset ratkaisut, palve-
linkoneet, logistiikka, laboratorio- ja testaustoiminnot tai havaintolaitteet.  
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5  Keskushallinnon virastojen tehtävät
Tässä luvussa tarkastellaan keskushallinnon virastojen ja laitosten tehtäviä aiemmin mai-
nitun 18-kohtaisen tehtäväryhmäerittelyn pohjalta (Taulukko 7). Tehtäväryhmät voidaan 
koota kahteen pääryhmään. Tarkastelluista keskushallinnon virastoista kaksi kolmasosaa 
hoiti päätehtävänään jotain määritellyistä yhdestätoista julkisen vallan käyttötehtävästä ja 
kolmasosa hoiti päätehtävänään jotain kuudesta muusta tehtävästä (kuviossa 14).

Kuvio 14. Valtion keskushallinnon virastojen ja laitosten päätehtävätyypit

Muut tehtävät 32 %

Julkisen vallan käyttötehtävät 68 %

Kuten kuviosta 15 käy ilmi, keskushallinnon virastojen yleisin päätehtäväryhmä on erilaiset 
valvontatehtävät. Ne ovat päätehtävänä 11 tarkastelluista keskushallinnon virastoista ja 
niitä hoidetaan kaikkiaan 27 virastossa (vrt. kuvio 20). Valvontatehtäviin käytettiin kaik-
kiaan 1 796 henkilötyövuotta, joista 594 kohdistuu päätehtävänä valvontatehtäviä hoita-
viin virastoihin. Viraston koko työpanoksesta suhteellisesti eniten valvontatehtäviä suorit-
taviin virastoihin kuuluvat mm. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (69 %) ja Tukes (62 %). Suurim-
mat henkilötyövuosimäärät valvontatehtäviin kohdistuu Tullilla (659 htv) ja Eviralla (221 
htv). Seuraavaksi yleisimmät tehtäväkokonaisuudet ovat muut julkisen vallan käyttötehtä-
vät ja julkisten palveluiden tuottaminen (kuviossa 15).
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Kuvio 15. Valtion keskushallinnon virastojen ja laitosten lukumäärä päätehtävittäin
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Eniten työpanosta (13 641 henkilötyövuotta) keskushallinnon virastoissa kohdistuu opera-
tiivisiin turvallisuusviranomaistehtäviin, joita hoitaa päätehtävänään kuusi virastoa. Kaiken 
kaikkiaan operatiivisia turvallisuusviranomaistehtäviä hoidetaan kymmenessä virastossa. 
Suurimpina ovat Puolustusvoimat (9 896 htv) ja Rajavartiolaitos (2 005 htv). (kuviossa 16) 

Osa tehtäväkokonaisuuksista on vahvasti hallinnonalapainotteisia. Verojen ja veroluonteis-
ten maksujen keräämiseen käytettävistä henkilötyövuosista 99,5 prosenttia ja konserni-
palveluista 59 prosenttia kohdentuu valtiovarainministeriön hallinnonalalle (kuviossa 35), 
täytäntöönpanotehtävistä 91 prosenttia puolestaan oikeusministeriön hallinnonalalle (ku-
viossa 38). Operatiivisista turvallisuusviranomaistehtävistä 97 prosenttia hoidetaan joko 
puolustusministeriön tai sisäministeriön hallinnonaloilla (kuviossa 41). Muiden rahoitus- ja 
tukipäätösten osalta valtiovarainministeriön ja opetusministeriön yhteenlaskettu osuus 
keskushallinnon virastojen henkilötyövuosista oli 91 prosenttia (kuviossa 32). Osaa tehtä-
vistä puolestaan hoidetaan lähes kaikilla hallinnonaloilla, osin hyvin pieninäkin tehtävä-
osuuksina (esim. lupatehtävät). 
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Kuvio 16. Keskushallinnon virastojen henkilötyövuodet tehtäväkokonaisuuksittain
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5.1  Lupatehtävät

Sisäministeriön hallinnonalalla hoidetaan 43 % kaikista keskushallinnon lupatehtävistä, so-
siaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla 22 % ja liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalalla 18 % (kuviossa 17). Lupatehtäviä hoitaa päätehtävänään kaksi keskushallinnon 
virastoa, Maahanmuuttovirasto ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Lupa-
tehtäviä hoidetaan 21:ssä (29,6 %) tarkastellusta 71 virastosta (kuviossa 18).

Lupatehtäviin käytetään keskushallinnossa yhteensä 781,4 henkilötyövuotta. Eniten henki-
lötyövuosia lupatehtäviin käytetään Maahanmuuttovirastossa (291,4), Fimeassa (131,0) ja 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa (88,1). Pienenä alle 10 htv:n tehtäväkokonaisuutena 
lupatehtäviä hoidetaan 13 virastossa (kuviossa 19).

Kuvio 17. Lupatehtävien jakautuminen hallinnonaloittain tehtävään käytettyjen henkilötyövuosien 
perusteella  

LVM 18 %, htv 140,6

TEM 8 %, htv 60,8

STM 22 %, htv 173,1

SM 43 %, htv 334,3

VM 6 %, htv 52,2

MMM 1 %, htv 7,4
OKM 1 %, htv 6,7 YM 1 %, htv 5,9

OM 1 %, htv 0,5
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Kuvio 18. Lupatehtävien suhteellinen osuus keskushallinnon virastojen toiminnasta (% htv)
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Kuvio 19.  Lupatehtäviin käytettävät htv:t virastoittain
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5.2  Valvontatehtävät

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla hoidetaan 37 % kaikista keskushallinnon valvon-
tatehtävistä ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla 16 % ja maa- ja metsätalousmi-
nisteriön hallinnonalalla 14 % (kuviossa 20). Valvontatehtäviä hoitaa päätehtävänään 11 
keskushallinnon virastoa. Nämä virastot ovat Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto, Konkurssiasiamiehen toimisto, Energiavirasto, Valvira, Säteilyturvakeskus, 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Tasa-arvovaltuutetun toimisto, Tietosuojavaltuute-
tun toimisto, Viestintävirasto ja Museovirasto. Yhteensä valvontatehtäviä hoidetaan 27:ssä 
(38 %) tarkastellusta 71 virastosta (kuviossa 21).

Valvontatehtäviin käytetään keskushallinnossa yhteensä 1 796 henkilötyövuotta. Eniten 
henkilötyövuosia valvontatehtäviin käytetään Tullissa (659), Evirassa (221) ja Tukesissa 
(148) ja Säteilyturvakeskuksessa (131). Pienenä tehtävänä (alle 10 htv) valvontatehtäviä 
hoidetaan 10 virastossa (kuviossa 22).

Kuvio 20. Valvontatehtävien jakautuminen hallinnonaloittain tehtävään käytettyjen 
henkilötyövuosien perusteella 

LVM 12 %, htv 222

TEM 16 %, htv 293,3

SM 1 %, htv 11,9

VM 37 %, htv 659,2

MMM 14 %, htv 255,3

OKM 2 %, htv 36
YM 1 %, htv 17,7

OM 5 %, htv 85,9

STM 22 %, htv 173,1STM 12 %, htv 214,9



45

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016 KESKUSHALLINNON UUDISTUSHANKKEEN ESISELVITYS – LÄHTÖKOHDAT JA ESISELVITYKSEN TULOKSET

Kuvio 21. Valvontatehtävien suhteellinen osuus keskushallinnon viraston toiminnasta (% htv)
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Kuvio 22. Valvontatehtäviin käytettävät htv:t virastoittain
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5.3  Norminantotehtävät

Puolustusministeriön hallinnonalalla hoidetaan 20 % kaikista keskushallinnon tehtävistä, 
valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloilla kummallakin  
18 % ja oikeusministeriön hallinnonalalla 17 % (kuviossa 23). Norminantotehtäviä hoitaa 
päätehtävänään yksi keskushallinnon virasto, Opetushallitus. Norminantotehtäviä hoide-
taan 21:ssä (29,6 %) tarkastellusta 71 virastosta. (kuviossa 24) 

Norminantotehtäviin käytetään keskushallinnossa yhteensä 297,9 henkilötyövuotta. Eni-
ten henkilötyövuosia tehtäviin käytetään Puolustusvoimissa (60,3), Opetushallituksessa 
(50,1), Tullissa (43,9) ja Rikosseuraamuslaitoksella (37,8). Pienenä tehtävänä (alle 10 htv) 
norminantotehtäviä hoidetaan 13 virastossa. (kuviossa 25)

Kuvio 23. Norminantotehtävien jakautuminen hallinnonaloittain tehtävään käytettyjen 
henkilötyövuosien perusteella 

LVM 11 %, htv 32

TEM 0%, htv 1,1

VM 19 %, htv 53,8

MMM 7 %, htv 20,3

OKM 17 %, htv 52,3

OM 17 %, htv 51,4

PLM 20 %, htv 60,3

STM 9 %, htv 26,8
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Kuvio 24. Norminantotehtävien suhteellinen osuus keskushallinnon viraston toiminnasta (% htv)
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Kuvio 25.  Norminantotehtäviin tehtäviin käytettävät htv:t virastoittain
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5.4  Ohjaustehtävät

Puolustusministeriön hallinnonalalla hoidetaan 38 % kaikista keskushallinnon ohjausteh-
tävistä ja oikeusministeriön hallinnonalalla 28 % (kuviossa 26). Ohjaustehtäviä hoitaa pää-
tehtävänään neljä keskushallinnon virastoa, Onnettomuustutkintakeskus, Poliisihallitus, 
Lapsiasiavaltuutetun toimisto ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Ohjaustehtäviä hoide-
taan 25:ssä (35 %) tarkastellusta 71 virastosta (kuviossa 27).

Ohjaustehtäviin käytetään keskushallinnossa yhteensä 961,5 henkilötyövuotta. Eniten 
henkilötyövuosia tehtäviin käytetään Puolustusvoimissa (362), Rikosseuraamuslaitoksella 
(252), Evirassa (126), ja Poliisihallituksessa (81). Pienenä tehtävänä (alle 10 htv) ohjausteh-
täviä hoidetaan 25 virastossa (kuviossa 28).

Kuvio 26.  Ohjaustehtävien jakautuminen hallinnonaloittain tehtävään käytettyjen 
henkilötyövuosien perusteella 

LVM 3 %, htv 31,9

TEM 1 %, htv 7,4

SM 9 %, htv 81

VM 1 %, htv 9,4

MMM 13 %, htv 128,4

OKM 4 %, htv 38

OM 28 %, htv 273,3

PLM 38 %, htv 362

STM 3 %, htv 30
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Kuvio 27.  Ohjaustehtävien suhteellinen osuus keskushallinnon viraston toiminnasta (% htv)
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Kuvio 28. Ohjaustehtäviin tehtäviin käytettävät henkilötyövuodet virastoittain
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5.5  Valtionavustuspäätökset

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla hoidetaan 45 % kaikista keskushallinnon teh-
tävistä ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla 31 % (kuviossa 29). Valtionavus-
tuspäätöstehtäviä hoitaa päätehtävänään kolme keskushallinnon virastoa, Tekes, Suomen 
Akatemia ja Taiteen edistämiskeskus. Valtionavustuspäätöstehtäviä hoidetaan 13:ssa  
(18,3 %) tarkastellusta 71 virastosta. (kuviossa 30) 

Valtionavustuspäätöstehtäviin käytetään keskushallinnossa yhteensä 527,1 henkilötyö-
vuotta. Eniten henkilötyövuosia tehtäviin käytetään Tekesissä (238,3), Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksella (76,1) ja Suomen Akatemiassa (65,9). Pienenä tehtävänä (alle 10 htv) 
valtionavutuspäätöstehtäviä hoidetaan neljässä virastossa. (kuviossa 31)

Kuvio 29. Valtionavustuspäätösten jakautuminen hallinnonaloittain tehtävään käytettyjen 
henkilötyövuosien perusteella 

LVM 1 %, htv 6,4

TEM 45 %, htv 238,3

VM 7 %, htv 34,2

OKM 31 %, htv 164,1

YM 2 %, htv 8,1

STM 14 %, htv 76,1
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Kuvio 30.  Valtionavustuspäätösten suhteellinen osuus keskushallinnon viraston toiminnasta (% htv)
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Kuvio 31. Valtionavustuspäätöksiin käytettävät henkilötyövuodet virastoittain 
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5.6  Muut rahoitus- ja tukipäätökset

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla hoidetaan 53 % kaikista keskushallinnon tehtävis-
tä ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla 38 % (kuviossa 32). Muita rahoitus- ja 
tukipäätöstehtäviä hoitaa päätehtävänään kaksi keskushallinnon virastoa, Kansainvälisen 
liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. 
Muita rahoitus- ja tukipäätöstehtäviä hoidetaan yhdeksässä (13 %) tarkastellusta 71 viras-
tosta. (kuviossa 33)

Muiden rahoitus- ja tukipäätöstehtäviin käytetään keskushallinnossa yhteensä 225 henki-
lötyövuotta. Eniten henkilötyövuosia tehtäviin käytetään Valtiokonttorissa (119), CIMOssa 
(46) ja Taiteen edistämiskeskuksessa (30). Pienenä tehtävänä (alle 10 htv) muita rahoitus- ja 
tukipäätöstehtäviä hoidetaan kuudessa virastossa. (kuviossa 34)

Kuvio 32. Muiden rahoitus- ja tukipäätösten jakautuminen hallinnonaloittain tehtävään käytettyjen 
henkilötyövuosien perusteella 

LVM 1 %, htv 2,9
TEM 1 %, htv 2,8

VM 53 %, htv 118,7

MMM 3 %, htv 6,4

OKM 38 %, 80,4

YM 4 %, htv 8,6

OM 0 %, htv 0,6
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Kuvio 33. Muiden rahoitus- ja tukipäätösten suhteellinen osuus keskushallinnon viraston 
toiminnasta (% htv)
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Kuvio 34. Muihin rahoitus- ja tukipäätöksiin käytettävät htv:t virastoittain*  
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 * Huom! ARAn päätehtävät koostuvat lain mukaisista valvontatehtävistä,
valtionavustuspäätöksistä, muista rahoitus- ja tukipäätöksistä ja tilasto- ja
rekisteriviranomaistehtävistä. Päätehtävistä muodostuu yhteensä 31,2 
henkilötyövuotta (58 %) vastaava kokonaisuus.
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5.7  Verojen ja veronluonteisten maksujen kerääminen

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla hoidetaan 99,5 % kaikista keskushallinnon vero-
jen ja veronluonteisten maksujen keräämistehtävistä (kuviossa 35). Verojen ja veronluon-
teisten maksujen keräämistehtäviä hoitaa päätehtävänään kaksi keskushallinnon virastoa 
Verohallinto ja Tulli. Tehtäviä hoidetaan yhdeksässä (12,7 %) tarkastellusta 71 virastosta. 
(kuviossa 36) 

Tehtäviin käytetään keskushallinnossa yhteensä 5 165,8 henkilötyövuotta. Eniten henkilö-
työvuosia tehtäviin käytetään Verohallinnossa (4 477,8) ja Tullissa (659,2). Pienenä tehtävä-
nä (alle 10 htv) verojen ja veronluonteisten maksujen keräämistehtäviä hoidetaan kuudes-
sa virastossa. (kuviossa 37)

Kuvio 35. Verojen ja veronluonteisten maksujen keräämisen jakautuminen hallinnonaloittain 
tehtävään käytettyjen henkilötyövuosien perusteella 

LVM 0,50 %, htv 26,1

TEM 0,02 %, htv 1,1

VM 99,5 %, htv 5138,2

OKM 0,01 %, 0,5
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Kuvio 36. Verojen ja veronluonteisten maksujen keräämisen suhteellinen osuus keskushallinnon 
viraston toiminnasta (% htv)
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Kuvio 37. Verojen ja veronluonteisten maksujen keräämiseen käytettävät htv:t virastoittain 
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5.8  Täytäntöönpanotehtävät

Oikeusministeriön hallinnonalalla hoidetaan 91 % kaikista keskushallinnon täytäntöönpa-
notehtävistä ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla 7 % (kuviossa 38). Täytän-
töönpanotehtäviä hoitaa päätehtävänään yksi keskushallinnon virasto Rikosseuraamuslai-
tos. Täytäntöönpanotehtäviä hoidetaan 12:ssa (17 %) tarkastellusta 71 virastosta. (kuviossa 
39)

Tehtäviin käytetään keskushallinnossa yhteensä 1 958 henkilötyövuotta. Eniten henkilö-
työvuosia tehtäviin käytetään Rikosseuraamuslaitoksella (1 762) ja Elintarviketurvallisuus-
virasto Evirassa (126). Pienenä tehtävänä (alle 10 htv) täytäntöönpanotehtäviä hoidetaan 
kahdeksassa virastossa. (kuviossa 40)

Kuvio 38. Täytäntöönpanotehtävien jakautuminen hallinnonaloittain tehtävään käytettyjen 
henkilötyövuosien perusteella 

LVM 0 %, htv 7,6

TEM 0 %, htv 1,4
VM 1 %, htv 22,6

MMM 7 %, htv 126,3

OKM 0 %, htv 2,4

OM 91 %, htv 1785,5

STM 1 %, htv 11,7
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Kuvio 39. Täytäntöönpanotehtävien suhteellinen osuus keskushallinnon viraston toiminnasta  
(% htv)
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Kuvio 40. Täytäntöönpanotehtäviin käytettävät htv:t 
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5.9  Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät

Puolustusministeriön hallinnonalalla hoidetaan 73 % kaikista keskushallinnon tehtävistä ja 
sisäministeriön hallinnonalalla 24 % (kuviossa 41). Operatiivisia turvallisuusviranomaisteh-
täviä hoitaa päätehtävänään kuusi keskushallinnon virastoa: Keskusrikospoliisi, Hätäkes-
kuslaitos, Puolustusvoimat, Suojelupoliisi, Rajavartiolaitos ja Ilmatieteenlaitos. Operatiivi-
sia turvallisuusviranomaistehtäviä hoidetaan kymmenessä (14 %) tarkastellusta 71 viras-
tosta. (kuviossa 42)

Tehtäviin käytetään keskushallinnossa yhteensä 13 641 henkilötyövuotta. Tämä on henki-
lötyömäärältään suurin keskushallinnon tehtäväkokonaisuus. Eniten henkilötyövuosia teh-
täviin käytetään Puolustusvoimissa (9895,5), Rajavartiolaitoksella (2005,4), Keskusrikospo-
liisissa (600,3) ja Hätäkeskuslaitoksella (494,8). Pienenä tehtävänä (alle 10 htv) operatiivisia 
turvallisuusviranomaistehtäviä hoidetaan yhdessä virastossa. (kuviossa 43)

Kuvio 41. Operatiivisten turvallisuusviranomaistehtävien jakautuminen hallinnonaloittain 
tehtävään käytettyjen henkilötyövuosien perusteella 

LVM 2 %, htv 219,3

SM 24 %, htv 3 300

VM 2 %, htv 219,7 YM 0 %, htv 5,9

PLM 72,5 %, htv 9 896
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Kuvio 42. Operatiivisten turvallisuusviranomaistehtävien suhteellinen osuus keskushallinnon 
viraston toiminnasta (% htv)
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Kuvio 43. Operatiivisiin turvallisuusviranomaistehtäviin käytettävät htv:t virastoittain
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5.10  Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hoidetaan 46 % kaikista keskushallinnon 
tehtävistä ja valtiovarainministeriön hallinnonalalla 23 % (kuviossa 44). Tilasto- ja rekis-
teriviranomaistehtäviä hoitaa päätehtävänään viisi keskushallinnon virastoa: Patentti- ja 
rekisterihallitus, Väestörekisterikeskus, Tilastokeskus, Maanmittauslaitos ja Liikenteen tur-
vallisuusvirasto Trafi. Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtäviä hoidetaan 31:ssä (44 %) tarkas-
tellusta 71 virastosta. (kuviossa 45)

Tehtäviin käytetään keskushallinnossa yhteensä 2 391 henkilötyövuotta. Eniten henki-
lötyövuosia tehtäviin käytetään maanmittauslaitoksella (1 045), Tilastokeskuksella (448), 
Patentti- ja rekisterihallituksessa (318), Puolustusvoimissa (121) ja Trafissa (116). Pienenä 
tehtävänä (alle 10 htv) tilasto- ja rekisteriviranomaistehtäviä hoidetaan 15 virastossa. (*Ve-
rohallinnon osalta tässä mukana vain tilastotuotanto. Rekisteriviranomaistehtävät (asia-
kastietojen hallinta) sisältyvät päätehtävään. (kuviossa 46)

Kuvio 44. Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävien jakautuminen hallinnonaloittain tehtävään 
käytettyjen henkilötyövuosien perusteella 

LVM 6 %, htv 136

TEM 14 %, htv 325

SM 1 %, htv 27,5

VM 23 %, htv 562

MMM 46 %, htv 1 102

OKM 1 %, htv 20,8
YM 0 %, htv 2,7OM 2 %, htv 42

PLM 5 %, htv 121
STM 2 %, htv 52,6
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Kuvio 45. Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävien suhteellinen osuus keskushallinnon viraston 
toiminnasta (% htv)  
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Kuvio 46. Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtäviin käytettävät htv:t virastoittain

0,3
0,5
0,7

1
3
3
3
4
5
5
6
6
7
7
9

13
13
13
13
22
29

44
48

89
116
121

318
448

1 045

0 200 400 600 800 1 000 1 200
Konkurssia siamiehen tsto

Viestintä virasto
Energia vira sto
Suojelupoliisi

ARA
Ylioppilastutkintolautakunta

Valti okonttori
Poliisia mk

Valvira
Mus eoviras to

Hä tä kesk uslaitos
Tukes

Ilmatieteen la itos
Poliisiha llitus

Ma aha nmuuttoviras to
Rikos seuraa muslaitos

Evira
Opetusha llitus

Liikennevirasto
Tulli

Oikeusrekisterikeskus
Luke

THL
Väestörekisterikes kus

Tra fi
Puolustusvoimat

PRH
Tilastokes kus

Ma anmittausla itos



62

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016

5.11  Oikeudenhoito ja muut julkisen vallan käyttötehtävät

Oikeusministeriön hallinnonalalla hoidetaan 58 % kaikista keskushallinnon muista julki-
sen vallan käyttötehtävistä ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla 31 % (kuviossa 
47). Oikeudenhoitotehtäviä ja muita julkisen vallan käyttötehtäviä hoitaa päätehtävänään 
yksitoista keskushallinnon virastoa. Oikeudenhoitoon liittyviä tehtäviä päätehtävänään 
hoitavat Tuomioistuinlaitos, Sosiaaliturvan, Työttömyysturvan ja Opintotuen muutoksen-
hakulautakunnissa sekä Valtakunnansyyttäjänvirastossa. Muita julkisen vallan käyttöteh-
täviä hoidetaan päätehtävänä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, Kansallisarkistossa, 
Maaseutuvirastossa, Rahoitusvakausvirastossa sekä valtion mielisairaaloissa ja kouluko-
deissa. Yhteensä tällaisia muita julkisen vallan käyttötehtäviä (ml. oikeudenhoito) hoide-
taan 19:ssä (27 %) tarkastellusta 71 virastosta. (kuviossa 48)

Tehtäviin käytetään keskushallinnossa yhteensä 5 355 henkilötyövuotta. Eniten henkilö-
työvuosia muihin julkisen vallan käyttötehtäviin käytetään Tuomioistuinlaitoksella (3080) 
ja valtion mielisairaaloissa (774) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (476). Pienenä 
tehtävänä (alle 10 htv) muita julkisen vallan käyttötehtäviä hoidetaan kuudessa virastossa. 
(kuviossa 49)

Kuvio 47. Oikeudenhoidon ja muiden julkisen vallan käyttötehtävien jakautuminen 
hallinnonaloittain tehtävään käytettyjen henkilötyövuosien perusteella 

LVM 0 %, htv 2,9
TEM 0 %, htv 8,9
SM 1 %, htv 67,2

VM 5 %, htv 248,3

MMM 2 %, htv 130,4

OKM 3 %, htv 147,7

OM 58 %, htv 3 091

STM 31 %, htv 1 646,7
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Kuvio 48. Oikeudenhoidon ja muiden julkisen vallan käyttötehtävien suhteellinen osuus 
keskushallinnon viraston toiminnasta (% htv)
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Kuvio 49. Oikeudenhoitoon ja muihin julkisen vallan käyttötehtäviin käytettävät henkilötyövuodet 
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5.12  Julkisten palveluiden tuottaminen

Liikenne- ja viestintäministeriön ja sisäministeriön hallinnonaloilla hoidetaan kummallakin 
26 % kaikista keskushallinnon julkisten palveluiden tuottamistehtävistä ja sisäministeriön 
hallinnonalalla 15 % ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla 14 % (kuviossa 50). 
Julkisten palveluiden tuottamistehtäviä hoitaa päätehtävänään kymmenen keskushallin-
non virastoa: Liikennevirasto, Vankiterveydenhuollon yksikkö, Poliisiammattikorkeakoulu, 
Pelastusopisto, Suomenlinnan hoitokunta, Varastokirjasto, Celia, Kotimaisten kielten keskus, 
Ylioppilastutkintolautakunta ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Julkisten palvelui-
den tuottamistehtäviä hoidetaan 27:ssä (38,0 %) tarkastellusta 71 virastosta. (kuviossa 51) 

Tehtäviin käytetään keskushallinnossa yhteensä 1 677,8 henkilötyövuotta. Eniten henki-
lötyövuosia julkisten palveluiden tuottamistehtäviin käytetään Liikennevirastossa (326), 
Luonnonvarakeskuksessa (237), Vankiterveydenhuollon yksikössä (165) ja Poliisiammatti-
korkeakoulussa (148). Pienenä tehtävänä (alle 10 htv) julkisten palveluiden tuottamisteh-
täviä hoidetaan kahdeksassa virastossa. (kuviossa 52)

Kuvio 50.  Julkisten palveluiden tuottamisen jakautuminen hallinnonaloittain tehtävään käytettyjen 
henkilötyövuosien perusteella 

LVM 26 %, htv 442,9

TEM 5 %, htv 76,1

SM 15 %, htv 245,2

MMM 14 %, htv 238,4

OKM 26 %, htv 431,8

YM 0 %, htv 5,9
OM 0 %, htv 7,9

STM 10 %, htv 165

VM 4 %, htv 64,6
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Kuvio 51. Julkisten palveluiden tuottamisen suhteellinen osuus keskushallinnon viraston 
toiminnasta (% htv)
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Kuvio 52. Julkisten palveluiden tuottamiseen käytettävät henkilötyövuodet virastoittain   
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5.13  Hallinnonalan kehittämistehtävät

Ympäristöministeriön hallinnonalalla hoidetaan 28 % kaikista hallinnonalan kehittämis-
tehtävistä ja sisäministeriön hallinnonalalla 24 % ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallin-
nonalalla 20 % (kuviossa 53). Hallinnonalan kehittämistehtäviä hoitaa päätehtävänään yksi 
keskushallinnon virasto, Valtakunnanvoudin virasto. Hallinnonalan kehittämistehtäviä hoi-
detaan 29:ssä (41 %) tarkastellusta 71 virastosta. (kuviossa 54) 

Tehtäviin käytetään keskushallinnossa yhteensä 394 henkilötyövuotta. Eniten henkilötyö-
vuosia tehtäviin käytetään Suomen ympäristökeskuksessa (111), Opetushallituksessa (36) 
ja Keskusrikospoliisissa (34). Pienenä tehtävänä (alle 10 htv) hallinnonalan kehittämistehtä-
viä hoidetaan 17 virastossa. (kuviossa 55)

Kuvio 53.  Hallinnonalan kehittämistehtävien jakautuminen hallinnonaloittain tehtävään 
käytettyjen henkilötyövuosien perusteella 

LVM 8 %, htv 31,4

TEM 2 %, htv 8,8

SM 24 %, htv 94,4

MMM 4 %, htv 17

OKM 20 %, htv 76,5

YM 28 %, htv 111,2
OM 6 %, htv 23,9

STM 8 %, htv 30,8
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Kuvio 54. Hallinnonalan kehittämistehtävien osuus keskushallinnon viraston toiminnasta  
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Kuvio 55. Hallinnonalan kehittämistehtäviin käytettävät henkilötyövuodet virastoittain
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5.14  Tutkimus- ja arviointitehtävät

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hoidetaan 42 % kaikista keskushallinnon 
tutkimus- ja kehittämistehtävistä ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla 14 % 
(kuviossa 56). Tutkimus- ja arviointitehtäviä hoitaa päätehtävänään kuusi keskushallinnon 
virastoa: Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutti HEUNI, Valtio taloudellinen tutkimuskes-
kus, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimus-
keskus ja Suomen ympäristökeskus. Tutkimus- ja arviointitehtäviä hoidetaan 32:ssa (45 %) 
tarkastellusta 71 virastosta. (kuviossa 57)

Tehtäviin käytetään keskushallinnossa yhteensä 2 503 henkilötyövuotta. Eniten henkilö-
työvuosia tehtäviin käytetään Luonnonvarakeskuksessa (905), Ilmatieteen laitoksella (324) 
ja Geologian tutkimuskeskuksella (272). Pienenä tehtävänä (alle 10 htv) tutkimus- ja  
arviointitehtäviä hoidetaan 21 virastossa. (kuviossa 58)

Kuvio 56. Tutkimus- ja arviointitehtävien jakautuminen hallinnonaloittain tehtävään käytettyjen 
henkilötyövuosien perusteella 

LVM 14 %, htv 352,6

TEM 11 %, htv 282,2

SM 1 %, htv 27,6

VM 2 %, htv 44,8

MMM 42 %, htv 1 057
OKM 3 %, htv 84,9

YM 9 %, htv 228,3

OM 1 %, htv 9,9

PLM 10 %, htv 241,4

STM 7 %, htv 175,5
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Kuvio 57. Tutkimus- ja arviointitehtävien suhteellinen osuus keskushallinnon viraston toiminnasta  
(% htv) 
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Kuvio 58. Tutkimus- ja arviointitehtäviin käytettävät henkilötyövuodet virastoittain 
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5.15  Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisesti 
hinnoiteltavat) 

Puolustusministeriön hallinnonalalla hoidetaan 57 % kaikista keskushallinnon maksullisis-
ta palvelutehtävistä ja valtiovarainministeriön hallinnonalalla 13 % (kuviossa 59). Maksul-
lisia palvelutehtäviä hoitaa päätehtävänään yksi keskushallinnon virasto, Puolustushallin-
non rakennuslaitos. Maksullisia palvelutehtäviä hoidetaan 31:ssä (44 %) tarkastellusta 71 
virastosta (kuviossa 60).

Tehtäviin käytetään keskushallinnossa yhteensä 1316 henkilötyövuotta. Eniten henkilö-
työvuosia tehtäviin käytetään Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa (744), Luonnonva-
rakeskuksessa (74) ja Tilastokeskuksella (73). Pienenä tehtävänä (alle 10 htv) maksullisia 
palvelutehtäviä hoidetaan 13 virastossa (kuviossa 61).

Kuvio 59. Maksullisten palvelutehtävien jakautuminen hallinnonaloittain tehtävään käytettyjen 
henkilötyövuosien perusteella 

LVM 4 %, htv 59,1

TEM 5 %, htv 60,9

SM 3 %, htv 41,1

VM 13 %, htv 164,9

MMM 7 %, htv 94,2

OKM 5 %, 60,9

YM 1 %, htv 17,6

PLM 56 %, htv 743,8

STM 6 %, htv 73,8
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Kuvio 60. Maksullisten palvelutehtävien suhteellinen osuus keskushallinnon virastojen toiminnasta 
(% htv)
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Kuvio 61. Maksullisiin palvelutehtäviin käytettävät htv:t virastoittain 
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5.16  Konsernipalvelut

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla hoidetaan 59 % kaikista keskushallinnon konserni-
palvelutehtävistä ja puolustusministeriön hallinnonalalla 30 % (kuviossa 62). Konsernipal-
velutehtäviä hoitaa päätehtävänään neljä keskushallinnon virastoa: Valtion talous- ja hen-
kilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet), Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, 
Valtiokonttori ja Oikeusrekisterikeskus. Konsernipalvelutehtäviä hoidetaan kymmenessä 
(14 %) tarkastellusta 71 virastosta. (kuviossa 63) 

Tehtäviin käytetään keskushallinnossa yhteensä 2 388 henkilötyövuotta. Eniten henkilö-
työvuosia konsernipalvelutehtäviin käytetään Puolustusvoimissa (724), Palkeissa (701) ja 
Valtorissa (573). Pienenä tehtävänä (alle 10 htv) konsernipalvelutehtäviä ei hoideta yhdes-
säkään virastossa. (kuviossa 64)

Kuvio 62. Konsernipalveluiden jakautuminen hallinnonaloittain tehtävään käytettyjen 
henkilötyövuosien perusteella 

SM 2 %, htv 51,6

VM 59 %, htv 1 401,2
MMM 4 %, htv 108,1

YM 2 %, htv 41

OM 3 %, htv 61,9

PLM 30 %, htv 724,1
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Kuvio 63. Konsernipalveluiden suhteellinen osuus keskushallinnon viraston toiminnasta (% htv)
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5.17  Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut

Sisäisen hallinto ja tukipalvelut ovat keskushallinnon virastojen neljänneksi suurin tehtä-
väkokonaisuus. Yhteensä sisäiseen hallintoon käytetään keskushallinnon virastoissa 5058,3 
henkilötyövuotta eli 10,8 % keskushallinnon kaikista tehtävistä ja se on keskushallinnon vi-
rastojen neljänneksi suurin tehtäväkokonaisuus. Sisäiseen hallintoon laskettiin yleisimmin 
kuuluvan talous- ja henkilöstöhallinto, toimitilapalvelut, viestintä, hankintatoimi, tietohal-
linto ja sisäinen ict sekä joissain tapauksissa esim. tutkimuksen koordinaatiopalvelut sekä 
laiteinfrastruktuuriin liittyvät palvelut. Sen osuus viraston koko työpanoksesta vaihtelee 
1,5 prosentista 34 prosenttiin (kuvio 66).

Kuvio 65. Sisäisen hallinnon ja tukipalveluiden jakautuminen hallinnonaloittain tehtävään 
käytettyjen henkilötyövuosien perusteella 

LVM 6 %, htv 320

TEM 4 %, htv 220,1
SM 19 %, htv 971,8

VM 18 %, htv 885,9

MMM 17 %, htv 839

OKM 4 %, htv 204,1
YM 3 %, htv 146,4

OM 10 %, htv 481,4

PLM 13 %, htv 678,9

STM 6 %, htv 310,7
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Kuvio 66. Sisäisen hallinnon ja tukipalveluiden osuus viraston koko työpanoksesta (% htv) 
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5.18  Muut tehtävät

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla hoidetaan 23 % kaikista keskushallinnon 
muista tehtävistä ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla 21 % (kuviossa 67). Muut 
tehtävät sisältävät kaikki ne tehtävät, joille ei ole aiemmista tehtäväluokista löytynyt paik-
kaa ja jotka eivät sisällä julkisen vallan käyttöä. Tällaista muuta tehtävää hoitaa päätehtä-
vänään yksi keskushallinnon virasto, Kuluttajariitalautakunta. Muita tehtäviä hoidetaan 
22:ssa (31 %) tarkastellusta 71 virastosta. (kuviossa 68)

Tehtäviin käytetään keskushallinnossa yhteensä 295 henkilötyövuotta. Eniten henkilötyö-
vuosia tehtäväkokonaisuuteen käytetään Geologian tutkimuskeskuksessa (56) ja Liiken-
teen turvallisuusvirasto Trafissa (55). Pienenä tehtävänä (alle 10 htv) muuta tehtävää hoi-
detaan 13 virastossa. (kuviossa 69)

Kuvio 67. Muiden tehtävien jakautuminen hallinnonaloittain tehtävään käytettyjen 
henkilötyövuosien perusteella

LVM 23 %, htv 66,4

TEM 21 %, htv 62,2

SM 3 %, htv 9,3
VM 0 %, htv 1,5

OKM 14 %, htv 36,8

YM 12 %, htv 34,2

OM 12 %, htv 35,7

STM 15 %, htv 41,6
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Kuvio 68. Muiden tehtävien suhteellinen osuus keskushallinnon viraston toiminnasta (% htv) 
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Kuvio 69. Muihin tehtäviin käytettävät htv:t virastoittain
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6  Hallinnonala- ja virastokohtaiset 
tarkastelut

Seuraavassa tarkastellaan valtion keskushallinnon virastoja ja laitoksia hallinnonaloittain. 
Jokaisen hallinnonalan osalta esitetään ensin koko hallinnonalan organisaation yleiskatsa-
us, joka kattaa myös ministeriöt, alue- ja paikallishallinnon virastot, keskushallinnon toimi-
elimet, alueelliset toimielimet, yhtiöt, liikelaitokset, talousarvion ulkopuoliset rahastot sekä 
mahdolliset muut valtionhallintoon kuuluvat toimijat kuten itsenäiset julkisoikeudelliset 
laitokset ja oppilaitokset. 

Hallinnonalan yleiskatsauksessa kuvataan myös tulosohjausmenettelyä, keskushallinnon 
virastojen ohjaustehtäviä, keskeisimpiä käynnissä olevia muutoksia, keskushallinnon vi-
rastojen tehtäviä kokonaisuutena, virastojen virallisia tilastoluokituksia sekä hallinnonalan 
bruttomenoja menolajeittain. 

Varsinaiset virastoprofiilit on laadittu valtioneuvostotason alaisen keskushallinnon virasto-
jen osalta. Eduskunnan hallinnosta vastaa eduskunnan kanslia. Eduskunta ja sen yhteydes-
sä toimivat eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Ulkopoliittinen instituutti sekä Valtion-
talouden tarkastusvirasto on rajattu esiselvityksen ulkopuolelle. Keskushallinnon virastoja 
on kymmenellä hallinnonalalla. Tarkastelluista virastoista kerrottiin tarkemmin luvussa 4.1. 
Virastoprofiilien tietosisältö perustuu pitkälti tietopyynnön (liite 1) perusteella viraston tu-
losohjaajalta ministeriöissä ja/tai virastolta saatuun tietoon. Tietoa kerättiin tällä tavoin en-
simmäistä kertaa ja tietosisältöä on työstetty mahdollisimman yhteismitalliseen muotoon 
kattavan kokonaiskuvan saamiseksi valtion keskushallinnon virastoista. Virastoprofiileissa 
esitetään kunkin viraston osalta henkilötyövuodet, toimipaikat, toiminnan yleinen kuvaus, 
tehtäväjakauma, tulosohjausmenettelyn kuvaus, keskeisimmät tulostavoitteet vuodelle 
2016, viraston asiakkaat, käyntiasioinnin tarve, sähköisen asioinnin hyödyntäminen sikäli 
kun siitä on tietoa saatavilla, viraston maksulliset palvelutehtävät sekä hiljattain tapahtu-
neet tai käynnissä olevat muutokset. 

Virastoprofiileja ei ole laadittu aluehallinnon virastojen eikä Ahvenanmaan valtionviraston 
osalta. Nämä kuuluvat maakuntauudistuksen valmistelun piiriin. Myöskään paikallishallin-
non virastoista ei ole laadittu omia virastoprofiilejaan. Poikkeuksen muodostaa kuitenkin 
oikeusministeriön hallinnonala, jonka osalta on luvussa 6.3.14 luotu lyhyt katsaus oikeusa-
putoimistoihin, syyttäjänvirastoihin sekä ulosottovirastoihin. Tämä poikkeus on perusteltu 
oikeusministeriön hallinnonalan käynnissä olevien rakenneuudistusten vuoksi. Keskushal-
linnon toimijoista virastoprofiilia ei ole laadittu ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- 
ja hallintokeskuksen (KEHA) osalta. KEHAn muutostarpeita käsitellään ELY-keskusten ja 
TE-toimistojen muutosvalmistelun yhteydessä osana maakuntauudistusta. Virastoprofiilia 



79

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016 KESKUSHALLINNON UUDISTUSHANKKEEN ESISELVITYS – LÄHTÖKOHDAT JA ESISELVITYKSEN TULOKSET

ei myöskään esitetä Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKin osalta. Haltikin toiminta on 
lakannut 1.6.2016, jolloin jäljellä olevat tehtävät ja niitä tekevä henkilöstö siirrettiin Valtion 
tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin.



80

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016

6.1  Valtioneuvoston kanslian hallinnonala

Valtioneuvosto

Valtioneuvoston kanslia

Keskushallinnon 
toimielimet (4 kpl) Yhtiöt (28 kpl)

VA LT I O N E U V O S TO N  K A N S L I A N  H A L L I N N O N A L A N  
V I R A S TOT  J A  L A I TO K S E T  ( 31.12.2015 )

Valtioneuvoston kanslia 484 htv

Oikeuskanslerinvirasto. Oikeuskansleri 
toimii valtioneuvoston yhteydessä. 
Oikeuskansleri valvoo hallituksen ja 
ministeriöiden sekä tasavallan presidentin 
virkatoimien lainmukaisuutta. Hän valvoo 
myös, että tuomioistuimet, viranomaiset 
ja virkamiehet sekä muut julkista tehtävää 
hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät 
velvollisuutensa. Oikeuskanslerilla on myös 
asianajajien valvontaan liittyviä tehtäviä.

Toimielimet (4 kpl): Suomi100, 
Arvonimilautakunta, Valtioneuvoston 
ruotsin kielen lautakunta, Talousneuvosto  

Valtion 100 % omistamat yhtiöt 
 (17 kpl): Altia Oyj, Arctia Oy, Finnpilot 
Pilotage Oy, Governia Oy, Leijona Catering 
Oy, Meritaito Oy, Motiva Oy, Nordic Morning 
Oyj, Posti Group Oyj, Solidium Oy*, Suomen 
Erillisverkot Oy, Suomen Lauttaliikenne Oy, 

Suomen Rahapaja Oy, Suomen Viljava Oy, 
Tapio Oy, Valtion kehitysyhtiö Vake Oy,  
VR-Yhtymä Oy 

Valtioenemmistöiset yhtiöt (10 kpl): 
Boreal Kasvinjalostus Oy (60,8 %), Finnair 
Oyj (55,8 %), Fortum Oyj (50,8 %), Gasonia 
Oy (99 %), Gasum Oy (75 %), Kemijoki Oy 
(50,1 %), Neste Oyj (50,1 %), Patria Oyj 
(50,1%), Raskone Oy (85 %), Vapo Oy (50,1%)

Valtion osakkuusyhtiö (1 kpl): Suomen 
siemenperunakeskus Oy (22 %)

* Solidiumin hallinnoimat valtion 
osakkuusyhtiöt (12 kpl): Elisa Oyj, Kemira 
Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, 
Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran 
Kaivososakeyhtiö Oyj, Tieto Oyj, Telia Company, 
Valmet Oyj.

Oikeuskanslerinvirasto
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6.2  Ulkoministeriön hallinnonala

Valtioneuvosto Ministeriön alainen hallinto

Yhtiöt (1 kpl)

Ulkoasianhallinnon 
edustustoverkoston 
toimipisteet (89 kpl)

U L KO M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A N  V I R A S TOT  J A  L A I TO K S E T 
( 31.12.2015 )

Ulkoministeriö: 899,9 htv
Edustustot ulkomailla: 551,8 htv
Yhteensä 1 451,7 henkilötyövuotta 
Ulkoasiainhallinnon edustustoverkossa on 89 toimipistettä:

• 71 suurlähetystöä (toiminta keskeytetty 
Damaskoksessa ja Bagdadissa)

• 1 konsulitoimipiste: Manila (Filippiinit)
• 4 yhteystoimistoa: Ramallah 

(Palestiinalaisalue), Minsk (Valko-Venäjä), 
Yan-gon (Myanmar), Bogotá (Kolumbia)

• 5 pääkonsulaattia: Los Angeles ja New 
York (Amerikan Yhdysvallat), Hongkong ja 
Shanghai (Kiina) ja Pietari (Venäjä) 
2 pääkonsulaattiin kuuluvaa 
toimipistettä: Murmansk ja Petroskoi 
(Pietarin pääkonsulaatti, Venäjä)

• 5 pysyvää edustustoa kansainvälisissä 
järjestöissä: EU, Euroopan Neuvosto, 
OECD, YK, WTO

• 1 erityisedustusto: Nato

Valtioenemmistöiset yhtiöt (1 kpl): 
Teollisen yhteistyön rahasto Oy Finnfund 
(90,4 %)

Ulkoministeriö
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6.3  Oikeusministeriön hallinnonala

Valtioneuvosto Ministeriön alaiset virastot Virastojen alaiset virastot

Syyttäjänvirastot 
(11 kpl)

Ulosottovirastot 
(22 kpl)

Rikosseuraamuslaitos

Oikeusrekisterikeskus

Kuluttajariitalautakunta

Valtakunnansyyttäjän-
virasto

Valtakunnanvoudin-
virasto

Tietosuojavaltuutetun
toimisto

Onnettomuustutkinta-
keskus

Konkurssiasiamiehen
toimisto

Valtuutetut: 
yhdenvertaisuus-,

tasa-arvo- ja
lapsiasiavaltuutetun 

toimistot

HEUNI

Tuomioistuinlaitos
(43+2)

Keskushallinnon
toimielimet (11 kpl)

Oikeusministeriö

Oikeusaputoimistot 
(27 kpl)

Hallinnonalan virastojen ohjaamat virastot, toiminnot ja tehtävät
Valtakunnansyyttäjänviraston ohjaamat virastot/toiminnot: Syyttäjänvirastot (10 kpl ja 
Ahvenanmaan maakunnan syyttäjänvirasto)

Valtakunnanvoudinviraston ohjaamat virastot/toiminnot: Ulosottovirastot (21 kpl ja Ah-
venanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto)
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Hallinnonalan tulosohjausmenettelyn kuvaus
Oikeusministeriön hallinnonalalla nelivuotista hallitusohjelman mukaista tulosohjauk-
sen mallia noudattavat kahdeksan virastoa: Rikosseuraamuslaitos, Konkurssiasiamiehen 
toimisto, Valtakunnanvoudinvirasto, Kuluttajariitalautakunnassa, Oikeusrekisterikeskus, 
Tasa-arvovaltuutetun toimisto, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ja Lapsiasiavaltuute-
tun toimisto. Vuosittaisista tulosneuvotteluista nelivuotiseen tulosohjausmalliin siirtyvät 
vuonna 2016 Onnettomuustutkintakeskus ja Tietosuojavaltuutetun toimisto. Vuosittain 
tulosneuvottelut käydään Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti Heunissa, Valtakunnan-
syyttäjänvirastossa sekä Tuomioistuinlaitoksessa. Oikeusministeriön hallinnonalalla toimi-
vien valtuutettujen sekä tuomioistuinlaitoksen ohjauksessa on erityispiirteitä ohjattavien 
virastojen riippumattoman aseman vuoksi. Valtuutettujen osalta tulosohjausmalli hakee 

O I K E U S M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A N  V I R A S TOT  J A  L A I TO K S E T 
( 31.12.2015 )

Oikeusministeriö 246,7 htv 
Keskushallinnon virastot 5 951,0 htv 
(sisältää tuomioistuinlaitoksen) 
Paikallishallinto 2 641,7 htv  
Yhteensä 8 849,8 henkilötyövuotta 

Hallinnonalalla on oikeusministeriön 
ja Rikosseuraamuslaitoksen 
lisäksi 1.10.2016 alkaen kolme 
uutta kirjanpitoyksikköä: 
Oikeusrekisterikeskus, Ulosottolaitos ja 
Syyttäjälaitos. 

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön sisällä 
ja oikeusministeriön tulosohjauksessa toimi 
vuoden 2015 alussa Oikeusrekisterikeskus, 
Valtakunnansyyttäjänvirasto, 
Syyttäjänvirastot (10 kpl sekä 
Ahvenanmaan maakunnan 
syyttäjänvirasto), Valtakunnanvoudinvirasto, 
Ulosottovirastot (21 kpl sekä Ahvenanmaan 
maakunnan maakunnanvoudinvirasto), 
Konkurssiasiamiehen toimisto, 
oikeusaputoimistot (27 kpl), 
Kuluttajariitalautakunta, 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, 
Onnettomuustutkintakeskus, Euroopan 
kriminaalipolitiikan instituutti, 

Tasa-arvovaltuutetun toimisto, 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, 
Lapsiasiavaltuutetun toimisto.

Tuomioistuinlaitos (45 kpl): 
Tuomioistuimet käyttävät tuomiovaltaa eli 
ratkaisevat, mikä yksittäisessä asiassa on 
oikein. Tuomioistuimet ovat riippumattomia: 
niitä sitoo ainoastaan voimassa oleva 
oikeus eikä mikään ulkopuolinen taho voi 
puuttua niiden ratkaisuihin. Tuomioistuimen 
riippumattomuus taataan perustuslaissa.

Paikallishallinnon virastot: 
ulosottolaitokset, syyttäjänvirastot, 
oikeusaputoimistot.

Keskushallinnon toimielimet (11 kpl): 
Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta, 
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan 
neuvottelukunta, Kieliasiain 
neuvottelukunta, Konkurssiasiain 
neuvottelukunta, Nimilautakunta, 
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta, 
Rikoksentorjuntaneuvosto, 
Rikosseuraamusalan neuvottelukunta, 
Tietosuojalautakunta, 
Tuomarinvalintalautakunta, Yhdenvertaisuus- 
ja tasa-arvolautakunta.
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vielä muotoaan. Valtakunnanvoudinvirastossa tulostavoitteiden toteutumista seurataan 
puolivuotiskertomuksen, kuukausipalaverin ja raporttien avulla. Valtakunnansyyttäjän-
virastossa tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuosiraporteissa ja syyttäjälaitoksen 
toimintakertomuksessa.

Taulukko 8. Oikeusministeriön hallinnonalan keskushallinnon virastoja koskevat virallisluokittelut

Hallinnonalan virastot Toimialaluokka

Tietosuojavaltuutetun toimisto Julkinen yleishallinto

Onnettomuustutkintakeskus Muu tekninen testaus ja analysointi

Konkurssiasiamiehen toimisto Oikeudenhoito

Valtakunnanvoudinvirasto Oikeudenhoito

Kuluttajariitalautakunta Oikeudenhoito

Oikeusrekisterikeskus Oikeudenhoito

Valtakunnansyyttäjänvirasto Oikeudenhoito

Tuomioistuinlaitos (43 kpl (+ 2)) Oikeudenhoito

Tasa-arvovaltuutetun toimisto, Oikeudenhoito

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Oikeudenhoito

Lapsiasiavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto

Rikosseuraamuslaitos Vankeinhoito

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutk. ja keh.

Hallinnonalan kirjanpitoyksiköt Cofog-tehtäväluokitus

Rikosseuraamuslaitos Vankilalaitos

Hallinnonalan toteutuneet, käynnissä olevat ja suunnitellut muutokset
 − Oikeusaputoimistojen rakenneuudistus: ensimmäisessä vaiheessa kuusi virastoi-

na toimivaa oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä, toisessa vaiheessa valtakunnallinen 
oikeusapuvirasto. Laki valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) as-
tui voimaan 1.10.2016.

 − Valtakunnallisen ulosottoviraston perustaminen (HE syksyllä 2016) ja muuttami-
nen kirjanpitoyksiköksi (Valtakunnanvoudinvirasto, ulosottovirastot ja Konkurssi-
asiamiehen toimisto). Kirjanpitoyksikkömuutos on toteutunut 1.10.2016  
KIEKU-käyttöönoton yhteydessä. 

 − Oikeusrekisterikeskuksen muuttaminen kirjanpitoyksiköksi. Kirjanpitoyksikkö-
muutos on toteutunut 1.10.2016 KIEKU-käyttöönoton yhteydessä. 

 − Oikeusministeriö on 10.5.2016 asettanut toimikunnan ajalle 16.5.2016–28.2. 2017 
Tuomioistuinviraston perustamisen valmistelua varten. Toimikunnan tulee laatia 
hallituksen esityksen muotoon laadittava ehdotus Tuomioistuinviraston perusta-
misesta. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan syksyllä 2017. 
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 − Valtakunnallisen syyttäjäviraston perustaminen (oikeus- ja työministerin linjaus 
24.5.2016, hallituksen esitys annettaneen keväällä 2017) ja muuttaminen kirjanpi-
toyksiköksi (Valtakunnansyyttäjänvirasto ja syyttäjänvirastot). Kirjanpitoyksikkö-
muutos on toteutunut 1.10.2016 KIEKU-käyttöönoton yhteydessä. 

Hallinnonalan tehtävät:
Oikeusministeriön hallinnonalan keskeiset tehtäväryhmät koskevat muita julkisen vallan 
käyttötehtäviä (oikeudenhoitoa) ja täytäntöönpanotehtäviä, jotka kattavat 82 % hallin-
nonalan virastojen ja laitosten kaikista tehtävistä (taulukko 9). Edellisestä vastaa pitkälti 
tuomioistuinlaitos (3080 htv) yhdessä Valtakunnan syyttäjänviraston (11 htv) kanssa, jäl-
kimmäisestä Rikosseuraamuslaitos (1762 htv) yhdessä Oikeusrekisterikeskuksen (23 htv) ja 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston (0,2 htv) kanssa. Ohjaustehtäviä hoiti päätehtävänä 
Onnettomuustutkintakeskus (7 htv) ja muina tehtävinä useampi virasto, merkittävimpänä 
Rikosseuraamuslaitos (252 htv). Valtuutettujen toimistot ja Konkurssiasiamiehen toimisto 
tekevät päätehtävänään valvontatehtäviä. Valtakunnanvoudintoimiston päätehtävänä on 
hallinnonalan kehittäminen (11 htv) kun Valtakunnansyyttäjänvirastolle (10 htv) kyse on 
muusta tehtävästä. Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti hoitaa tutkimustehtäviä  
(8 htv). Ratkaisusuosituksia antava Kuluttajariitalautakunta sijoittui tässä luokittelussa ryh-
mään muut tehtävät (29 htv). 
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Taulukko 9. OM:n hallinnonalan keskuhallinnon virastojen henkilötyövuodet tehtävittäin (31.12.2015)

Tehtäväryhmät

Tuomio-
istuin-
laitos

Rikos-
seuraa-

mus-
laitos

Oikeus-
rekisteri-

keskus

Valta-
kunnan-
syyttä-

jän-
virasto

Kuluttaja-
riitalauta-

kunta

Valta-
kunnan-
voudin-
virasto

Tieto-
suoja-

valtuu-
tetun 
tsto

Yhden-
vertaisuus-

valtuu-
tetun tsto

Onnetto-
muus-

tutkinta-
keskus

Tasaarvo-
valtuu-
tetun 
tsto

Konkurssi-
asiamie-
hen tsto

HEUNI Lapsi-
asia-

valtuute-
tun tsto

HTV:t 
yhteensä

Muut julkisen vallan 
käyttöteht.

3 079,8 11,0 0,2 3 090,9

Täytäntöönpanotehtävät 1 762,0 23,1 0,4 1 785,5
Viraston sis. hallinto ja 
tukipalvelut

46,5 402,7 8,5 3,7 1,9 3,2 4,3 2,2 2,9 2,3 1,1 0,9 1,3 481,4

Ohjaustehtävät 251,7 1,8 1,3 6,5 7,2 1,7 1,6 1,5 273,3
Valvontatehtävät 0,6 50,3 4,4 1,3 8,6 6,3 4,3 4,6 5,4 85,9
Konsernipalvelut 61,9 61,9
Norminantotehtävät 37,8 5,5 5,3 2,2 0,6 51,4
Tilasto- ja 
rekisteriviranomaisteht.

12,6 29,1 0,3 42,0

Muut tehtävät 29,2 3,4 0,8 0,6 1,7 35,7
Hallinnonalan 
kehittämistehtävät

10,3 1,9 11,4 0,3 23,9

Tutkimus- ja 
arviointitehtävät

1,6 0,6 7,7 9,9

Julkisten palveluiden 
tuottaminen

4,7 1,7 0,3 1,1 7,9

Muut rahoitus- ja 
tukipäätökset

0,6 0,6

Lupatehtävät 0,5 0,5

Henkilötyövuodet 
yhteensä

3 126,8 2 517,1 122,6 36,7 33,1 26,5 21,5 15,8 14,3 11,6 10,8 8,6 5,6 5 951,0

Taulukko 10. Henkilötyövuosien kohdentuminen tehtävittäin 

Tehtävät HTV:t %

Julkisen vallan käyttötehtävät 5 330 89,6

Muut julkisen vallan käyttötehtävät 3 091 51,9 
Täytäntöönpanotehtävät 1 786 30,0 
Ohjaustehtävät 273 4,6 

Valvontatehtävät 86 1,4 

Norminantotehtävät 51 0,9 
Lupatehtävät 1 0,0 

Muut tehtävät 621 10,4 

Sisäinen hallinto ja tukipalvelut 481 8,1 
Konsernipalvelut 62 1,0 
Muut tehtävät 36 0,6 
Hallinnonalan kehittämistehtävät 24 0,4 
Tutkimus- ja arviointitehtävät 10 0,2 
Julkisten palveluiden tuottaminen 8 0,1 

Yhteensä 5 951 100,0 
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Hallinnonalan bruttomenot menolajeittain 
Taulukossa 11 ja kuviossa 70 on tarkasteltu oikeusministeriön hallinnonalan virastojen ja 
laitosten toimintamenojen käyttöä menolajeittain vuonna 2015. Oikeusministeriön osalta 
luvut kuvaavat koko hallinnonalan keskimääräistä kulurakennetta (Rikosseuraamuslaitos 
pois lukien), koska ne kaikki ovat olleet osa ministeriön kirjanpitoyksikköä. Virastojen ta-
loudesta on vaikea saada kuvaa eikä oikeusministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätös pidä 
sisällään vertailukelpoisia virastokohtaisia tietoja. Hallinnonalan kirjanpitoyksikkörakenne 
on muuttunut 1.10.2016 lukien.

Taulukko 11. Oikeusministeriön hallinnonalan bruttomenot, 1000 euroa (2015)

Hallinnonalan 
kirjanpitoyksiköt

Henkilöstö-kulut Toimitila-
vuokrakulut

Investointi-
menot Muut kulut Palvelujen osto-

kulut
Bruttomenot yh-

teensä

Oikeusministeriö* 387 322 53 138 90 14 596 69 588 524 734

Rikosseuraamuslaitos 135 393 46 687 628 33 515 23 917 240 138

Bruttomenot yhteensä 522 715 99 824 718 48 110 93 504 764 872

Kuvio 70. Oikeusministeriön hallinnonalan virastojen bruttomenojen jakautuminen menolajeittain, 
%, 2015

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Rikos seuraa muslaitos

Oikeusmi nisteriö*

Henkilöstökulut % Toimitilavuokraku lut % Investointimenot %

Muut kulut % Palvelujen ostokulut %

* Oikeusministeriön kirjanpitoyksikköön kuuluivat vuonna 2015 ministeriön hallinnonalan kaikki virastot 
Rikosseuraamuslaitosta lukuun ottamatta. 1.10.2016 alkaen omina kirjanpitoyksiköinään toimivat myös 
Oikeusrekisterikeskus, Syyttäjälaitos ja Ulosottolaitos.
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6.3.1  Tuomioistuinlaitos

3126,8 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Eri paikkakunnilla

Tuomioistuimet käyttävät tuomiovaltaa eli ratkaisevat, mikä yksittäisessä asiassa on oikein. 
Tuomioistuimet ovat riippumattomia: niitä sitoo ainoastaan voimassa oleva oikeus eikä 
mikään ulkopuolinen taho voi puuttua niiden ratkaisuihin. Tuomioistuimen riippumatto-
muus taataan perustuslaissa.

Käräjäoikeudet (27 kpl) käsittelevät rikos-, riita- ja hakemusasioita. Alioikeuden ratkaisu 
voidaan yleensä saattaa ylemmän tuomioistuimen tutkittavaksi. Käräjäoikeuden ratkaisus-
ta valitetaan hovioikeuteen. Hovioikeudet (5 kpl) ovat Helsingin, Itä-Suomen (Kuopiossa), 
Rovaniemen, Vaasan ja Turun hovioikeus. Suurin osa hovioikeuksien käsittelemistä asiois-
ta on valituksia käräjäoikeuksien ratkaisuista. Hovioikeudet käsittelevät ensimmäisenä 
asteena valtio- ja maanpetosasioita sekä eräitä virkasyyteasioita. Hovioikeuksien tehtäviin 
kuuluu myös valvoa yleisellä tasolla tuomiopiirinsä käräjäoikeuksien toimintaa. Hovioikeu-
den ratkaisuun voi hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta mikäli korkein oikeus antaa 
valitusluvan.

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä 
omalla toimialallaan. Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin. Ennakkopäätöksiä 
annetaan sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä 
annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmis-
tamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Hallintotuomioistuimet käsittelevät viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia. Niiden 
tehtävänä on valvoa julkisen vallankäytön laillisuutta ja antaa oikeussuojaa hallintopäätös-
ten kohteena oleville yksityisille henkilöille ja yhteisöille. Suomessa on kuusi (6 kpl) alueel-
lista hallinto-oikeutta: Helsingin, Hämeenlinnan, Itä-Suomen (Kuopiossa), Pohjois-Suomen 
(Oulussa), Turun ja Vaasan hallinto-oikeus. Lisäksi Ahvenanmaalla on oma hallintotuomio-
istuimensa, Ålands förvaltningsdomstol, joka toimii Ahvenanmaan käräjäoikeuden yhtey-
dessä. 

Hallinto-oikeuden päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka 
käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Osassa asioissa valittaminen kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää, että korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Erityistuomioistuimia ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus sekä valta-
kunnanoikeus. Markkinaoikeus käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankin-
ta-asioita, markkinaoikeudellisia asioita sekä teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- 
ja valitusasioita. Työtuomioistuin käsittelee työehto- ja virkaehtosopimusten soveltami-
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sesta ja tulkinnasta johtuvat riita-asiat ja työrauharikkomukset. Vakuutusoikeus käsittelee 
muutoksenhakuasioita, jotka sosiaaliturvalainsäädännön mukaan kuuluvat sen toimival-
taan. Valtakunnanoikeus käsittelee syytteen, joka nostetaan valtioneuvoston jäsentä tai 
oikeuskansleria, eduskunnan oikeusasiamiestä taikka korkeimman oikeuden tai korkeim-
man hallinto-oikeuden jäsentä vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa. Lisäksi 
valtakunnanoikeus käsittelee tasavallan presidentin rikosoikeudellista vastuuta koskevan 
syytteen. Valtakunnanoikeuden tuomioon ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Kuvio 71. Tuomioistuinlaitoksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Valvontatehtävät 0,02 %

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 1,5 % 

Muut julkisen vallan
käyttötehtävät 98 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT
MUUT TEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 98,12 %:

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät, päätehtävä 98,1 % (3079,8 htv): 
Oikeudenhoito

• Valvontatehtävät 0,02 % (0,6 htv): Hovioikeus käsittelee sille uskotut oikeushal-
lintoasiat sekä valvoo alaistensa tuomioistuinten toimintaa (hovioikeuslaki 2 §)

Muut tehtävät 1,48 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 1,48 % (46,5 htv): Tuomarit, kanslia-
henkilökunta, haastemiehet (26,5 htv, 0,85 %). Tiedottaminen (9,4 htv, 0,3 %), 
Tuomioistuimet järjestävät koulutusta omalle henkilökunnalleen. Lisäksi korkein 
oikeus järjestää KKO:n ja käräjäoikeuksien sekä KKO:n ja hovioikeuksien yhteisiä 
tilaisuuksia ja KHO sen ja hallintotuomioistuinten yhteisiä tilaisuuksia. Hovioikeu-
det järjestävät hovioikeuspiirikohtaisia koulutustilaisuuksia (10,1 htv, 0, 33 %).
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Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Oikeusministeriön oikeushallinto-osasto käy vuosittain loka-marraskuussa tulosneuvotte-
lun kunkin tuomioistuimen kanssa (poikkeuksena valtakunnanoikeus). Neuvottelujen val-
misteluun ja neuvotteluihin osallistuu osastolta seitsemän virkamiestä, joista viisi työsken-
telee tuomioistuinyksikössä ja yksi talous- ja henkilöstöhallinnon yksikössä. Lisäksi tulos-
ohjaukseen osallistuu osaston ylijohtaja. Tulostavoiteasiakirjat valmistellaan oikeushallin-
to-osaston tuomioistuinyksikössä, jonne tuomioistuimet toimittavat omat ehdotuksensa 
kirjallisesti jo ennen neuvottelutilaisuutta. Oikeusministeri hyväksyy tulostavoiteasiakirjat. 
Tulostavoiteasiakirja on vuonna 2015 laadittu ajalle 2016–2019, kuitenkin niin, että yksi-
tyiskohtaiset tavoitteet on asetettu vuodelle 2016 ja vuosien 2017–2019 osalta on otettu 
esille arvioita eräistä strategisista kehityslinjoista.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Riita-, rikos- ja hallintolainkäyttöasiat ratkaistaan viivytyksettä, laadukkaasti ja 

edullisesti. 
2. Perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat asioiden käsittelyssä ja ratkaisemisessa. 
3. Tuomioistuintoiminta on avointa. 

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: valtion virastot, laitokset ja virkamiehet voivat olla 
tuomioistuinlaitoksen asiakkaita, jos vireille tulee niitä koskeva lainkäyttöasia. Muut: kan-
salaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, muut: ulkomaalaiset.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnin tarve liittyy mm. tuomioistuinten suullisiin käsitte-
lyihin (istunnot), joissa kuullaan asianosaisia ja/tai todistajia, asiakirjojen toimittamiseen 
kirjaamoon sekä muuhun asiakaspalveluun. Esimerkiksi tuomioistuimen arkistossa olevia 
julkisia asiakirjoja on kenellä tahansa oikeus käydä lukemassa; asiakirjoja lunastetaan tuo-
mioistuimesta ja toimitetaan sinne.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Summaariset velkomusasiat hoidetaan pääsääntöi-
sesti sähköisesti. Maahanmuuttovirastosta asiakirjoja voidaan toimittaa sähköisesti hallin-
totuomioistuimeen. Oikeusapuun ja oikeudenkäyntiavustajan palkkioon liittyvää asiointia 
voidaan myös hoitaa sähköisesti. 

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat): Tuomioistui-
missa käsiteltävistä asioista peritään lain ja asetuksen mukaisia maksuja, mutta ne eivät 
määräydy liiketaloudellisin perustein eivätkä tuomioistuimet saa näitä varoja omaan käyt-
töönsä.
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Muutokset virastossa: 
 − Vuosien 2014–2015 aikana on julkaistu ehdotus/selvitys käräjäoikeusverkoston 

kehittämisestä, summaaristen riita-asioiden käsittelystä, Tuomioistuinvirastosta 
sekä korkeimpien oikeuksien yhdistämisen hyödyistä ja haitoista. Valmisteilla on 
hallituksen esitys, jossa ehdotetaan perustettavaksi tuomareiden koulutuslauta-
kunta. Lisäksi tuomioistuimissa on käynnissä tai suunnitteilla useita toimitilahank-
keita. 

 − Oikeus- ja työministeri Jari Lindström on helmikuussa 2016 päättänyt käräjäoi-
keusverkoston tulevista tuomiopiireistä. Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus 
eduskunnalle antaa syksyllä 2016 ja uudistuksen on määrä astua voimaan vuonna 
2018. Jatkossa käräjäoikeuspaikkakuntia olisi 20, kun niitä nyt on 27. Käräjäoike-
uspaikkakunnat olisivat: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaa-
ni, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Oulu, Pori, Ro-
vaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa. Erillisiä kanslioita jäisi neljälle 
paikkakunnalle, jotka olisivat Hyvinkää, Kemi, Kokkola ja Ylivieska. Erillisiä istunto-
paikkoja jäisi 12 paikkakunnalle: Inari (Ivalo), Kauhava, Kittilä, Kuusamo, Nurmes, 
Porvoo, Raasepori, Rauma, Salo, Savonlinna, Sodankylä ja Utsjoki.

 − Oikeusministeriö on 10.5.2016 asettanut toimikunnan ajalle 16.5.2016–28.2. 2017 
Tuomioistuinviraston perustamisen valmistelua varten. Toimikunnan tulee laatia 
hallituksen esityksen muotoon laadittava ehdotus Tuomioistuinviraston perusta-
misesta. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan syksyllä 2017. 
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6.3.2  Rikosseuraamuslaitos

2517,1 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 25.40.01. Toimipaikat: 
Kolme täytäntöönpanoaluetta, kullakin rikosseuraamusalueella toimii aluekeskus ja 
arviointikeskus; lisäksi vankiloita ja yhdyskuntaseuraamustoimistoja. Keskushallinto-
yksikkö Helsingissä (234,3 htv), koulutuskeskus Vantaalla (133,2 htv), täytäntöönpano-
yksiköt Kuopiossa (143 htv), Vantaalla (133,2 htv) ja Turussa (225,6 htv). 

Lain Rikosseuraamuslaitoksesta (953/2009) mukaan rangaistusten täytäntöönpanoa ja 
tutkintavankeuden toimeenpanoa varten on oikeusministeriön alainen Rikosseuraamus-
laitos, jonka toiminnan tavoitteena on yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten 
täytäntöönpano siten, että lisätään tuomittujen valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan 
sekä edistetään heidän elämänhallintaansa ja sijoittumista yhteiskuntaan.

Rikosseuraamuslaitoksen perustehtävänä on ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomit-
tujen nuorten rikoksentekijöiden valvonta, nuorisorangaistuksen, yhdyskuntapalvelun, 
valvontarangaistuksen, ehdottoman vankeusrangaistuksen ja sakon muuntorangaistuksen 
täytäntöönpano, ehdonalaiseen vapauteen päästettyjen valvonta sekä tutkintavankeu-
den toimeenpano ja muu rangaistusten täytäntöönpano sen mukaan kun niistä erikseen 
säädetään. Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa sekä 
tutkintavankeuden toimeenpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luo-
tettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusta suorittavien edellytyksiä rikoksettomaan 
elämäntapaan parannetaan ja riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin vähennetään. Rangaistusten 
täytäntöönpanon sisältöjä kehitetään erityisesti yhteiskunnan normaalipalvelujen käyttöä 
tehostamalla siviilissä olevien palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Suoritettavalla seuraamuksella ei tulisi olla itse rangaistuksesta seuraavia rajoitteita enem-
pää kerrannaisvaikutuksia tuomitun elämään. Rangaistusaika pyritäänkin suunnittelemaan 
niin, että tuomittu voi kehittää valmiuksiaan rikoksettomaan elämään. Kun tuomittu saa 
rangaistusaikanaan harjaannusta elämänhallintaa tukevissa taidoissa, on hänellä parem-
mat mahdollisuudet rangaistuksen suoritettuaan sijoittua osaksi yhteiskuntaa sen täysival-
taisena jäsenenä.
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Kuvio 72. Rikosseuraamuslaitoksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Valvontatehtävät 2 %

Norminantotehtävät 1 %

Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 1 %

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 16 % 

Täytäntöönpanotehtävät 70 %

Ohjaustehtävät 10 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 84 %:

• Täytäntöönpanotehtävät, päätehtävä 70 % (1762,0 htv): rangaistusten täytän-
töönpano on viraston perustehtävä.

• Ohjaustehtävät 10 % (251,7 htv): Rikosseuraamusalueiden (3) ja valtakunnallis-
ten yksiköiden: vankiterveydenhuoltoyksikön (2015 loppuun saakka), rikosseuraa-
musalan koulutuskeskuksen, täytäntöönpanoyksikön tulosohjaus ja muu ohjaus 
ja alan sisäinen kehittäminen

• Valvontatehtävät 2 % (50,3 htv): sisäinen valvonta ja tarkastustoiminta, rangais-
tusten täytäntöönpanon laillisuusvalvonta ja yhdenmukaisuuden varmistaminen 
(kantelut, oikaisuvaatimukset)

• Norminantotehtävät 1,5 % (37,8 htv): Rikosseuraamuslaitoksen yksiköitä velvoit-
tavien määräysten ja ohjeiden antaminen laissa erikseen määrätyissä asioissa

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 0,5 % (12,6 htv): laki henkilötietojen kä-
sittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa 1069/2015

• Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät: rangaistusten täytäntöönpanon 
valvontatehtävät ja vanginkuljetus. Työaika sisältyy päätehtävään.   

Muut tehtävät 16 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 16 % (402,7 htv): sisäinen hallinto, kou-
lutus, toimitilat, ICT

• Julkisten palveluiden tuottaminen: asiantuntijalausunnot (yhdyskuntaseuraa-
muksista tuomioistuimille ja syyttäjille), rangaistusajan suunnittelu ja seuranta 
(ml. vapauttamisen valmistelu), toiminnan järjestäminen tuomituille, sisältyy pää-
tehtävään.
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• Maksulliset palvelutehtävät: vankiloiden työtoiminta, laitosmyymälät (kanttiinit). 
Työaikaa ei ole määritelty.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Kriminaalipoliittinen osasto (KPO) käy tulosneuvottelut Rikosseuraamuslaitoksen keskus-
hallintoyksikön kanssa syys-lokakuussa vuosittain. Kaudelle 2016–2019 on laadittu neli-
vuotinen tulossopimus. Prosessi alkaa budjettitavoitteiden ja budjettiriihen määräraho-
jen pohjalta elo-syyskuussa johdon välisissä neuvotteluissa, joissa käydään läpi keskeiset 
tulostavoitteet ja ministeriö antaa valmistelulinjauksia. Rikosseuraamuslaitoksen ehdotus 
tavoitteiksi käsitellään kerran osaston ja keskusviraston välillä, siihen tehdään tarvittavat 
muutokset ja sen jälkeen neuvottelut käydään oikeusministeriön kansliapäällikön johdol-
la lokakuussa. Tietohallintoasiat valmistellaan yhteistyössä ministeriön tietohallintoyksi-
kön kanssa. Tulossopimuksen allekirjoittavat Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja ja KPO:n 
osastopäällikkö.

Tulosraportti KPO:lle tavoitteiden toteutumisesta laaditaan elokuussa (puolivuotisarvioin-
ti) ja helmikuussa (vuosiraportti). Lisäksi kirjanpitoyksikkönä Rikosseuraamuslaitos laatii 
oman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen maaliskuussa. Oikeusministeriö antaa tilin-
päätöskannanoton toukokuussa. Tulostavoitteiden toteutumista seurataan pitkin vuotta 
KPO:n ja Rikosseuraamuslaitoksen johdon välillä pidettävissä suunnittelukokouksissa (var-
sinaisten neuvottelujen lisäksi neljä kokousta/vuosi). 

Viraston ohjaamat virastot: Rikosseuraamuslaitos on yksi kirjanpitoyksikkö. Siihen kuuluu 
keskushallintoyksikkö, kolme rikosseuraamusaluetta ja valtakunnalliset yksiköt: rikos-
seuraamusalan koulutuskeskus, täytäntöönpanoyksikkö ja vankiterveydenhuoltoyksikkö 
(2015 loppuun asti, vankiterveydenhuollon yksikkö on siirtynyt Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen alaisuuteen 1.1.2016 alkaen).

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Rangaistusta suorittavia valmennetaan rikoksettomaan elämäntapaan ja 

uusiin rikoksiin syyllistymisen riskiä vähennetään. 
2. Rangaistuksen täytäntöönpano on turvallista rangaistusta suorittavalle, 

työyhteisölle, ympäröivälle yhteisölle ja yhteiskunnalle. 
3. Yhteiskunnan normaalipalvelujen käyttöä lisätään rangaistusten täytän-

töönpanon aikana jatkumoiden varmistamiseksi. 
4. Vuorovaikutusta henkilökunnan, vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiak-

kaiden välillä lisätään. 
5. Resurssit kohdistetaan strategiaa edistävään toimintaan.

Asiakkaat: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, yritykset.
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Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnin tarvetta on lähes kaikkien palveluiden osalta. 

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat): Työtoiminnan 
tuotteiden ja laitosmyymälöiden (kanttiinit) tuotteiden maksullisuudesta on säädetty Ri-
kosseuraamuslaitoksesta annetun lain (953/2009) 10§:ssä.

Muutokset virastossa: Vankiterveydenhuollon yksikkö siirrettiin 1.1.2016 Rikosseuraamus-
virastolta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuuteen. 
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6.3.3  Oikeusrekisterikeskus

122,6 henkilötyövuotta (1.1.2015). Toimipaikat: Hämeenlinna

Oikeusrekisterikeskus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka tehtävä-
nä on:

1. toimia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekiste-
rinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille 
viranomaisille;

2. huolehtia sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä 
täytäntöönpanotehtävistä sekä käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä;

3. huolehtia oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvan yksikön toimeksiannosta 
tutkimustarkoituksiin käytettävien rekisterien ylläpidosta ja niihin liittyvistä tehtä-
vistä;

4. huolehtia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja ke-
hittämisestä yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopi-
muksissa on sovittu.

Oikeusrekisterikeskus tuottaa tarvittavat palvelut itse tai hankkii ne muilta palveluntuotta-
jilta.

Kuvio 73. Oikeusrekisterikeskuksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT
Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 7 % 

Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 24 %

Täytäntöönpanotehtävät 19 %

Konsernipalvelut 50 % 

MUUT TEHTÄVÄT
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Julkisen vallan käyttötehtävät 43 %

• Täytäntöönpanotehtävät 19 % (23,1 htv):  Huolehtii sakkoihin, menettämisseu-
raamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä sekä käyt-
tää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä.

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 24 % (29,1 htv): Toimii oikeusministeri-
ön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää 
hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille; huolehtii 
oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvan yksikön toimeksiannosta tutkimustar-
koituksiin käytettävien rekisterien ylläpidosta ja niihin liittyvistä tehtävistä. 

Muut tehtävät 57 %:

• Konsernipalvelut, päätehtävä 50 % (61,9 htv): Huolehtii oikeusministeriön hal-
linnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä hallinno-
nalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu. 

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 7 % (8,5 htv): yleis-, talous- ja henkilös-
töhallinto.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus:  
Oikeusrekisterikeskus on oikeusministeriön tulosohjauksessa. Tulosohjausmalli on strate-
gialähtöinen ja nelivuotinen. Tietohallintoyksikkö huolehtii tietohallinnon palvelutoimin-
nan ohjauksesta ja kehittämisestä ministeriössä ja hallinnonalalla ja koordinoi ORK:n tu-
losohjauksen yhteistyössä oikeushallinto-osaston, kriminaalipoliittisen osaston ja ministe-
riön talousyksikön kanssa. ORK:n ja oikeusministeriön tulosohjausryhmän tavoitteena on 
koordinoida ministeriön ja ORK:n yhteistyötä ja viraston tulosohjausta oikeusministeriössä. 
Tietohallintoyksikkö valmistelee kokoukset yhteistyössä ORK:n, oikeusministeriön osasto-
jen ja talousyksikön kanssa.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitettu strategisten linjausten 

pohjalta.
2. Vahvistetaan ORK:n asemaa rekisterinpito- ja tiedonhallintaviranomaisena.
3. Tuetaan oikeushallinnon uudistumista kehittyvillä tietojärjestelmillä.
4. Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä.
5. Oikeusturva ja rikosvastuu toteutuvat tehokkaasti.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: viranomaiset. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhty-
mät, järjestöt, yritykset, muut: Pohjoismaiden ja EU:n viranomaiset.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnin tarvetta ei ole. Asiakaspalvelupiste on lakkautettu 
vähäisten käyntimäärien vuoksi vuoden 2013 muuton yhteydessä. Virasto sijaitsee Hä-
meenlinnassa, mikä lienee osasyy vähäisiin käyntimääriin.
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Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Maksuaikahakemuksen ja otetilauksen voi jättää 
sähköisesti, toimitus e-kirjeenä tai paperipostina.

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat): Maksullisten 
rekisteritietojen luovuttaminen mm. rikosrekisteri, eläintenpitokieltorekisteri, konkurssi- ja 
yrityssaneerausrekisteri.

Muutokset virastossa: 
 − Oikeusrekisterikeskuksen muuttaminen kirjanpitoyksiköksi. Kirjanpitoyksikkö-

muutos on toteutunut 1.10.2016 KIEKU-käyttöönoton yhteydessä. 
 − Tasokorotusta esitetty toiminnan digitalisoimiseksi: nykyinen määrärahataso ei 

riitä ORK:n omien tietojärjestelmien kehittämiseen, jolla toimintoja voitaisiin digi-
talisoida ja päästäisiin eroon manuaalityöstä.

 − Uusia toimitiloja etsitään, nykyiset ovat kalliit ja epätarkoituksenmukaiset.
 − Virkojen perustamista esitetty: tehtävät ovat lisääntymässä uusien tietojärjestel-

mähankkeiden (mm. URA, HAIPA) ja lakimuutosten vuoksi (mm. WinCapita-korva-
ukset). 

 − Rahoitus muuttuu viranomaistoiminnan osalta kokonaan bruttobudjetoiduksi 
2016 alkaen.

 − Emovirastomalli on ollut esillä edellisellä hallituskaudella.
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6.3.4  Valtakunnansyyttäjänvirasto

36,7 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Helsinki

Syyttäjälaitos vastaa syyttäjäntoimen järjestämisestä. Syyttäjäorganisaatio on kaksiportai-
nen. Siihen kuuluvat Valtakunnansyyttäjänvirasto keskusvirastona ja paikalliset syyttäjän-
virastot ympäri Suomea. Ylimpänä syyttäjänä ja syyttäjien esimiehenä toimii valtakunnan-
syyttäjä. Syyttäjälaitos kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. Hänen sijaisenaan toimii 
apulaisvaltakunnansyyttäjä. Valtakunnansyyttäjä toimii syyttäjänä asioissa, jotka hänel-
le lain mukaan kuuluvat tai jotka hän ottaa käsiteltävikseen. Hän päättää muun muassa 
syyttäjän valituslupahakemuksen jättämisestä ja syyttäjien edustamisesta korkeimmassa 
oikeudessa. Valtakunnansyyttäjän tehtäviin kuuluu myös edistää syyttäjäntoiminnan oi-
keudellista laatua ja yhdenmukaisuutta. Hän nimittää kihlakunnansyyttäjät, osallistuu lain-
säädännön kehittämiseen, antaa yleisiä ohjeita syyttäjille ja valvoo alaisiaan syyttäjiä. Hän 
voi ottaa itse ratkaistavakseen alaiselleen syyttäjälle kuuluvan asian ja määrätä alaisensa 
syyttäjän ajamaan syytettä, jonka nostamisesta hän on päättänyt. Valtakunnansyyttäjä 
ajaa syytettä valtakunnanoikeudessa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä ratkaisee samoin valtuuksin kuin valtakunnansyyttäjä hänen 
käsiteltäväkseen kuuluvat asiat ja toimii valtakunnansyyttäjän sijaisena. Heidän välises-
tään työnjaosta määrätään Valtakunnansyyttäjänviraston työjärjestyksessä. Apulaisvalta-
kunnansyyttäjä ratkaisee muun muassa syyttäjälaitoksen yleistä hallintoa koskevat sekä 
ylimmän syyttäjän toimenpiteitä edellyttävät asiat. Apulaisvaltakunnansyyttäjälle kuuluvat 
myös sananvapautta koskevat asiat.

Valtakunnansyyttäjänvirasto huolehtii keskushallintoviranomaisena koko syyttäjälaitoksen 
toimintaedellytyksistä ja toimii valtakunnansyyttäjän esikuntana. Tämä tarkoittaa henkilös-
tö- ja taloushallinnon tehtäviä, viestintää, koulutus- ja kehittämistehtäviä sekä syyttäjälai-
toksen kansainvälistä toimintaa. 

Koulutus on yksi keskeisimmistä varsinaisen toiminnan ohjauskeinoista. Ohjauksesta 
huolehditaan myös muun muassa syyttäjälaitoksen päälliköiden kokouksilla viisi kertaa 
vuodessa, johdon virastokäynneillä ja valtakunnansyyttäjän yleisillä ohjeilla. Yksi tärkeä 
ohjauskeino on hallintosihteeripäivät kaksi kertaa vuodessa.

Muiden tehtäviensä lisäksi Valtakunnansyyttäjänvirastossa käsitellään rikosasioita, joissa 
tehdään normaalisti syyteharkinta ja ajetaan tarvittaessa asiat tuomioistuimissa eri puolel-
la Suomea. Valtakunnansyyttäjänviraston käsittelemät rikosasiat ovat yhteiskunnallisesti 
merkittäviä. Valtionsyyttäjä on syyttäjänä myös asioissa, jotka hovioikeus käsittelee ensim-
mäisenä oikeusasteena. Sellaisia ovat eräiden korkeiden virkamiesten virkarikosasiat. Edel-
lä kerrotuissa syyttäjäntehtävissä toimii 13 valtionsyyttäjää. 
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Sananvapauslain mukaan valtakunnansyyttäjä päättää syytteen nostamisesta kaikista jul-
kaistun viestin sisältöön perustuvista virallisen syytteen alaisista rikoksista. Käytännössä 
sananvapausasiat ratkaisee apulaisvaltakunnansyyttäjä. Tyypillisiä sananvapausrikoksia, 
joiden osalta valtakunnansyyttäjällä on yksinomainen syyteoikeus, ovat kiihottaminen 
kansanryhmää vastaan, uskonrauhan rikkominen, julkinen kehottaminen rikokseen ja näi-
hin liittyvät päätoimittajarikkomukset.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 §:n 2 momentin ja yleisistä syyttäjistä 
annetun lain 10 §:n nojalla valtakunnansyyttäjä voi omasta aloitteestaan tai esimerkiksi 
kantelun johdosta ottaa uudelleen käsiteltäväksi alaisensa syyttäjän ratkaiseman asian. 
Näissä ns. muutosharkinta-asioissa on kysymys siitä, että kantelija on tyytymätön syyttäjän 
syyteharkinnan lopputulokseen. Kantelun voi tehdä myös muusta syyttäjän menettelystä. 
Tällöin voi olla kysymys menettelyn laillisuuden tai hyvän syyttäjätavan arvioinnista.

Kuvio 74. Valtakunnansyyttäjänviraston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 10 % 

Hallinnonalan kehittämistehtävät 28 %

Ohjaustehtävät 5 %

Valvontatehtävät 12 %

Norminantotehtävät 15 %

Muut julkisen vallan käyttötehtävät 30 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 62 %:

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät, päätehtävä 30 % (11 htv): Rikosvastuun to-
teuttaminen, yksittäisten asioiden ajaminen Käräjäoikeus, HO, KKO.

• Norminantotehtävät 15 % (5,5 htv): Syyttäjälaitoksen sisäiset ohjeet ja määräyk-
set sekä osallistuminen lainvalmisteluun.
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• Valvontatehtävät 12 % (4,4 htv): sisäinen valvonta ja tarkastustoiminta, syyttä-
jätoiminnan laillisuusvalvonta ja yhdenmukaisuuden varmistaminen (kantelut, 
oikaisuvaatimukset)

• Ohjaustehtävät 5 % (1,8 htv): Syyttäjälaitoksen tulosohjaus

Muut tehtävät 38 %:

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 28 % (10,3 htv): Syyttäjälaitoksen kehittämi-
nen

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 10 % (3,7 htv): Keskusviraston ja syyt-
täjälaitoksen tukipalvelut

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Valtakunnansyyttäjänvirasto käy koko syyttäjälaitosta koskevat tulosneuvottelut oikeusmi-
nisteriön kanssa. Tulostavoiteasiakirja syntyy yhteistyössä. Ministeriön antaminen ohjeiden 
mukaisesti pidetään strategiaseminaari keväällä. Siinä on pohjana valtioneuvoston strate-
giset linjaukset ja ministeriön luonnos oikeushallinnon strategiakartaksi. Lisäksi tiedossa 
on oikeusministeriön käynnissä olevat ja suunnitellut hankkeet. Tältä pohjalta laaditaan 
syyttäjälaitoksen tulevaisuusanalyysi ja sen pohjalta oikeushallinnon strategiakarttaan tu-
keutuva syyttäjälaitoksen strategiakartta. Tavoitteen asettelu hiotaan yhteistyössä ministe-
riön kanssa. Jokaiselle tavoitteelle suunnitellaan toimenpiteet, joilla tavoitteeseen pääs-
tään ja ajoitetaan niiden suunnittelu ja toimeenpano suunnittelukaudelle.

Tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuosiraporteissa ja syyttäjälaitoksen toiminta-
kertomuksessa. Siltä osin, kun tavoitteita ei ole saavutettu, harkitaan täydentäviä toimen-
piteitä. 

Viraston ohjaamat virastot: Syyttäjänvirastot 11 kpl (sis. Ahvenanmaan maakunnan syyt-
täjänvirasto)

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1.  Rikosvastuu toteutuu tehokkaasti. Rikollisuus ja sen haitat vähenevät, turvalli-

suus ja sen tunne lisääntyvät. Tämä tarkoittaa syyttäjälaitoksessa, että rikosvastuu 
toteutuu tasapuolisesti, jou tuisasti ja laadukkaasti.

2. Syyttäjälaitos on arvostettu ja luotettava. toimija, joka vaikuttaa rikoksille kieltei-
sen yleisen mielipiteen muodostumiseen. 

3. Toiminnan johtaminen on ammattimaista ja tukee muutoksia.
4.  Henkilöstö osallistuu keskusteluun työhönsä vaikuttavista asioista.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: oikeusapu, tuomioistuimet, poliisi, Rikosseuraamus-
laitos. Muut: kansalaiset, yritykset ja asianajajat.



102

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta.

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat):  
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä

Muutokset virastossa: 
 − Valtakunnansyyttäjänviraston organisaatiouudistus.
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6.3.5  Kuluttajariitalautakunta

33,1 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Helsinki

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin, jonka keskeisimmät 
arvot ovat oikeudenmukaisuus ja oikeuden helppo saatavuus. Lautakunnan jäsenet edus-
tavat tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Lautakunta linjaa ja ohjaa kulutta-
jaoikeutta vakiintuneella ratkaisukäytännöllään ja uusilla täysistuntoratkaisuillaan.

Lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin:
1. elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä kulutushyödykesopimuksia koske-

vissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat 
saattavat lautakunnan käsiteltäviksi;

2. asunnon kauppaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat, asuntoyhteisöt taikka asun-
non myyjinä tai tarjoajina olevat yksityishenkilöt saattavat lautakunnan käsiteltä-
viksi;

3. asumisoikeuden luovutukseen liittyvissä asioissa, joita kuluttajat taikka asumisoi-
keuden myyjinä tai tarjoajina olevat yksityishenkilöt saattavat lautakunnan käsi-
teltäviksi;

4. asuinhuoneiston vuokraukseen liittyvissä asioissa, joita kuluttajat taikka vuokra-
nantajina olevat yksityishenkilöt saattavat lautakunnan käsiteltäviksi;

5. asuntokauppalaissa tarkoitetun vakuuden käyttöönottoa samoin kuin vakuuden 
vapauttamista koskevissa asioissa riippumatta siitä, kuka riidan osapuolista saat-
taa asian lautakunnan käsiteltäväksi; ryhmärakennuttamislaissa tarkoitetun va-
kuuden vapauttamista koskevissa asioissa riippumatta siitä, kuka riidan osapuolis-
ta saattaa asian lautakunnan käsiteltäväksi; 

6. asuntokauppalaissa tarkoitettua takautumisoikeutta koskevissa asioissa, joita 
asunnon myyjinä olevat yksityishenkilöt saattavat lautakunnan käsiteltäviksi;

7. asioissa, jotka koskevat yksityistakaajien tai yksityisten pantinantajien sitoumuksia 
luotonantajille ja joita sitoumusten antajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi;

8. korkolaissa tarkoitettua viivästyskoron sovittelua koskevissa asioissa, joita velalli-
set saattavat lautakunnan käsiteltäviksi, jos velallisen sovitteluvaatimukseen sisäl-
tyy ainakin yksi kuluttajasaatava.

Lautakunta voi antaa tuomioistuimille lausuntoja niiden käsitellessä lautakunnan toimi-
valtaan kuuluvia asioita. Lautakunnan henkilökunnan on annettava kuluttajariita-asian 
asianosaisille tietoja ja neuvoja asian vireille saattamisesta ja lautakunnan menettelyta-
voista. Kuluttajaneuvojille on annettava oikeudellista neuvontaa ja muuta opastusta lauta-
kunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa.
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Kuvio 75. Kuluttajariitalautakunnan henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 6 % 

Hallinnonalan kehittämistehtävät 6 %

Muut tehtävät 88 %

MUUT TEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 0 %

Muut tehtävät 100 %:

• Muut tehtävät, päätehtävä 88 % (29,2 htv): Ratkaisusuositusten antaminen eri-
laisiin erimielisyyksiin. Lautakunta käyttää harkintavaltaa mitä valituksia ottaa 
käsiteltäväkseen 

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 6 % (1,9 htv): Kuluttajaneuvojien oikeudelli-
nen neuvonta ja muu opastus lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa (pro-
sentuaalisesti hyvin vähäistä)

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 6 % (1,9 htv): Talous- ja henkilöstöhal-
linto ja sisäinen hallinto

Tulosohjausmenettelyn kuvaus:  
Oikeusministeriön oikeusapu- ja ulosottoyksikkö käy vuosittain marraskuussa tulosneu-
vottelun kuluttajariitalautakunnan kanssa.  Neuvottelujen valmisteluun ja neuvotteluihin 
osallistuu yksiköstä 3 virkamiestä. Tulostavoiteasiakirja liitteineen valmistellaan oikeusapu- 
ja ulosottoyksikössä, jonne lautakunta toimittaa oman ehdotuksensa kirjallisesti jo ennen 
neuvottelutilaisuutta. Oikeusministeri hyväksyy tulostavoiteasiakirjan. Tulostavoiteasiakir-
ja on vuonna 2015 laadittu ajalle 2016–2019, kuitenkin niin, että yksityiskohtaiset tavoit-
teet on asetettu vuodelle 2016 ja vuosien 2017–2019 osalta on otettu esille arvioita eräistä 
strategisista kehityslinjoista.
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Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
Suunnittelukauden 2016-2019 painopistealueina ovat sähköisen asioinnin vakiinnuttami-
nen osaksi toimintaa ja työmenetelmien kehittäminen.

Asiakkaat: Kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, yritykset

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnin tarvetta ei ole. Lautakunnalla on postilaatikko, jo-
hon asiakkaat, jotka eivät halua jatkossa käyttää sähköistä asiointijärjestelmää tai postia, 
voivat jättää valitusasiakirjat.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Kuluttajariitalautakunta on siirtymässä sähköiseen 
asiointiin. Järjestelmä kattaa ratkaisupyynnöt, päätökset sekä päätösten noudattamisen 
seurannan.

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat):  
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.

Muutokset virastossa:  
Kuluttajariitalautakunta on siirtymässä sähköiseen asiointiin. Valitusten käsittely tehostuu 
ja tavoitteena on mm. lautakunnan kokonaiskäsittelyajan lyhentäminen. EU on antanut 
kuluttajariitojen vaihtoehtoista ratkaisemista koskevan direktiivin (2013/11/EU), jota kos-
kevat lait tulivat voimaan 9.1.2016. Direktiivin mukaan kuluttajariita-asiat on vaihtoehtoi-
sessa riidanratkaisumenettelyssä käsiteltävä 90 päivän kuluessa. Sähköisen asioinnin käyt-
töönoton yhteydessä tarkistetaan ja uudistetaan myös lautakunnan toimintatapoja.
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6.3.6  Valtakunnanvoudinvirasto

26,5 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Turku (19 htv) ja Helsinki (7,5 htv)

Valtakunnanvoudinviraston perustehtävänä on huolehtia ulosottolaitoksen toimintaedel-
lytyksistä ja kehittää ulosottotoimea. Tähän kuuluvat mm. ulosottovirastojen tulosohjaus, 
toimitila-asiat, ulosoton tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen sekä ulosottovirastojen 
henkilöstön koulutus. Valtakunnanvoudinvirastoa johtaa valtakunnanvouti Juhani Toukola. 
Tehtäviä hoitaa kolme yksikköä: hallinnollinen yksikkö, oikeudellinen yksikkö sekä kehittä-
mis- ja ohjausyksikkö.

Valtakunnanvoudinvirasto käsittelee ulosottoviranomaisten toiminnasta tehdyt kantelut 
ja vastaa kansalaiskirjeisiin. Lisäksi Valtakunnanvoudinvirasto edustaa valtiota vahingon-
korvausasioissa, jotka koskevat ulosottoviranomaisen toimintaa, sekä silloin, kun valtiolta 
vaaditaan ulosottovalitusasiassa oikeudenkäyntikuluja. Valtakunnanvoudinvirastolta ei voi 
hakea muutosta yksittäiseen ulosottoasiaan. Muutosta haetaan käräjäoikeudelta.

Kuvio 76. Valtakunnanvoudinviraston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 12 % 

Ohjaustehtävät 5 %

Lupatehtävät 2 %

Hallinnonalan kehittämistehtävät 43 %

Norminantotehtävät 20 %

Muut tehtävät 13 %

Valvontatehtävät 5 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT
MUUT TEHTÄVÄT
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Julkisen vallan käyttötehtävät 32 %:

• Norminantotehtävät 20 % (5,3 htv): UK 12:2§ VVV voi antaa hallinnollisia määrä-
yksiä ulosottokaaren täytäntöönpanemiseksi

• Valvontatehtävät 5 % (1,3 htv)

• Ohjaustehtävät 5 % (1,3 htv): Ulosottovirastojen tulosohjaus

• Lupatehtävät 2 % (0,5 htv): Tietojärjestelmähakijoiden luvat

Muut tehtävät 68 %:

• Hallinnonalan kehittämistehtävät, päätehtävä 43 % (11,4 htv): Ulosottotoimen 
rakenneuudistus tuottavuuden ja taloudellisuuden lisäämiseksi oikeusturvaa hei-
kentämättä. Kieku-tietojärjestelmän käyttöönotto ja kirjanpitoyksiköksi organisoi-
tuminen.

• Muut tehtävät 13 % (3,4 htv): Hallintokantelut ja vahingonkorvausasiat ym.

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 12 % (1,3 htv): Talous- ja henkilöstöhal-
linto sekä tukipalvelut

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Valtakunnanvoudinvirasto on oikeusministeriön oikeushallinto-osaston oikeusapu- ja 
ulosottoyksikön tulosohjauksessa. Tulosohjausmalli on uuden tulosohjausmallin mukai-
sesti strateginen ja nelivuotinen. Tulostavoiteasiakirja syntyy yhteistyössä viraston kanssa. 
Prosessi alkaa keväällä, jolloin Valtakunnanvoudinvirastolle lähetetään ohjeistus tulosta-
voitteiden valmistelusta. Varsinaisen tulosneuvottelun osalta on kaksi valmistelukokousta 
ennen tulosneuvotteluja. Lisäksi on epävirallista yhteydenpitoa ja OM/VVV kuukausipa-
laverien yhteydessä käsitellään asiaa. Varsinaiset tulosneuvottelut käydään kansliapäälli-
kön johdolla. Tulossopimuksen allekirjoittavat valtakunnanvouti ja oikeushallinto-osaston 
osastopäällikkö. Sopimuksen valmistelun hoitaa yksikössä tulosohjauksesta vastaava yli-
tarkastaja. Oikeusministeriö tekee tulostavoitteiden toteutumisen seurantaa puolivuotis-
kertomuksen, kuukausipalaverin ja raporttien avulla.

Viraston ohjaamat virastot: Ulosottovirastot 21 kpl ja Ahvenanmaan maakunnan maa-
kunnanvoudinvirasto

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Hyvä perimistulos
2. Ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen (URA) jatkaminen linjausten mukai-

sesti
3. Harmaan talouden torjunta ja vaativien tapausten hoito laadukkaasti
4. Täytäntöönpanon yhdenmukaisuus
5. Henkilöstövoimavaroista huolehtiminen
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Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: Ulosottovirastot. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayh-
tymät, yritykset.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Virastossa on mahdollistettu mm. todistusten tilaa-
minen sähköisesti, 80 % ulosottoasioista tulee vireille sähköisesti, myös tiedonhankinta 
pääosin sähköistä.

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat):  
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.

Muutokset virastossa: 
 − Ulosottotoimen rakenneuudistushanke. Valtakunnallisen ulosottoviraston perus-

taminen (HE syksyllä 2016) ja muuttaminen kirjanpitoyksiköksi (Valtakunnanvou-
dinvirasto, ulosottovirastot ja Konkurssiasiamiehen toimisto). Kirjanpitoyksikkö-
muutos on toteutunut 1.10.2016 KIEKU-käyttöönoton yhteydessä. Ulosoton säh-
köistä asiointia kehitetään voimakkaasti. Myös ulosoton täytäntöönpanotehtäviä 
organisoidaan uudelleen.

 − Ulosoton erikoisperinnän järjestäminen, kun harmaan talouden torjunnan lisära-
hoitus päättyy.
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6.3.7  Tietosuojavaltuutetun toimisto

21,5 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Helsinki

Tietosuojavaltuutetun toimiston tavoitteena on ylläpitää ja edistää kansalaisten perusoi-
keutta yksityisyyteen:

• toteuttamalla tietosuojavaltuutetulle lain mukaan kuuluvat tehtävät

• toimimalla yhteistyössä rekisteröityjen ja rekisterinpitäjien sekä näitä edustavien 
järjestöjen ja muiden tahojen kautta pyrkimyksenä ennaltaehkäistä yksityisyyttä 
koskevat oikeudenloukkaukset

• edistämällä hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista 

• avustamalla ja tukemalla yksityisyyttä tukevien ja turvaavien järjestelmien kehit-
tämistä ja käyttöä.

Kuvio 77. Tietosuojavaltuutetun toimiston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

MUUT TEHTÄVÄT

Valvontatehtävät 40 %

Ohjaustehtävät 30 %

Norminantotehtävät 10 %

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 20 % 

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 80 %:

• Valvontatehtävät, päätehtävä 40 % (8,6 htv): tietosuojavaltuutetulle lain mu-
kaan kuuluvat tehtävät

• Ohjaustehtävät 30 % (6,5 htv): tietosuojavaltuutetulle lain mukaan kuuluvat teh-
tävät

• Norminantotehtävät 10 % (2,2 htv): Tietosuojavaltuutetun neuvontaa ja ohjaus-
ta koskevat kannanotot eivät ole sitovia päätöksiä eikä niihin voi hakea muutosta. 
Tietosuojavaltuutettu voi kuitenkin antaa yksittäistapauksessa rekisterinpitäjälle 
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sitovan määräyksen rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta tai tiedon 
korjaamisesta. Tällaiseen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oi-
keuteen.

Muut tehtävät 20 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 20 % (4,3 htv) 

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Tietosuojavaltuutetun toimistoa tulosohjataan oikeusministeriön hallinnonalalla käytössä 
olevien käytänteiden mukaisesti. Toimistojen kanssa käydään kerran vuodessa tulosneu-
vottelu, jossa sovitaan seuraavalle vuodelle käytössä olevista resursseista ja toiminnan ta-
voitteista. Vuodesta 2016 lukien on käytössä neljälle vuodelle tehty tulossopimus. Neuvot-
teluiden välissä ministeriö ja virastot tekevät yhteistyötä taloudellisissa, hallinnollisissa ja 
tarvittaessa muuhun toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Osallistutaan oikeusministeriön yleisen tietosuoja-asetuksen ja direktiivin voi-

maansaattamista koskevaan toimikuntaan
2. Toteutetaan toimiston sisäinen, erillinen tietosuojauudistusta koskeva projekti
3. Tehostetaan tiedottamista mm. hyödyntäen sosiaalista mediaa
4. Osallistutaan mahdollisimman aktiivisesti lainsäädäntöä koskeviin työryhmiin tie-

tosuoja-asiantuntijana tai jäsenenä
5. Luodaan ministeriöiden ja muiden viranomaisten tietosuoja-asiantuntijoista ”sa-

teenvarjo-organisaatio” (esim. tietosuojavastaavat) tietosuojaosaamisen ja tietoi-
suuden parantamiseksi

6. Toiminnan painopiste ennaltaehkäisevässä toiminnassa

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: koko julkinen sektori. Muut:  kansalaiset, kunnat/kun-
tayhtymät, järjestöt.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille on tarvetta. Asianosaiset voivat tulla tapaamaan 
asiansa esittelijää.

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat):  
Koulutustilaisuudet
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Muutokset virastossa: 
 − Tietosuojadirektiivin uusiminen on edelleen käynnissä EU:n komissiossa. Lainsää-

dännön muutostarpeet liittyvät digitaalisen talouden kehittämiseen ja globaalis-
sa toimintaympäristössä toimimiseen. Uusi lainsäädäntö annetaan osaksi asetuk-
sena, joka on suoraan sovellettavaa oikeutta jäsenvaltioissa, ja osaksi direktiivinä, 
joka edellyttää täytäntöönpanoa kansallisessa lainsäädännössä. Muutokset tule-
vat voimaan arviolta vuosien 2016–2017 aikana.

 − EU-lainsäädäntökehikon muutokseen valmistautuminen on aloitettu vähitellen 
vuoden 2013 aikana sekä tietosuojavaltuutetun toimistossa että oikeusministe-
riössä. On ennakoitavissa, että lainsäädännön muutos aiheuttaa huomattavasti 
lisätöitä niin tietosuojavaltuutetun toimistolle kuin oikeusministeriölle. Muutos 
edellyttää tietosuojavaltuutetun toimiston resurssitarpeiden uudelleen arviointia, 
joka tehdään yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimiston ja oikeusministeriön 
kesken. 
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6.3.8  Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

15,8 htv (31.12.2015). Toimipaikat: Helsinki

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista sen 
mukaan kuin sanotussa laissa säädetään sekä muutoinkin edistää yhdenvertaisuuden to-
teutumista ja ehkäistä syrjintää. Lisäksi valtuutettu toimii kansallisena ihmiskaupparapor-
toijana. Yhdenvertaisuuden yleisen edistämisen ja syrjinnän ehkäisemisen kannalta mer-
kittävien toimijoiden ja viranomaisten tietojenvaihtoa sekä yhdenvertaisuuteen liittyvien 
kysymysten käsittelyä varten yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä on yhden-
vertaisuusasioiden neuvottelukunta.

Kuvio 78. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 14 % 

Valvontatehtävät 40 %Tutkimus- ja arviointitehtävät 10 % 

Muut tehtävät 5 % 

Julkisten palveluiden tuottaminen 30 % 
Muut julkisen vallan käyttötehtävät 1 %

MUUT TEHTÄVÄT
JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 41 %: 

• Valvontatehtävät, päätehtävä 40 % (6,3 htv): Valvoo yhdenvertaisuuslain toteu-
tumista.

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät 1 % (0,2 htv): YVV voi asettaa uhkasakkoja.

Muut tehtävät 59 %:

• Julkisten palveluiden tuottaminen 30 % (4,7 htv): YVV antaa neuvoja ja lausun-
toja; edistää tiedotusta, kasvatusta ja koulutusta.

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 14 % (2,2 htv): Toimisto vastaa itse 
omasta hallinnostaan.
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• Tutkimus- ja arviointitehtävät 10 % (1,6 htv): YVV laatii ja teettää selvityksiä, jul-
kaisee raportteja sekä tekee aloitteita.

• Muut tehtävät 5 % (0,8 htv): YVV voi antaa oikeusapua. YVV antaa vuosittain val-
tioneuvostolle kertomuksen toiminnastaan sekä kerran neljässä vuodessa kerto-
muksen eduskunnalle.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Yhdenvertaisuusvaltuutettu on siirtynyt oikeusministeriön hallinnonalalle vuoden 2015 
alussa ja menettely vasta hakee muotoaan. Valtuutettu on riippumaton elin eikä sellaise-
naan ministeriön tulosohjauksen alainen. Ohjaus vastaa riippumattomien tuomioistuinten 
tulosohjausta. Tulossopimus vuosille 2016–2019 valmistui joulukuussa 2015.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Yhdenvertaisuus toteutuu Suomessa paremmin.
2. Syrjityt saavat oikeutta.
3. Lainsäädäntö turvaa yhdenvertaiset oikeudet kaikille.
4. Ihmiskaupan uhrien oikeudet toteutuvat ja tekijät saatetaan vastuuseen.
5. Maastapoistaminen tapahtuu ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt ja 
yritykset.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta.

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat):  
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.
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6.3.9  Onnettomuustutkintakeskus

14,3 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Helsinki

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävät on määritelty turvallisuustutkintalaissa 
(525/2011). Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on onnettomuuksista oppimalla edistää 
sitä, että Suomessa on kaikilla turvallista elää ja toimia. Onnettomuustutkintakeskuksen 
päämääränä on, että turvallisuustutkinta on tärkeä ja arvostettu osa turvallisuustyötä.

Onnettomuustutkintakeskus on luotettava, puolueeton, kehitystä seuraava ja ammattitai-
toinen toimija, joka pystyy tutkinnallaan ja siihen perustuvalla monipuolisella viestinnäl-
lään edistämään eri toimijoiden turvallisuustyötä. Viraston tehtävänä on tutkia kotimaisen 
lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden mukaiset onnettomuudet ja vaaratilanteet 
sekä pitää yllä valmiutta tutkinnan nopeaan käynnistämiseen, kouluttaa onnettomuustut-
kijoita, kehittää tutkintaa ja huolehtia alan kansainvälisestä yhteistyöstä. Keskus suorittaa 
tehtävänsä itsenäisesti ja riippumattomasti.

Onnettomuustutkintakeskuksen on tutkittava:
1) onnettomuus, jota on kuolleiden tai loukkaantuneiden taikka ympäristöön, omaisuu-
teen tai varallisuuteen kohdistuneiden vahinkojen määrän taikka onnettomuuden laadun 
perusteella pidettävä erityisen vakavana (suuronnettomuus);

2) ilmailussa tapahtunut onnettomuus ja vakava vaaratilanne, jotka on määritelty siviili-il-
mailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisemisestä ja direktiivin 
94/56/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 996/2010 (ilmailuonnettomuusasetus) ja kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuk-
sen (SopS 11/1949) 13 liitteen 1 luvussa siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

3) rautatieliikenteessä tapahtunut vakava onnettomuus, joka on määritelty yhteisön rau-
tateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 
95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rau-
tateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten anta-
misesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/49/EY (rautatieturvallisuusdirektiivi) 3 artiklassa, sekä vastaava 
onnettomuus muussa yksityisessä tai julkisessa raideliikenteessä;

4) meriliikenteessä tapahtunut hyvin vakava onnettomuus, joka on määritelty meriliiken-
nealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista ja neuvoston direktiivin 1999/35/
EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/18/EY (merionnettomuusdirektiivi) 
3 artiklassa ja vuoden 1974 kansainvälisen ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn 
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yleissopimuksen (SopS 11/1981) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, liitteen XI-1 
luvun 6 säännössä mainitussa merionnettomuuksien ja merellä sattuneiden vaaratilan-
teiden turvallisuustutkinnan kansainvälisiä normeja ja suositeltuja käytäntöjä koskevassa 
säännöstössä sekä vastaava onnettomuus sisävesiliikenteessä.

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on tutkia 2 §:n 1—3 momentissa tarkoitetut 
onnettomuudet ja vaaratilanteet. Keskuksen tehtävänä on lisäksi:

1. huolehtia turvallisuustutkinnan yleisestä järjestämisestä, suunnittelusta, ohjauk-
sesta, tiedottamisesta ja valvonnasta;

2. kouluttaa tutkijoiksi soveltuvia henkilöitä;
3. pitää yllä valmiutta tutkinnan nopeaan käynnistämiseen;
4. huolehtia turvallisuustutkinnan alaan liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä;
5. antaa turvallisuussuosituksia ja seurata niiden toteutumista.

Onnettomuustutkintakeskus toimii ilmailuonnettomuusasetuksessa tarkoitettuna siviili- 
ilmailun turvallisuustutkintaviranomaisena.

Kuvio 79. Onnettomuustutkintakeskuksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Ohjaustehtävät 50 %
Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 20 % 

Valvontatehtävät 30 %

MUUT TEHTÄVÄT JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 80 %:

• Ohjaustehtävät, päätehtävä 50 % (7,2 htv): tehtävät on määritelty turvallisuus-
tutkintalaissa (525/2011).

• Valvontatehtävät 30 % (4,3 htv): tehtävät on määritelty turvallisuustutkintalaissa 
(525/2011).
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Muut tehtävät 20 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 20 % (2,9 htv)

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Onnettomuustutkintakeskusta tulosohjataan oikeusministeriön hallinnonalalla käytössä 
olevien käytänteiden mukaisesti. Toimistojen kanssa käydään kerran vuodessa tulosneu-
vottelu, jossa sovitaan seuraavalle vuodelle käytössä olevista resursseista ja toiminnan ta-
voitteista. Vuodesta 2016 lukien on käytössä neljälle vuodelle tehty tulossopimus. Neuvot-
teluiden välissä ministeriö ja virastot tekevät yhteistyötä taloudellisissa, hallinnollisissa ja 
tarvittaessa muuhun toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Julkinen hallinto on avoin ja herättää luottamusta, turvallisuustutkinta on tärkeä 

ja arvostettu osa turvallisuustyötä, tietoisuus turvallisuustutkinnan tuloksista le-
viää tehokkaasti

2. Jokainen tutkinta parantaa yleistä turvallisuutta
3. Tutkintaprosessi on tehokas ja mukautuva
4. Kansainvälinen yhteistyö parantaa tutkimuksen tuloksellisuutta
5. Toimivalla seurannalla tehostetaan vaikuttavuutta

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat; Maa-, vesi-, ilma- ja raideliikenteen viranomaiset. 
Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, yritykset.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille on tarvetta muun muassa eri sidosryhmien tapaa-
misen osalta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Sähköinen asiointi on tutkinnoissa mukana sisäise-
nä työkaluna, ei asiakaspalvelun osana.

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat):  
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.

Muutokset virastossa: 
 − Onnettomuuksien tutkintaa koskeva lainsäädäntö on uusiutunut perusteellisesti 

sekä kansallisten että kansainvälisten säännösten osalta. Tällä on vaikutusta sekä 
käytännön tutkintatyön sisältöön että tutkintatoiminnan hallinnointiin ja kansain-
väliseen tutkintayhteistyöhön. Onnettomuustutkintakeskuksessa on tämän joh-
dosta panostettu erityisesti tutkintojen ohjauksen ja raportoinnin kehittämiseen.
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6.3.10  Tasa-arvovaltuutetun toimisto

11,6 htv (31.12.2015). Toimipaikat: Helsinki

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 
(609/1986) noudattamista ja edistää aloitteiden, neuvojen ja ohjeiden avulla lain tarkoi-
tuksen toteutumista. Tasa-arvovaltuutettu antaa tietoja tasa-arvolaista ja sen soveltamises-
ta sekä seuraa naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla.   

Kuvio 80. Tasa-arvovaltuutetun toimiston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Valvontatehtävät 40 %

Ohjaustehtävät 15 %

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 20 % 

Julkisten palveluiden tuottaminen 15 %

Tutkimus- ja arviointitehtävät 5 %
Muut tehtävät 5 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄTMUUT TEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 55 %:

• Valvontatehtävät, päätehtävä 40 % (4,6 htv): Valvoo tasa-arvolain noudattamista.

• Ohjaustehtävät 15 % (1,7 htv): Neuvoo ja antaa ohjeita tasa-arvolain toteuttami-
sesta.

Muut tehtävät 45 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 20 % (2,3 htv): Toimisto vastaa itse 
omasta hallinnostaan.

• Julkisten palveluiden tuottaminen 15 % (1,7 htv): Tekee aloitteita ja antaa tieto-
ja tasa-arvoon liittyvistä asioista, tasa-arvolaista ja sen soveltamisesta.

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 5 % (0,6 htv): Laatii selvityksiä ja raportteja.
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• Muut tehtävät 5 % (0,6 htv): Tasa-arvovaltuutettu voi saattaa syrjintää tai tasa-ar-
vosuunnitelmaa koskevan asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Ta-
sa-arvovaltuutettu voi avustaa syrjinnän kohteeksi joutunutta oikeudenkäynnissä. 
Valtuutettu antaa vuosittain valtioneuvostolle kertomuksen toiminnastaan, sekä 
kerran neljässä vuodessa eduskunnalle.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Tasa-arvovaltuutettu on siirtynyt oikeusministeriön hallinnonalalle vuoden 2015 alussa ja 
menettely vasta hakee muotoaan. Valtuutettu on riippumaton elin eikä sellaisenaan minis-
teriön tulosohjauksen alainen. Ohjaus vastaa riippumattomien tuomioistuinten tulosoh-
jausta. Tulossopimus vuosille 2016–2019 valmistui joulukuussa 2015.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Sukupuolten tasa-arvo toteutuu osana perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista
2. Tasa-arvolaissa turvatut oikeudet ja oikeusturva toteutuvat käytännössä
3. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään aktiivisesti tasa-arvolaissa edellytetyllä tavalla
4. Tasa-arvolain toteutumisen edellyttämä hyvä asiantuntemus on saatavilla 

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: virastot. Muut: kansalaiset, kunnat ja kuntayhtymät, 
järjestöt, yritykset, muut; uskonnolliset yhteisöt, yliopistot, ammattikorkeakoulut ym. (ta-
sa-arvolaki koskee koko yhteiskuntaa).

Käyntiasioinnin tarve: Jonkin verran asiakaskäyntejä. Toimistossa käy sidosryhmiä, medi-
an edustajia ja muita vieraita.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: sähköinen yhteydenottolomake internet-sivuilla; 
sähköposti asiakkaiden yleisin asiointiväline.

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat):  
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.

Muutokset virastossa: 
 − Valtakunnallisen ulosottoviraston perustaminen (HE syksyllä 2016) ja muuttami-

nen kirjanpitoyksiköksi (Valtakunnanvoudinvirasto, ulosottovirastot ja Konkurs-
siasiamiehen toimisto). Kirjanpitoyksikkömuutos on toteutunut 1.10.2016 KIE-
KU-käyttöönoton yhteydessä.
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6.3.11  Konkurssiasiamiehen toimisto

10,8 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Helsinki

Konkurssiasiamies on konkurssipesien hallinnon valvontaa harjoittava itsenäinen erityis-
viranomainen, joka toimii hallinnollisesti oikeusministeriön yhteydessä. Konkurssiasiamie-
hen tehtävänä on aloittein, neuvoin ja ohjein edistää ja kehittää hyvää pesänhoitotapaa. 
Konkurssiasiamiehen apuna toimii konkurssiasiain neuvottelukunta, jonka antamilla suo-
situksilla on keskeinen asema hyvän pesänhoitotavan kehittämisessä. Konkurssiasiamies 
valvoo, että konkurssipesien pesänhoitajat toimivat lain ja hyvän pesänhoitotavan edellyt-
tämällä tavalla. Konkurssiasiamies voi määrätä tehtäväksi konkurssipesän hallinnon, tilien 
ja toiminnan erityistarkastuksen. Jos konkurssiasiamies havaitsee väärinkäytöksiä tai lai-
minlyöntejä pesänhoitajan toimissa, hän voi esimerkiksi vaatia, että tuomioistuin vapaut-
taa pesänhoitajan tehtävästään. Tarvittaessa konkurssiasiamies voi kääntyä myös esitut-
kintaviranomaisen tai Suomen Asianajajaliiton puoleen.

Konkurssiasiamies voi tehdä tai teettää konkurssivelallisen toiminnan erityistarkastuksia. 
Tarkastus voidaan määrätä tehtäväksi myös rauenneissa konkursseissa, joissa pesän va-
rat eivät ole riittäneet konkurssimenettelyn jatkamiseen. Jos konkurssiasiamies havaitsee 
velallisen toiminnassa väärinkäytöksiä, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen pesänhoitajalle, 
esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle.

Konkurssiasiamies voi hakea tuomioistuimelta määräystä konkurssin jatkamisesta julkissel-
vityksenä, jos se on perusteltua pesän varojen vähäisyyden, velalliseen tai pesään kohdis-
tuvan selvitystarpeen tai muun erityisen syyn vuoksi. Konkurssiasiamies määrää pesään 
julkisselvittäjän, joka konkurssiasiamiehen valvonnassa selvittää konkurssipesän. Julkissel-
vityksen kustannusten maksamisesta valtion varoista päättää konkurssiasiamies.

Konkurssiasiamiehen tehtävänä on seurata myös yritysten saneerausmenettelyjen toi-
meenpanoa ja velkojatoimikunnan ohella valvoa, että selvittäjät hoitavat tehtävänsä 
asianmukaisesti. Konkurssiasiamiehen toimiston toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäis-
tä konkursseihin liittyvää talousrikollisuutta yhteistyössä muiden viranomaistahojen kans-
sa.

Konkurssiasiamiehen toimisto kuuluu jäsenenä konkurssivalvontaviranomaisten kansain-
väliseen yhdistykseen. International Association of Insolvency Regulators (IAIR) on perus-
tettu vuonna 1995. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eri maiden konkurssivalvontavi-
ranomaisten yhteistyötä ja tietojen vaihtoa.  
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Kuvio 81. Konkurssiasiamiehen toimiston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Valvontatehtävät 50 %

Ohjaustehtävät 15 %

Norminantotehtävät 6 %

Muut rahoitus- ja
tukipäätökset 6 %

Täytäntöönpanotehtävät 4 %

Tilasto- ja rekisteri- 
viranomaistehtävät 3 %

Julkisten palveluiden tuottaminen 3 %

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 10 % 

Hallinnonalan kehittämistehtävät 3 %
JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 84 %:

• Valvontatehtävät, päätehtävä 50 % (5,4 htv): Konkurssipesien pesänhoitajien ja 
yrityssaneerausselvittäjien valvonta, velallisten rikosvastuun toteutuminen (kan-
telut, selvityspyynnöt, toimintaohjeet, neuvonta)

• Ohjaustehtävät 15 % (1,6 htv): Edistetään ja kehitetään pesänhoitajien ja selvit-
täjien toimintaedellytyksiä, ks. hallinnonalan kehittämistehtävä

• Norminantotehtävät 6 % (0,6 htv): Konkurssiasiamiehen apuna toimii konkurs-
siasiain neuvottelukunta, joka antaa hyvää pesänhoito- ja yrityssaneeraustapaa 
koskevia suosituksia

• Muut rahoitus- ja tukipäätökset 6 % (0,6 htv): Konkurssiasiamies huolehtii val-
tion kustannuksella velallisten erityistarkastuksista ja julkisselvityksistä tulosta-
voitteiden mukaisesti (rikosvastuun toteutuminen konkursseissa)

• Täytäntöönpanotehtävät 4 % (0,4 htv): Peritään konkurssipesiltä valtiolle erityis-
tarkastus- ja julkisselvityskustannuksia edellytysten täyttyessä tulostavoitteiden 
mukaisesti 

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 3 % (0,3 htv): Konkurssien ja saneeraus-
ten tiedonhallintajärjestelmä (Kosti) tuottaa tietoa maksukyvyttömyysmenette-
lyistä kehittämistehtävää varten 
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Muut tehtävät 16 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 10 % (1,1 htv): Toimiston hallinnollis-
ten ja taloudellisten toimintaedellytysten varmistaminen

• Julkisten palveluiden tuottaminen 3 % (0,3 htv): Koulutetaan sidosryhmien 
edustajia maksukyvyttömyysmenettelyistä

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 3 % (0,3 htv): Kehitetään hyvää pesänhoito- 
ja yrityssaneeraustapaa ottaen huomioon velkojien, velallisten, pesänhoitajien ja 
selvittäjien intressit

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Oikeushallinto-osaston oikeusapu- ja ulosottoyksikkö tulosohjaa Konkurssiasiamiehen toi-
mistoa. Vaikka kyseessä on ns. pieni virasto, jolta ei ole edellytetty uuteen tulosohjausmal-
liin siirtymistä, on silti käytössä uudenmallinen nelivuotinen tulosohjausmalli. Valmistelu 
tapahtuu lähinnä kirjallisesti yhteistyössä OM:n ja KAM:n välillä. Seuranta tapahtuu puoli-
vuotiskatsauksen, raporttien ja yhteydenpidon kautta.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Konkurssiasiamiehen toimiston perustehtävät on hoidettu tehokkaasti
2. Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähen-

tyneet
3. Tietojärjestelmät toimivat tehokkaasti ja tukevat toimintaa (Kosti-järjestelmä)
4. Hyvä pesänhoito- ja yrityssaneeraustapa toteutuu käytännössä
5. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja sovitettu strategisten linjausten pohjalta

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: velkojan asemassa olevat valtiolliset toimijat (Vero-
hallinto, Valtiokonttori). Muut: kansalaiset, yritykset ja eri velkojatahojen edustajat. 

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille on tarvetta: toimenpidepyynnöt, erityistarkastuk-
set ja julkisselvitykset, sidosryhmäyhteistyö.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Kosti tiedonhallintajärjestelmä tuottaa ajantasaista 
tietoa ja mahdollistaa neuvonnan. Päivittäisessä asioinnissa hyödynnetään sähköpostia.

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat):  
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.

Muutokset virastossa: 
Konkurssiasiamiehen toimisto liitettiin osaksi ulosottolaitoksen kir janpitoyksikköä  
KIEKU-käyttöönoton yhteydessä 1.10.2016.
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6.3.12  Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)

8,6 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Helsinki

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) on kansainvälisissä verkostoissa mukana 
auttamassa maailmanjärjestön kriminaalipoliittisten päätösten ja suositusten toteuttami-
sessa. HEUNIn toimialueena koko Eurooppa. HEUNIn pääasialliset toimintamuodot ovat 
asiantuntijakokousten järjestäminen, tutkimuksen harjoittaminen ja teknisen avun anta-
minen niille jäsenvaltioille, jotka sitä pyytävät. Instituutissa käsitellään tällä hetkellä muun 
muassa järjestäytynyttä rikollisuutta, Euroopan alueen rikollisuustilannetta, YK:n standar-
dien ja normien toteuttamisen seurantaa sekä vankilatilannetta erityisesti Itä- ja Keski-Eu-
roopan maissa.

Kuvio 82. Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

MUUT TEHTÄVÄT

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 10 % Tutkimus- ja arviointitehtävät 90 %

Julkisen vallan käyttötehtävät 0 % 

Muut tehtävät 100 %:

• Tutkimus- ja arviointitehtävät, päätehtävä 90 % (7,7 htv): EU:n ja muiden orga-
nisaatioiden rahoittamat tutkimukset sekä arviointi- ja seurantatehtävät.

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 10 % (0,9 htv)
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Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Kriminaalipoliittinen osasto käy syksyllä tulosneuvottelut HEUNIn kanssa. Tulossopimus 
poikkeaa sisällöltään muista sopimuksista, koska suuri osa rahoituksesta tulee muuta kaut-
ta. Sopimus tehdään edelleen vuodeksi ja sen toteutumista seurataan vuosittain.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
Tulossopimuksessa ei sovita varsinaisista tulostavoitteista, vaan keskustellaan tulevan vuo-
den uusista ja käynnissä olevista hankkeista, joiden tulot muodostavat HEUNIn budjetista 
noin 40 %. Tulossopimuksessa eritellään ulkopuolinen rahoitus, ja sillä palkattavan henki-
löstön määrä. Vakinaisen henkilöstön palkkaukset maksetaan valtion talousarviosta.

Asiakkaat: EU, ulkomaat.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Ei asiakaspalvelua.

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat):  
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.
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6.3.13  Lapsiasiavaltuutetun toimisto

5,6 htv (31.12.2015). Toimipaikat: Jyväskylä, Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten sekä toimialan-
sa järjestöjen ja vastaavien muiden toimijoiden kanssa arvioida ja edistää lapsen edun ja 
oikeuksien toteutumista yleisellä hallinnon, yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön tasolla 
sekä edistää Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen hyväksymän lapsen oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen (SopS 59-60/1991) toteutumista. Lasten aseman ja oikeuksien 
sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistämistä varten lapsiasiavaltuutetun apu-
na toimii lapsiasianeuvottelukunta.

Kuvio 83. Lapsiasiavaltuutetun toimiston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 24 % 

Julkisten palveluiden tuottaminen 20 % Ohjaustehtävät 26 %

Muut tehtävät 20 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄTMUUT TEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 26 %:

• Ohjaustehtävät, päätehtävä 26 % (1,5 htv): Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja 
oikeuksien toteutumisen seuranta ja päätöksentekijöihin vaikuttaminen lapsinä-
kökulmasta.

Muut tehtävät 74 %:

• Muut tehtävät 30 % (1,7 htv): Yhteistyön kehittäminen lapsipolitiikan toimijoi-
den välille. Lapsiasiavaltuutettu antaa kerran vuodessa kertomuksen valtioneu-
vostolle toimistaan, sekä kerran neljässä vuodessa eduskunnalle.

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 24 % (1,3 htv): Toimisto vastaa itse 
omasta hallinnostaan.
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• Julkisten palveluiden tuottaminen 20 % (1,1 htv): Lapsia koskevan tiedon välit-
täminen lasten parissa työskenteleville, viranomaisille ja muulle väestölle.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Lapsiasiavaltuutettu on siirtynyt oikeusministeriön hallinnonalalle vuoden 2015 alussa ja 
menettely vasta hakee muotoaan. Valtuutettu on riippumaton elin eikä sellaisenaan minis-
teriön tulosohjauksen alainen. Ohjaus vastaa riippumattomien tuomioistuinten tulosoh-
jausta. Tulossopimus vuosille 2016–2019 valmistui joulukuussa 2015.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Lakisääteiset arviointi- ja seurantaraportit ovat korkealaatuisia ja annetaan ajal-

laan. 
2. Lastensivut -verkkopalvelun kehittäminen. 
3. Lapsiasiavaltuutetun viran tilastoitu medianäkyvyys ja sen laatu. 
4. Lapsibarometrin kehittäminen. 
5. Annetaan lausunnot keskeisistä säädöshankkeista. 

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät ja järjestöt.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta.

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat):  
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.
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6.3.14  Oikeusministeriön hallinnonalan paikallishallinnon virastot

Syyttäjänvirastot

478,7 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Eri paikkakunnilla

Syyttäjälaitokseen kuuluu 11 paikallista syyttäjänvirastoa: Helsingin, Länsi-Uudenmaan, 
Itä-Uudenmaan, Salpausselän, Länsi-Suomen, Sisä-Suomen, Pohjanmaan, Itä-Suomen, Ou-
lun, Lapin ja Ahvenanmaan maakunnan syyttäjänvirastot. Paikallisissa syyttäjänvirastoissa 
on 23 palvelutoimistoa. Syyttäjänviraston toimialueeseen kuuluu yksi tai useampi kunta. 
Syyttäjänvirastoa johtaa johtava kihlakunnansyyttäjä. Hänen apunaan toimii vähintään yk-
si apulaispäällikkö. Muita paikallisissa syyttäjänvirastoissa toimivia syyttäjiä ovat kihlakun-
nansyyttäjät ja syyttäjäntehtäviin koulutettavat apulaissyyttäjät. 

Syyttäjä on valtion viranomainen, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että rikoksesta seu-
raa lain tarkoittama seuraamus. Syyttäjä on ratkaisuissaan riippumaton ja itsenäinen. Hän 
ei yksittäisessä asiassa voi eikä saa ottaa vastaan ohjeita tai määräyksiä keneltäkään. Siten 
esimerkiksi poliisin kanta siitä, kuka on syyllistynyt rikokseen, ei sido syyttäjää. 

Syyttäjän on oltava objektiivinen. Hänen on otettava tasapuolisesti huomioon myös se 
selvitys, jota esitetään rikosepäilyjä vastaan. Lisäksi syyttäjän on tehtävä työnsä joutuisasti 
ja taloudellisesti. Syyttäjä voi tutkinnanjohtajan esityksestä tietyissä tapauksissa määrätä, 
että esitutkintaa ei toimiteta tai jo aloitettu esitutkinta lopetetaan. Tätä kutsutaan esitut-
kinnan rajoittamiseksi.

Julkisen vallan käyttötehtävät 85 %:

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät, päätehtävä 85 % (406,9 htv): Rikosvastuun 
toteuttaminen.

Muut tehtävät 15 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 15 % (71,8 htv): Viraston sisäinen hal-
linto ja tukitoimet 5 %. Henkilöstön kehittäminen (koulutus) 10 %.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Valtakunnansyyttäjänvirasto tulosohjaa syyttäjänvirastoja. Syyttäjälaitoksen kehysmenet-
telyssä jaetaan käytettävissä olevat määrärahat työmäärien suhteessa eri virastoille. Viras-
toille ei laadita omaa strategiakarttaa, vaan syyttäjänvirastot toteuttavat syyttäjälaitoksen 
yhteisiä tavoitteita (syyttäjälaitoksen strategiakartta). Syyttäjänvirastojen tulosneuvotte-
luissa sovitaan, millä toimilla syyttäjänvirasto tukee syyttäjälaitoksen tavoitteiden toteu-
tumista. Syyttäjänvirastojen tavoitteiden saavuttamista seurataan puolivuosiraporteissa ja 
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toimintakertomuksissa. Siltä osin, kun tavoitetta ei ole saavutettu, harkitaan täydentäviä 
toimenpiteitä.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Rikosvastuu toteutuu tehokkaasti. Rikollisuus ja sen haitat vähenevät, turvallisuus 

ja sen tunne lisääntyvät. Tämä tarkoittaa syyttäjälaitoksessa, että rikosvastuu to-
teutuu tasapuolisesti, joutuisasti ja laadukkaasti.

2. Syyttäjälaitos on arvostettu ja luotettava toimija, joka vaikuttaa rikoksille kieltei-
sen yleisen mielipiteen muodostumiseen.

3. Toiminnan johtaminen on ammattimaista ja tukee muutoksia
4. Henkilöstö osallistuu keskusteluun työhönsä vaikuttavista asioista

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: oikeusapu, tuomioistuimet, poliisi, Rikosseuraamus-
laitos. Muut: kansalaiset, yritykset

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta.

Muutokset virastossa: 
Selvityshenkilöt Henrika Räsänen ja Christer Lundström selvittivät valtakunnansyyttäjän 
toimeksiannosta syyttäjälaitoksen uudelleenorganisointia8 . Selvityshenkilöt ehdottavat 
syyttäjälaitoksen organisointia ensisijaisesti yhdeksi virastoksi valtakunnallisten ja alueel-
listen toimintojen varaan. Valtakunnallisia toimintoja olisivat tukitoiminnot ja rikosten esi-
käsittely. Muu toiminta olisi Valtakunnansyyttäjänvirastossa tai sitä vastaavassa esikunnas-
sa ja neljässä virastossa tai alueella, joita olisivat Etelä-Suomi, Pohjois-Suomi, Länsi-Suomi 
ja Itä-Suomi. Selvityshenkilöt eivät esitä muutoksia syyttäjälaitoksen toimipaikkaverkos-
toon eivätkä Ahvenanmaan maakunnansyyttäjän tehtävien organisointiin.

Ulosottovirastot

1199 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Eri paikkakunnilla

Ulosottovirastoja on 21 kappaletta sekä Ahvenanmaan maakunnanvoudinvirasto. Virasto-
jen toimialueena (ulosottopiiri) on yleensä yksi tai useampi kunta. Ulosottotehtäviä hoita-
vat paikalliset ulosottomiehet, joita ovat johtavat kihlakunnanvoudit, kihlakunnanvoudit 
ja Ahvenanmaan maakunnanvouti. Heidän apunaan toimivat kihlakunnanulosottomiehet 
ja Ahvenanmaalla maakunnan ulosottomiehet, jotka käytännössä hoitavat suurimman 
osan yksittäisistä ulosottoasioista (n. 2,5 miljoonaa asiaa/vuosi). Lisäksi ulosottovirastossa 
työskentelee toimistohenkilökuntaa. 

8 http://www.vksv.oikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/02/selvityshenkilotehdottavatsyyttajalai-
toksenorganisointiaensisijaisestiyhdeksivirastoksi.html

http://www.vksv.oikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/02/selvityshenkilotehdottavatsyyttajalaitoksenorganisointiaensisijaisestiyhdeksivirastoksi.html
http://www.vksv.oikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/02/selvityshenkilotehdottavatsyyttajalaitoksenorganisointiaensisijaisestiyhdeksivirastoksi.html
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Julkisen vallan käyttötehtävät 90 %:

• Täytäntöönpanotehtävät, päätehtävä 90 % (1 079 htv): pakkoperintä, häädöt, 
takaisinotot, takavarikot

Muut tehtävät 10 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 10 % (120 htv)

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Valtakunnanvoudinvirasto tulosohjaa ulosottovirastoja. Tulostavoitteita käsitellään VVV:n 
ja virastojen välillä sektorineuvotteluissa. Tulosneuvottelut käydään marras-joulukuussa 
sen jälkeen kun Valtakunnanvoudinvirasto on käynyt tulosneuvottelut oikeusministeriön 
kanssa. Virastojen osalta ollaan myös siirtymässä nelivuotiseen tulosohjausmalliin. Tulosta-
voitteiden seuranta tapahtuu raporttien ja vuositarkastusten avulla.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Hyvä perintätulos
2. Harmaan talouden torjunta ja vaativien tapausten laadukas hoitaminen
3. Joutuisuus
4. Yhdenmukainen menettely täytäntöönpanossa
5. Henkilöstövoimavaroista huolehtiminen

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: Verohallinto, poliisi, Oikeusrekisterikeskus ym. Muut: 
kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät ja yritykset.

Käyntiasioinnin tarve: Täytäntöönpanotehtävien osalta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Todistusten tilaaminen sähköisesti, 80 % ulosotto-
asioista tulee vireille sähköisesti, tiedonhankinta pääosin sähköistä.

Muutokset virastossa: 
 − Ulosottotoimen rakenneuudistushanke. Rakenneuudistusta valmistellaan yhden 

viraston mallin pohjalta. Nykyiset 22 ulosottovirastoa ja Valtakunnanvoudinvi-
rasto lakkaisivat ja tilalle perustettaisiin yksi koko valtakunnan kattava ulosot-
tovirasto. Osa ulosoton tehtävistä keskitetään valtakunnallisesti, osa tehtävistä 
säilyy aluilla. Ulosoton sähköistä asiointia kehitetään voimakkaasti. Myös ulosoton 
täytäntöönpanotehtäviä organisoidaan uudelleen. Uudistuksen on määrä olla 
valmis vuoden 2018 loppuun mennessä. Kirjanpitoyksikkömuutos (Valtakunnan-
voudinvirasto, ulosottovirastot ja Konkurssiasiamiehen toimisto) on jo toteutunut 
1.10.2016 KIEKU-käyttöönoton yhteydessä.

 − Sopeuttamistoimet harmaan talouden torjunnan lisämäärärahan loppumisen  
takia. 
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Valtion oikeusaputoimistot

965 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Eri paikkakunnilla

Oikeusaputoimistoja on 27 ja ne sijaitsevat yleensä käräjäoikeuspaikkakunnilla. Oikeusa-
putoimistolla voi tarvittaessa olla useampi kuin yksi toimipaikka. Valtion oikeusaputoimis-
tojen tehtävänä on oikeusapupäätösten tekeminen ja asianajo oikeusapuasioissa sekä hol-
houstoimen edunvalvonta. Asianajotehtäviä suorittaessaan oikeusaputoimistojen julkiset 
oikeusavustajat ovat itsenäisiä ja riippumattomia. 

Oikeusaputoimiston päällikkönä on johtava julkinen oikeusavustaja. Toimistoissa työsken-
telee noin 210 oikeusavustajaa ja hieman vähemmän toimistohenkilökuntaa. Asiakas voi 
kääntyä minkä hyvänsä oikeusaputoimiston puoleen, luontevinta on käyttää lähintä. Oike-
usaputoimistot on jaettu kuuteen oikeusapupiiriin, joita johtaa oikeusaputoimen johtaja. 
Oikeusapupiirejä ovat Turun, Vaasan, Itä-Suomen, Helsingin, Kouvolan ja Rovaniemen oi-
keusapupiirit. Oikeusapupiirit on muodostettu oikeusapupalveluiden alueellisen tarpeen 
mukaan. Oikeusaputoimistoissa hoidetaan vuosittain noin 50 000 oikeusapuasiaa. Oikeus-
apupäätöksiä tehdään noin 70 000. 

Julkisen vallan käyttötehtävät 3 %: 

• Muut rahoitus- ja tukipäätökset 3 % (30 htv): Oikeusapupäätösten teko (30 htv, 
OA 8 %)

Muut tehtävät 97 %: 

• Muut tehtävät, päätehtävä 91 % (837 htv): Asianajo oikeusapuasioissa sekä hol-
houstoimen yleinen edunvalvonta 

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 4 % (39 htv): Talous- ja henkilöstöhal-
linto ja sisäinen hallinto

• Maksulliset palvelutehtävät 2 % (14 htv): Täyden korvauksen maksavien asiak-
kaiden asianajotoimeksiantojen hoito 

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Oikeusministeriön oikeusapu- ja ulosottoyksikkö käy vuosittain loka-marraskuussa tulos-
neuvottelun kunkin oikeusapupiirin oikeusaputoimenjohtajan kanssa. Neuvottelut käy-
dään toimistokohtaisesti. Neuvottelujen valmisteluun ja neuvotteluihin osallistuu yksikös-
tä kaksi virkamiestä. Tulostavoiteasiakirjat liitteineen valmistellaan oikeusapu- ja ulosotto-
yksikössä, jonne oikeusaputoimistot toimittavat omat ehdotuksensa kirjallisesti jo ennen 
neuvottelutilaisuutta. Oikeusministeri hyväksyy tulostavoiteasiakirjat. Tulostavoiteasiakirja 
on vuonna 2015 laadittu ajalle 2016-2019, kuitenkin niin, että yksityiskohtaiset tavoitteet 
on asetettu vuodelle 2016 ja vuosien 2017-2019 osalta on otettu esille arvioita eräistä stra-
tegisista kehityslinjoista.
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Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Arvioidaan ja kehitetään asianajoprosessia parhaiden käytäntöjen mukaiseksi 
2. Kehitetään yleisen edunvalvonnan prosesseja parhaiden käytäntöjen mukaiseksi 
3. Laajennetaan etäpalvelua oikeusavussa ja edunvalvonnassa
4. Ryhdytään toimenpiteisiin turvapaikka-asioiden käsittelyn tehostamiseksi 
5. Oikeusavun sähköinen ajanvaraus otetaan käyttöön ja kehitetään ajanvarauskäy-

täntöjä sekä luodaan monipuolisempia oikeudellisen neuvon muotoja

Asiakkaat: kansalaiset 

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille on tarvetta. Oikeusavun päämiehet tapaavat hen-
kilökohtaisesti oikeusavustajaansa toimeksiantonsa hoidon yhteydessä ja edunvalvonnan 
asiakkaat edunvalvojaansa omien asioidensa hoitamiseksi.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Oikeusapuhakemus, oikeusapupäätös sekä avusta-
jan lasku tehdään sähköisessä asiointijärjestelmässä.

Maksulliset palvelutehtävät: Oikeusaputoimisto hoitaa LT-asioita, kun se perusteltua haki-
jan ja oikeusaputoiminnan ajanmukaisen järjestämisen kannalta.

Muutokset virastossa: 
1. Ministeriö on aloittanut oikeusaputoimistojen organisaation uudistamisen. Uu-

distuksessa muodostetaan virastoiksi kuusi oikeusapupiiriä. Uuteen organisaa-
tioon siirryttiin 1.10.2016.

 http://oikeusministerio.fi/material/attachments/om/valmisteilla/lausunnolla/
efAKSsqgx/HE_luonnos_oikeusapu-_ja_edunvalvontapiirit.pdf

2. Suunnittelukauden aikana oikeusavun puolella lisääntyvät erityisesti turvapaikan-
hakijoille tehtävät oikeusapupäätökset ja turvapaikka-asiat.  

3. Suunnittelukauden aikana osa ammattitaitoisesta ja kokeneesta henkilöstöstä 
siirtyy eläkkeelle.  Haasteena on henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen säilyttä-
minen myös tulevina vuosina.

http://oikeusministerio.fi/material/attachments/om/valmisteilla/lausunnolla/efAKSsqgx/HE_luonnos_oikeusapu-_ja_edunvalvontapiirit.pdf
http://oikeusministerio.fi/material/attachments/om/valmisteilla/lausunnolla/efAKSsqgx/HE_luonnos_oikeusapu-_ja_edunvalvontapiirit.pdf


131

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016 KESKUSHALLINNON UUDISTUSHANKKEEN ESISELVITYS – LÄHTÖKOHDAT JA ESISELVITYKSEN TULOKSET

6.4  Sisäministeriön hallinnonala

Valtioneuvosto Ministeriön ohjaamat virastot Virastojen ohjaamat 
virastot

Poliisilaitokset
(11 kpl)

Rajavartiolaitos

Hätäkeskuslaitos

Maahanmuuttovirasto

Suojelupoliisi

Poliisihallitus

Pelastusopisto

Muu keskus- ja
aluehallinnon ohjaus

Keskusrikospoliisi

Poliisiammattikorkeakoulu

Vastaanottokeskukset 
(2 kpl)

Keskushallinnon 
toimielimet 

(5 kpl)

Talousarvion 
ulkopuoliset rahastot 

(1 kpl)

Sisäministeriö

S I S Ä M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A N  V I R A S TOT  J A  L A I TO K S E T 
( 31.12.2015 )

Sisäministeriö: 194,2 htv 
Keskushallinnon virastot: 5 263,1 htv 
Paikallishallinto: 8 622,4 htv 
Yhteensä 14 079,7 henkilötyövuotta 

8 keskushallinnon virastoa, joista  
6 toimii tulosohjattuina kirjanpitoyksikköinä: 
Rajavartiolaitos, Hätäkeskuslaitos, 
Maahanmuuttovirasto, Suojelupoliisi 
(1.1.2016 alkaen), Poliisihallitus 
ja Pelastusopisto. Lisäksi kaksi 
virastoa Keskusrikospoliisi ja 
Poliisiammattikorkeakoulu, jotka toimivat 
Poliisihallituksen kirjanpitoyksikön sisällä ja 
tulosohjaamina.

Paikallishallinnon virastot: Poliisilaitokset 
(11 kpl) toimivat Poliisihallituksen 
kirjanpitoyksikön alaisuudessa ja 
tulosohjaamina.

Keskushallinnon toimielimet  
(5 kpl): Poliisiasiain neuvottelukunta, 
Poliisimuseoneuvottelukunta, 
Hengenpelastusmitalilautakunta, 
Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta, 
Etnisten suhteiden neuvottelukunta 

Valtiontalousarvion ulkopuoliset 
rahastot (1 kpl): Palosuojelurahasto
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Hallinnonalan tulosohjausmenettelyn kuvaus 
Sisäministeriön hallinnonalalla noudatetaan nelivuotista hallitusohjelman mukaista tulos-
ohjauksen mallia. 

Hallinnonalan ohjaustehtävät 

• Rajavartiolaitoksen ohjaamat toiminnot: Rajaturvallisuustehtävät ja merellisen 
turvallisuuden tehtävät: Rajavartiolaitoksen esikunta lähettää seuraavan vuo-
den tulossuunnitelman sitä seuraavan 4 vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman 
luonnoksen kesäkuussa Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköille lausuttavaksi. Hal-
lintoyksiköt lausuvat elokuun loppuun mennessä. Rajavartiolaitoksen päällikön 
johdolla käydään tulosneuvottelu marras-joulukuussa. Tulosneuvotteluun osallis-
tuvat hallintoyksiköiden päälliköt. Rajavartiolaitoksen päällikkö vahvistaa tulos-
suunnitelman tulostavoitteineen ja toiminta- ja taloussuunnitelman joulukuussa.

• Maahanmuuttoviraston ohjaamat virastot: Valtion vastaanottokeskukset (2 kpl)

• Poliisihallituksen ohjaamat virastot: Keskusrikospoliisi, Poliisiammattikorkea-
koulu, Paikallispoliisi 

• Muu keskus- ja aluehallinnon ohjaus: Aluehallintoviraston pelastustoimi ja va-
rautuminen -vastuualueen tulosohjaus. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjaus 
sisäministeriön toimialaa koskevissa asioissa. 

Taulukko 12. Sisäministeriön hallinnonalan keskushallinnon virastoja koskevat virallisluokittelut

Hallinnonalan virastot Toimialaluokka

Maahanmuuttovirasto Julkinen yleishallinto

Pelastusopisto Keskiasteen ammatillinen koulutus

Poliisiammattikorkeakoulu Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa

Hätäkeskuslaitos Palo- ja pelastustoimi

Poliisihallitus Poliisitoimi

Keskusrikospoliisi Poliisitoimi

Suojelupoliisi Poliisitoimi

Rajavartiolaitos Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu

Hallinnonalan kirjanpitoyksiköt Cofog-tehtäväluokitus

Pelastusopisto Palo- ja pelastustoimi

Hätäkeskuslaitos Palo- ja pelastustoimi

Rajavartiolaitos Poliisitoimi

Poliisihallitus Poliisitoimi

Maahanmuuttovirasto Poliisitoimi
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Hallinnonalan toteutuneet, käynnissä olevat ja suunnitellut muutokset
 − Valtion vastaanottokeskusten liittäminen osaksi Maahanmuuttovirastoa (2017)
 − Säilöönottoyksiköiden (2 kpl) siirto osaksi Maahanmuuttovirastoa.
 − Eräiden maahanmuuttohallinnon tehtävien siirtäminen poliisilta ja Rajavartiolai-

tokselta Maahanmuuttovirastolle.
 − Sisäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan pelastustoimen päällys-

tön ammattikorkeakouluopetuksen siirtämistä Savonia-ammattikorkeakoulusta 
Poliisiammattikorkeakoulun yhteyteen. 

 − SM/VM: Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKin toiminta on lakannut 1.6.2016. 
Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan tehtävät ja niitä tekevä henkilöstö (334 
henkilöä 28 paikkakunnalla) siirrettiin 1.6.2016 Valtion tieto- ja viestintätekniikka-
keskus Valtoriin. 

 − YM/SM: Hallitusohjelman mukainen selvitys operatiivisten öljyntorjuntatehtävien 
mahdollisesta siirrosta Suomen ympäristökeskukselta Rajavartiolaitokselle.

 − VM/SM: Selvityshenkilö Anneli Taina valmistelemaan ehdotus Tullin hallinnollises-
ta asemasta ja ohjauksesta (1.10.–30.11.2016).   

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksen hallinnonalaan
 − Pelastuslaitosten hoitamat pelastustoimen tehtävät siirretään kunnilta 1.1.2019 

alkaen uusille perustettaville maakunnille. 
 − Nykyisistä kuudesta alueellista toimivaltaa käyttävästä aluehallintovirastosta 

muodostetaan yksi valtakunnallisen toimivallan omaava viranomainen. Tällä on 
vaikutusta myös aluehallintovirastojen pelastustoimen- ja varautumisen vas-
tuualueen tehtävien organisointiin.

Hallinnonalan tehtävät
Taulukossa 13 on esitetty sisäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten henkilöstö-
työvuosien jakautuminen eri tehtäväryhmiin. Yleisin tehtäväryhmä on operatiiviset turval-
lisuusviranomaistehtävät, joihin käytetään liki kaksi kolmasosaa hallinnonalan henkilöstö-
resursseista (3300 htv). Turvallisuusviranomaistehtäviä hoitaa neljä virastoa, suurimpana 
Rajavartiolaitos (2005 htv). Maahanmuuttoviraston päätehtävä on lupatehtävät (291 htv), 
myös Poliisihallitus hoitaa lupa-asioita muuna tehtävänä (43 htv). Poliisiammattikorkea-
koulu (148 htv) ja Pelastusopisto (98 htv) vastaavat alan koulutuksesta, mikä esiselvityksen 
luokittelussa on julkisen palvelun tuottamista. Poliisihallituksen päätehtävänä ovat poliisi-
toimen erilaiset ohjaustehtävät (81 htv). Hallinnonalan kehittämistehtäviä on usealla viras-
tolla (suurimpana Keskusrikospoliisi 34 htv:llä), samoin tilasto- ja rekisteriviranomaistehtä-
viä on monessa paikassa. Tehtävien suhteellinen osuus hallinnonalan kaikista tehtävistä on 
esitetty taulukossa 14. 
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Taulukko 13. SM:n hallinnonalan henkilötyövuodet tehtävittäin ja keskushallinnon virastoittain

Tehtäväryhmät Rajavartio-
laitos

Keskusrikos-
poliisi

Hätäkeskus-
laitos

Maahan-
muutto-
virasto

Suojelu-
poliisi

Poliisi-
hallitus Poliisiamk Pelastus-

opisto
HTV:t yh-

teensä

Operatiiviset 
turvallisuusviranomaisteht.

2 005,4 600,3 494,8 199,7 3 300,3

Viraston sis. hallinto ja 
tukipalvelut

704,6 47,8 59,6 67,2 30,0 26,2 16,9 19,5 971,8

Lupatehtävät 291,4 42,9 334,3

Julkisten palveluiden 
tuottaminen

147,6 97,6 245,2

Hallinnonalan 
kehittämisteht.

34,1 17,9 28,6 10,5 3,3 94,4

Ohjaustehtävät 81,0 81,0

Muut julkisen vallan 
käyttöteht.

67,2 67,2

Konsernipalvelut 13,4 38,1 51,6

Maksulliset palvelutehtävät 14,9 18,7 4,2 3,3 41,1

Tutkimus- ja 
arviointitehtävät

21,1 6,5 27,6

Tilasto- ja 
rekisteriviranomaisteht.

6,0 9,0 1,2 7,1 4,2 27,5

Valvontatehtävät 11,9 11,9

Muut tehtävät 3,0 6,3 9,3

Henkilötyövuodet 
yhteensä

2 710,0 682,2 596,2 448,3 249,6 235,8 210,9 130,1 5 263,1

Taulukko 14. Henkilötyövuosien kohdentuminen tehtävittäin

Tehtävät HTV:t %

Julkisen vallan käyttötehtävät 3 822 72,6 

Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät 3 300 62,7 
Lupatehtävät 334 6,4 
Ohjaustehtävät 81 1,5 

Muut julk. vallan käyttötehtävät 67 5,0 

Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 28 0,5 
Valvontatehtävät 12 0,2 

Muut tehtävät 1 441 27,4 

Sis. hallinto ja tukipalvelut 972 18,5 
Julkisten palveluiden tuottaminen 245 4,7 
Hallinnonalan kehittämistehtävät 94 1,8 
Konsernipalvelut 52 1,0 
Maksulliset palvelutehtävät 41 0,8 
Tutkimus- ja arviointitehtävät 28 0,5 
Muut tehtävät 9 0,2 

Yhteensä 5 263 100,0 
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Hallinnonalan bruttomenot menolajeittain 
Kuten taulukko 15 ja kuvio 84 osoittavat, valtaosa hallinnonalan toimintamenoista käyte-
tään henkilöstökuluihin. Maahanmuuttovirastossa, Pelastusopistossa ja Hallinnon tietotek-
niikkakeskuksessa (Haltik) palveluiden ostokulut olivat keskimääräistä suuremmat.

Taulukko 15. Sisäministeriön hallinnonalan bruttomenot, 1000 euroa (2015)

Hallinnonalan 
kirjanpitoyksiköt

Henkilöstö-
kulut

Toimitila-
vuokrakulut

Investointi-
menot Muut kulut Palvelujen 

ostokulut
Kaikki 

yhteensä

Sisäministeriö 13 119 514  1 070 2 478 17 181
Poliisihallitus* 573 913 65 322 10 618 45 910 119 207 814 970
Rajavartiolaitos 164 952 18 155 8 879 21 398 29 765 243 148
Haltik** 24 199 3 170 6 925 5 510 34 400 74 204
Hätäkeskuslaitos 35 551 3 795 6 076 1 192 10 041 56 656
Maahanmuuttovirasto* 23 016 4 373 210 2 437 10 397 40 434
Pelastusopisto 7 043 3 191 69 1 615 4 163 16 079

Bruttomenot yhteensä 841 793 98 520 32 777 79 132 210 451 1 262 672

* Poliisihallituksen kirjanpitoyksikköön sisältyy v. 2015 osalta myös Keskusrikospoliisi, Poliisiammattikorkeakoulu ja Suojelupoliisi. Suojelupoliisista on muodostet-
tu 1.1.2016 alkaen oma kirjanpitoyksikkönsä ja se on siirretty suoraan sisäministeriön alaisuuteen ja tulosohjaukseen. Maahanmuuttoviraston kirjanpitoyksikköön 
kuuluvat myös Valtion vastaanottokeskukset (2 kpl).

** Hallinnon tietotekniikkakeskus Haltikin toiminta lakkasi 1.6.2016 ja viraston 334 henkilöä siirrettiin Valtoriin   

Kuvio 84. Sisäministeriön hallinnonalan virastojen bruttomenojen jakautuminen menolajeittain,  
%, 2015

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hallinnon tietotekniikkakeskus**

Pelastusopisto

Maahanmuuttovirasto*

Hätäkeskuslaitos

Rajavartiolaitos

Poliisihallitus*

Sisäministeriö

Henkilöstökulut, % Toimitilavuokrakulut, % Investointimenot, %

Muut kulut, % Palvelujen ostokulut, %

*Poliisihallituksen kirjanpitoyksikköön sisältyy v. 2015 osalta myös Keskusrikospoliisi, 
Poliisiammattikorkeakoulu ja Suojelupoliisi. Suojelupoliisista on muodostettu 
1.1.2016 alkaen oma kirjanpitoyksikkönsä ja se on siirretty suoraan sisäministeriön 
alaisuuteen ja tulosohjaukseen. Maahanmuuttoviraston kirjanpitoyksikköön kuuluvat 
myös Valtion vastaanottokeskukset (2 kpl). 
** Hallinnon tietotekniikkakeskus Haltikin toiminta lakkasi 1.6.2016 ja viraston 
334 henkilöä siirrettiin Valtoriin.
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6.4.1  Rajavartiolaitos

2 710 henkilötyövuotta (1.1.2015). Toimintamenomomentti: 26.20.01 Toimipaikat: Esi-
kunnan päätoimipaikka Helsingissä (158,0), toimipaikkoja lukuisilla paikkakunnilla

Rajavartiolaitos toimii sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos 
ylläpitää rajaturvallisuutta ja varmistaa sujuvan rajaliikenteen rajanylityspaikoilla. Rajavarti-
olaitos lisää merellistä turvallisuutta sekä tuo viranomaisapua rajaseudun ja rannikon har-
vaan asutuille alueille. Rajavartiolaitos osallistuu sotilaalliseen maanpuolustukseen yhteis-
toiminnassa puolustusvoimien kanssa. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vai-
keissakin luonnonoloissa myös yhteiskunnan kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kuvio 85. Rajavartiolaitoksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄTMUUT TEHTÄVÄT

Operatiiviset
turvallisuusviranomaistehtävät 74 % 

Viraston sisäinen hallinto ja
tukipalvelut 26 % 

Julkisen vallan käyttötehtävät 74 %:

• Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät, päätehtävä 74 % (2005, 4 htv): 
Rajojen valvonta maasto- ja merirajalla, rajatarkastukset rajanylityspaikoilla, toi-
minnan yhteydessä havaittavien rikosten tutkinta, meripelastus ja sotilaallisen 
maanpuolustuksen tehtävät. Osuus perustuu työaikakirjanpitoon.

Muut tehtävät 26 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 26 % (704,6 htv): Ne henkilöstö- ja ta-
loushallinnon tehtävät, joita virastoilla vielä on sekä operatiivisen toiminnan vaa-
timan teknisen tuen tehtävät, viraston johtaminen ja sisäinen kehittämistoiminta. 
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Osuus perustuu työtuntien seurantaan, jolloin mm. rajavalvontaa ja meripelastus-
ta tekevien työntekijöiden osallistuminen työhyvinvointi- ja virkistystapahtumiin 
kirjautuvat tähän kategoriaan.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Tulosohjausprosessi perustuu sisäministeriön suunnit-
telumääräykseen ja sitä täydentävään tulosneuvotteluohjeeseen. Ministeriön hallinto- ja 
kehittämisosasto koordinoi prosessia.

Viraston ohjaamat virastot:  
Rajaturvallisuustehtävät ja merellisen turvallisuuden tehtävät.
Rajavartiolaitoksen esikunta lähettää seuraavan vuoden tulossuunnitelman ja sitä seuraa-
van 4 vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman luonnoksen kesäkuussa Rajavartiolaitok-
sen hallintoyksiköille lausuttavaksi. Hallintoyksiköt antavat lausuntonsa elokuun loppuun 
mennessä. Rajavartiolaitoksen päällikön johdolla käydään tulosneuvottelu marras-joulu-
kuussa. Tulosneuvotteluun osallistuvat hallintoyksiköiden päälliköt. Rajavartiolaitoksen 
päällikkö vahvistaa tulossuunnitelman tulostavoitteineen ja toiminta- ja taloussuunnitel-
man joulukuussa.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016: 
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen (Sisäministeriön hallinnonala)
Suomen ulkorajavalvonta on tehokas ja luotettava. Rajavartiolaitos on johtava rajaturvalli-
suusviranomainen ja luotettava yhteistyökumppani, jonka toiminta vahvistaa Suomen si-
säistä turvallisuutta ja torjuu tehokkaasti rajat ylittävän rikollisuuden vaikutuksia Suomeen 
ja Eurooppaan. Euroopan unionin rajaturvallisuusjärjestelmä on yhdenmukainen.

Rajavartiolaitos vahvistaa itärajan valvontaa ja kykyä torjua sisäisen turvallisuuden uhkia 
ulko-rajoilla. Suomen kyky hallita myös nykyistä haastavampi rajatilanne tulee turvata. 
Rajavartiolaitos osallistuu tehostettuun ulkomaalaisvalvontaan ja varautuu rajavalvonnan 
väliaikaiseen palauttamiseen sisärajoille.

Kehitetään kansallisen koordinointikeskuksen (NCC) toimintaa ja Eurosur-asetuksen mu-
kaista suorituskykyä. 

Rajaliikenteen sujuvuuden varmistaminen (Sisäministeriön hallinnonala)
Suomen rajanylityspaikat ovat tehokkaita. Sujuva rajaliikenne edistää ihmisten kanssakäy-
mistä ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia.

Toimeenpannaan Raja-Joosepin rajanylityspaikan uudistaminen 2016-2017. Osallistutaan 
Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin sataman terminaaliuudistusten suunnitteluun. 
Huolehditaan rajaliikenteen sujuvuudesta lisäämällä digitalisaation ja itsepalvelun käyttö-
mahdollisuuksia rajatarkastuksissa.
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Merellisen turvallisuuden lisääminen (Sisäministeriön hallinnonala)
Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen johtamis- ja toiminta-
valmius on merellisten monialaonnettomuuksien varalta välitön, rikosten ennaltaehkäisy- 
ja selvittämiskyky hyvä ja panos merellisen ympäristön suojelemiseksi merkittävä. Veneily 
ja muu vapaa-ajanvietto rannikolla ja saaristossa on turvallista.

Parannetaan Suomen merellistä turvallisuutta ottamalla täysimääräisesti käyttöön Hel-
sinkiin sijoitettavat kaksi uutta AS 332 Super Puma meripelastushelikopteria. Toteutetaan 
merialueilla tapahtuvien ympäristöonnettomuuksien johtovastuun siirron edellyttämät 
valmistelutoimenpiteet.

Kriisivalmius ja sotilaallinen maanpuolustus (Sisäministeriön hallinnonala)
Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilan-
teissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius osallistua valtakunnan puo-
lustamiseen. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin luonnonoloissa.

Rajavartiolaitoksen kriisivalmiutta kehitetään kouluttamalla henkilökuntaa ja asevelvolli-
sia. Johtamisjärjestelmä- ja materiaalivalmiuksia parannetaan. 

Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille (Sisäministeri-
ön hallinnonala)

Rajavartiolaitoksen toiminta lisää monipuolisesti ihmisten jokapäiväistä turvallisuutta raja-
seudulla ja saaristossa. Rajavartiolaitos toimii perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen lähellä 
ihmisiä.

Rajavartiolaitoksen partioiden läsnäolo vähenee harvaan asutuilla alueilla asteittain. Raja-
vartiolaitos osallistuu viranomaisyhteistyötä tukevien tietojärjestelmien (KEJO, ERICA) val-
misteluun ja käyttöönottoon.

Asiakkaat: kansalaiset 

Käyntiasioinnin tarve: Rajatarkastukset rajanylityspaikoilla maahantulon ja maastalähdön 
yhteydessä.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Automaattiset rajatarkastuslinjastot rajanylityspai-
koilla. Rajavyöhykeluvat haettavissa suomi.fi-palvelun kautta.

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat):  
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.
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Muutokset virastossa: 
Rajavartiolaitos on jo pidempään ja ennakoiden uudistanut organisaatiotaan ja sopeut-
tanut toimintaansa niukkenevaan rahoitukseen. Valtion tuottavuusohjelmien vähennys-
velvoite vuosille 2006—2012 on ollut 228 henkilötyövuotta. Vaalikaudella 2007—2011 on 
aloitettu organisaatiouudistus, jonka seurauksena vuoteen 2012 mennessä on lakkautettu 
24 rajavartio- ja merivartioasemaa sekä 18 rajavartio  ja merivartioaluetta johtoportaana. 
Vaasan meripelastuslohkokeskuksen toiminnot on siirretty Turun meripelastuskeskuksen 
yhteyteen. Organisaatiouudistus on koskenut kaikkiaan 500 virkamiestä. Rajavartiolaitos 
on sopeuttanut toimintaansa pieneneviin määrärahoihin keventämällä organisaatiota, 
tehostamalla työprosesseja ja työvoiman käyttöä sekä hyödyntämällä entistä enemmän 
tekniikkaa. Tämän lisäksi partiointia on kahden edellisen vaalikauden aikana vähennetty 
itärajalla lähes kolmanneksen.

Parhaillaan Rajavartiolaitoksessa on käynnissä talouden sopeuttamisohjelma, jolla toi-
meenpannaan Jyrki Kataisen hallituksen vuosina 2011—2012 tekemät säästöpäätökset ja 
jolla hallitaan yleisen kustannustason nousun vaikutuksia. Tavoitteena ovat 28 miljoonan 
euron säästöt (noin 13 %) vuonna 2017 toimintamenoista. Toimenpieteinä vähennetään 
rajojen valvontaa Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa noin 180 henkilötyövuodella (40 
prosenttia) sekä kevennetään entisestään hallintoa, lisätään toimitilatehokkuutta ja uudis-
tetaan koulutusjärjestelyjä. Henkilöstöä vähennetään noin 300 henkilötyövuotta luonnol-
lista poistumaan hyödyntäen. Lapista on lakkautettu neljä rajavartioasemaa (Karhutunturi, 
Virtaniemi, Siilastupa ja Utsjoki). Raja- ja merivartiokoulun Espoon koulutuskeskus on sul-
jettu. Arviolta 160—180 virkamiehen virkapaikka tulee siirtymään uudelle paikkakunnalle 
ja noin 500 virkamiehen tehtävä muuttumaan. Toimeenpano on edennyt suunnitellusti. 

Rajavartiolaitoksen toimintamenomomentille on kohdennettu edellä mainitun sopeut-
tamisohjelman toimeenpanon aloittamisen jälkeen merkittäviä lisäleikkauksia. Edellisen 
hallituksen kevään 2014 kehyspäätöksen leikkaukset olisivat vuonna 2019 8,7 miljoonaa 
euroa ja nykyisen hallituksen leikkaukset 6,8 miljoonaa euroa. Rajavartiolaitoksen toimin-
tamenot olisivat vuonna 2020 14 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2015. Kehys-
päätösten lisäleikkausten toimeenpano tulee olemaan erittäin suuri haaste, kun huomioi-
daan Rajavartiolaitoksen jo tekemät sopeuttamistoimet. Aiemmista tehostamistoimista ja 
Rajavartiolaitoksen kustannusrakenteesta johtuen leikkaukset tulevat painottumaan hen-
kilöstömenoihin. Rajavartiolaitos on varautunut lopettamaan rajavartijoiden rekrytoinnin 
ja vähentämään henkilöstöään yli 200 hengellä vuoteen 2020 mennessä. Muita sopeutta-
mistoimia on käsitellä aloitetun sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelun yhteydessä.

Tehtävämuutokset:
 − Eräiden maahanmuuttohallinnon tehtävien siirtäminen poliisilta ja Rajavartiolai-

tokselta Maahanmuuttovirastolle. Rajavartiolaitos jatkaa toistaiseksi turvapaik-
katutkintaa. Vuoden 2017 alusta alkaen kaikki oleskeluun sekä kansalaisuuteen 
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liittyvät hakemukset jätetään Suomessa Maahanmuuttoviraston toimipisteeseen. 
Poliisi ja Rajavartiolaitos vastaanottavat edelleen turvapaikkahakemukset, rekiste-
röivät turvapaikanhakijan ja tarkistavat hakijan henkilöllisyyden sekä matkustus-
asiakirjat. 

 − YM/SM: Hallitusohjelman mukainen selvitys operatiivisten öljyntorjuntatehtä-
vien mahdollisesta siirrosta Suomen ympäristökeskukselta Rajavartiolaitokselle. 
Ympäristöministeriö ja sisäministeriö asettivat 24.9.2015 työryhmän selvittämään 
merialueilla tapahtuvien ympäristöonnettomuuksien torjunnan operatiivisen joh-
tovastuun siirtämistä. Työryhmän toimikausi oli 1.10.2015–31.3.2016. Työryhmä 
on asettanut johtovastuun siirron toteuttamiselle seuraavat tavoitteet: järjestel-
män avulla tulee luoda merellisten ympäristövahinkojen torjuntaan kustannus-
tehokas ja selkeä operatiivisen johtamisen kokonaisuus, joka hyödyntää entistä 
monipuolisemmin viranomaisten johtamis- ja toimeenpanokykyjä sekä erityis-
osaamista. Ympäristöturvallisuuden tulee parantua tai vähintään pysyä nykyisellä 
tasolla järjestelyn myötä. Työryhmä esittää kahta vaihtoehtoa: suppea ja laaja siir-
to. Suppeassa siirrossa öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan yleinen ohjaus, 
seuranta ja kehittäminen säilyisivät ympäristöministeriön tehtävinä. Myös merelli-
set torjuntaviranomaiset (SYKE, pelastustoimi, RVL, Puolustusvoimat ja Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi) ja näiden roolit säilyisivät nykyisellään sillä poikkeuksella, 
että RVL:lle siirrettäisiin torjuntaoperaation johtamisesta avomerellä vastaavan 
meritoiminnan johtajan tehtävä. Laajassa siirrossa öljy- ja aluskemikaalivahinko-
jen torjuntatehtävä siirrettäisiin sisäministeriön hallinnonalalle. Ympäristövahin-
kojen torjunnan ylin johto, ohjaus ja valvonta kuuluisivat sisäministeriölle. Sisämi-
nisteriön hallinnonala vastaisi niin maa- kuin merialueiden ympäristövahinkojen 
torjunnan kansallisen suorituskyvyn ja kansainvälisen yhteistyön kehittämisestä. 
Suomen ympäristökeskus tuottaisi torjuntaa tukevia asiantuntijapalveluita sekä 
alaan liittyvää tutkimusta.
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6.4.2  Keskusrikospoliisi

682,2 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Vantaan (562,6 htv) lisäksi 6 muuta 
toimipistettä: Tampere (25,6) Turku (26,1), Joensuu (17,1), Oulu (22,8), Rovaniemi (9,8), 
Kouvola (10).

Keskusrikospoliisin (KRP) tehtävänä on torjua kansainvälistä, järjestäytynyttä, ammat-
timaista, taloudellista ja muuta vakavaa rikollisuutta, suorittaa tutkintaa, tuottaa asian-
tuntijapalveluita ja kehittää rikostorjuntaa sekä rikostutkintamenetelmiä. Lisäksi KRP 
vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun 
lain (18.7.2008/503) sekä varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain 
(325/2013) mukaisista toimenpiteistä Suomessa.

Keskusrikospoliisin ensisijaisena tehtävänä on ennalta estää ja paljastaa järjestäytynyttä 
sekä muuta vakavinta rikollisuutta. Pääsääntöisesti se itse tutkii paljastamansa rikokset. Li-
säksi Keskusrikospoliisi tutkii

• tietoonsa tullutta muuta vakavinta rikollisuutta ja erityisesti rikostapaukset, jotka 
ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä taikka ennakkotapausluonteisia ja painottu-
vat vakaviin korruptio-, arvopaperimarkkina-, ympäristö-, rahanpesu-, tietotek-
niikka- ja kyberrikoksiin;

• järjestäytyneeseen rikollisuuteen todennäköisesti liittyvät henkirikokset ja niiden 
yritykset, ellei paikallispoliisin kanssa muuta sovita;

• terrorismirikokset, ellei Suojelupoliisin kanssa muuta sovita; ja

• Poliisihallituksen erikseen yksittäistapauksessa määräämät rikosasiat.

Lisäksi KRP vastaa PTR-rikostiedusteluyhteistyöstä valtakunnallisen PTR-yhteistoimintaso-
pimuksen mukaisesti. Keskusrikospoliisi on kansainvälisen rikospoliisiyhteistyön kansalli-
nen keskus Suomessa ja vastaa Interpolin, Europolin ja Schengenin kansallisten keskuksen 
tehtävistä. Suomen ainoa Rikostekninen laboratorio toimii Keskusrikospoliisissa. Labora-
torio palvelee kaikkia poliisin yksiköitä sekä eräitä muita viranomaisia. KRP osallistuu myös 
suuronnettomuuksien tutkintaan ja sen yhteydessä toimii suuronnettomuuksien uhrien 
tunnistamiseen erikoistunut DVI-yksikkö (The Finnish Massdisaster Victim Identification 
Team).

Julkisen vallan käyttötehtävät 88 %: 

• Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät, päätehtävä 88 % (600,3 htv): Ri-
kostorjuntatehtävät: Vakavan rikollisuuden torjunta, tutkinnan suorittaminen se-
kä rikostorjunnan valtakunnallisten asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Tehtä-
väkokonaisuudesta noin 71 % muodostuu operatiivisista rikostorjuntatehtävistä, 
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mukaan lukien rikostiedustelulliset valtakunnalliset asiantuntijapalvelut, ja noin 
17 % rikosteknisistä laboratoriopalveluista.

• Valvontatehtävät: Poliisihallituksen määräyksessä erikseen määritellyt salaisten 
pakkokeinojen käyttöön liittyvät valvontatehtävät. Poliisihallituksen määräykseen 
perustuvat liiketoimintakiellon valvonnan koordinointi- ja kehittämistehtävät ko-
ko poliisin osalta. Turvallisuusselvityksiin liittyvien lausuntojen antaminen  
SUPO:lle. Tehtävät toteutetaan muun toiminnan ohessa ja yhteydessä, jolloin työ-
panos sisältyy kohtaan ”operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät”.

Muut tehtävät 12 %: 

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 7 % (47,8 htv): Keskitetysti järjestetyt 
sisäiset hallinto- ja tukipalvelut

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 5 % (34,1 htv): Lakisääteinen tehtävä kehittää 
rikostorjuntaa ja tutkintamenetelmiä. Kehittämisprojekteja ja -hankkeita toteute-
taan myös muun toiminnan ohessa ja yhteydessä, jolloin osa kehittämistoimin-
nan panoksesta sisältyy edellä kohtaan ”operatiiviset turvallisuusviranomaisteh-
tävät”.

• Konsernipalvelut: Paikallispoliisiyksiköiden rikostutkimuskeskusten laadunval-
vonta ja hankintojen koordinointi. Tehtävät toteutetaan muun toiminnan ohessa 
ja yhteydessä, jolloin työpanos sisältyy kohtaan ”operatiiviset turvallisuusviran-
omaistehtävät”. 

Kuvio 86. Keskusrikospoliisin henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

Operatiiviset
turvallisuusviranomaistehtävät 88 % 

MUUT TEHTÄVÄT

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 7 % 

Hallinnonalan kehittämistehtävät 5 % 



143

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016 KESKUSHALLINNON UUDISTUSHANKKEEN ESISELVITYS – LÄHTÖKOHDAT JA ESISELVITYKSEN TULOKSET

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Poliisihallitus vastaa KRP:n tulosohjauksesta ja laatii  
KRP:n kanssa erillisen tulossopimuksen. Tulosohjaukseen liittyy myös resurssiohjaus.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Koordinoidaan vakavimman rikollisuuden torjuntaa ja keskitytään, laajaa keino-

valikoimaa käyttäen, erityisesti johtorakenteiden ja rahoittajien toimintaedellytys-
ten heikentämiseen sekä rikoshyödyn poisottoon järjestäytyneen rikollisuuden ja 
vakavimman huumausainerikollisuuden torjunnassa.

2. Turvapaikkatilanteeseen liittyvien toimintaympäristömuutosten johdosta paino-
tetaan toimintaa tilanteen edellyttämällä tavalla erityisesti torjunta- ja tilanneku-
van ylläpitämiseen, analyysien ja raporttien tuottamiseen, asiakirja- ja äänitutki-
muksiin, niin sanottujen viharikosten ja turvapaikanhakijoiden sisäisistä jännit-
teistä johtuvien rikosten ennalta estämiseen ja paljastamiseen, järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan, sotarikosten tutkintaan sekä terrorismirikosten ja niihin 
liittyvien liitännäisrikosten torjuntaan.

3. Vastataan rikollisuuden tilanne- ja torjuntakuvan tuottamisesta, hyödynnetään 
siitä saatavaa tietoa sekä huolehditaan tilannekeskuksen ja poliisin johtokeskus-
ten välisestä tiiviistä yhteistyöstä ja varmistetaan viraston tehtävämääräyksen mu-
kainen rikostorjuntaan liittyvä reaaliaikainen tuki paikallispoliisille. Lisätään myös 
naapurimaiden sekä Europolin ja Interpolin tilanne- ja torjuntakuva osaksi PTR-ti-
lannekuvaa järjestäytyneestä rikollisuudesta. Kansainvälisen poliisiyhteistyön 
osalta varmistetaan, että jokainen poliisimies osaa hyödyntää tehokkaasti poliisin 
kansainvälisiä yhteistyömuotoja, tietojärjestelmiä ja tiedonvaihtoinstrumentteja.

4. Kyberrikostorjuntaan liittyen tuetaan muita poliisiyksiköitä muun muassa vaka-
vien rikosten tutkinnan alkutoimilla, lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan 
koordinoinnilla, salaisilla tiedonhankintakeinoilla, ilmiö- ja kiiretilanne-tiedotta-
misella, kohdennetulla seurannalla, operatiivisella analyysitoiminnalla, neuvonta-
palveluilla, tietoteknisen tutkinnan operatiivisilla palveluilla, tilannekuvan tuotta-
misella ja oikeudellisilla palveluilla.

5. Jatketaan teknisen rikostutkinnan laadunohjausmekanismin kehittämistä Poliisi-
hallituksen määrittelemien tavoitteiden mukaisesti ja yhteistyössä poliisilaitosten 
kanssa siten, että ohjataan poliisilaitosten toimintaa teknisen rikostutkinnan laa-
dun kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat; paikallispoliisin yksiköt.

Käyntiasioinnin tarve: Ei käyntiasioinnin tarvetta asiakaspalvelunäkökulmasta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: KRP ylläpitää kansalaisille tarkoitettua rikostorjun-
nan nettivinkkipalvelua.
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Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat):  
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.

Muutokset virastossa: 
 − KRP vahvisti 12.6.2014 tehdyllä päätöksellä visionsa vuodelle 2020 sekä samassa 

yhteydessä myös strategiset linjauksensa ja painotuksensa. Uuden strategiansa 
täytäntöönpanossa KRP muun muassa kevensi 1.1.2015 lukien organisaatiotaan 
sekä vähensi johtamistasojaan. Viraston tulosyksiköiden määrä vähentyi viidestä 
kolmeen ja uudistus lakkautti yhteensä yhdeksän päällikkötehtävää. Järjestelyt 
ovat muun muassa selkeästi tehostaneet viraston sisäistä yhteistyötä. Strategian 
toimeenpano jatkuu suunnitellusti lähinnä toimintojen ja prosessien kehittämi-
sellä. Esimerkiksi toiminnallisten tulosten kirjaaminen mukana oleville kumppa-
neille on selkeästi lisännyt yhteistyötä ja yhdessä tekemisestä paikallispoliisiyksi-
köiden kanssa.

 − Erittäin toimiviksi osoittautuneet, vuoden 2014 alusta voimaan tulleet Poliisihalli-
tuksen määräykset rikostorjunnasta (mm. määräys KRP:n ja muiden poliisiyksiköi-
den välisestä tehtäväjaosta sekä yhteistyöstä rikostorjunnassa) yhdessä poliisin 
hallintorakenneuudistuksen täytäntöönpanon kanssa ovat selkeästi tiivistäneet 
poliisiyksiköiden välistä yhteistyötä. 
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6.4.3  Hätäkeskuslaitos

596,2 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 26.30.02.  Toimipaikat: 
Valtakunnallinen virasto (pl. Ahvenanmaa). Kuusi hätäkeskusta, keskushallinto Porissa. 
Oulu (78,4 htv), Kuopio (100 htv), Pori (103,5 htv), Kerava (142,9 htv), Turussa (82 htv), 
Vaasassa (71,1 htv).

Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalvelut koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ot-
tamatta. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on eri puolilla maata ottaa vastaan pelastus-, po-
liisi-, sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvia hätäilmoituksia sekä muita ihmisten, 
ympäristön ja omaisuuden turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia sekä välittää ne edelleen 
auttaville eri viranomaisille ja yhteistyökumppaneille. 

Tehtävät:
1. Hätäkeskuspalvelujen tuottaminen;
2. Hätäkeskuspalvelujen tuottamiseen liittyvä pelastustoimen, poliisitoimen sekä 

sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten toiminnan tukeminen, kuten ilmoituksen 
tai tehtävän välittämiseen liittyvät toimenpiteet, viestikeskustehtävät, väestön 
varoittamistoimenpiteiden käynnistäminen äkillisessä vaaratilanteessa sekä muut 
viranomaisten toiminnan tukemiseen liittyvät tehtävät, jotka Hätäkeskuslaitoksen 
on tarkoituksenmukaista hoitaa (tukipalvelut); sekä

3. Hätäkeskuspalveluihin liittyvien tehtävien ja toimintatapojen kehittäminen ja val-
vonta.

Hätäkeskuspalveluilla tarkoitetaan hätätilanteita koskevien ja muita vastaavia pelastustoi-
men, poliisin tai sosiaali- ja terveystoimen viranomaisen välittömiä toimenpiteitä edel-
lyttävien ilmoitusten (hätäilmoitus) vastaanottamista ja arviointia sekä ilmoituksen tai 
tehtävän välittämistä viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti asianomaiselle viran-
omaiselle tai viranomaisen tehtäviä sopimuksen perusteella hoitavalle. Hätäkeskuslaitos 
voi turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi hoitaa sen toimialaan soveltuvia muita 
tehtäviä sekä muulla tavoin avustaa viranomaisia. Hätäkeskuslaitos saa hoitaa yksityisistä 
turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) soveltamisalaan kuuluvia valvontatehtäviä 
ja hälytystehtäviä kuitenkin vain, jos tärkeä yleinen etu sitä edellyttää. Tukipalveluista ja 
Hätäkeskuslaitoksen muista tehtävistä sekä viranomaisten avustamisesta säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 
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Julkisen vallan käyttötehtävät 84 %:

• Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät, päätehtävä 83 % (494,8 htv): 
"Hätäkeskuslaitoksen tehtävät ovat hätäilmoitusten vastaanotto, arviointi sekä 
ilmoituksen tai tehtävän välittäminen viranomaisille tai sen tehtäviä hoitavalle 
taholle, tukipalveluiden antaminen viranomaisille sekä hätäkeskuspalveluihin liit-
tyvien tehtävien ja toimintatapojen kehittäminen ja valvonta.

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 1 % (6,0 htv): Hätäkeskuslaitos on hätä-
keskustietojärjestelmän päävastuullinen rekisterinpitäjä (liittyy edelliseen koh-
taan). Hätäkeskustietojärjestelmä on pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveysvi-
ranomaisten ja Hätäkeskuslaitoksen käyttöön tarkoitettu järjestelmä.

Kuvio 87. Hätäkeskuslaitoksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

 

Muut tehtävät 16 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 10 % (59,6 htv): Sisältää toiminnan ke-
hittämistä (ks. hallinnonalan kehittämistehtävät)

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 3 % (17,9 htv): viranomaisten yhteiset toiminta-
tapa- ja ICT-hankkeet

• Maksulliset palvelutehtävät 2,5 % (14,9 htv): Valtion maksuperustelain  
7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Hätäkeskuslaitos hinnoittelee liiketalou-
dellisin perustein, ovat automaattisen kiinteistövalvontajärjestelmän hälytysten 

Operatiiviset turvallisuus-
viranomaistehtävät 83 % 

Muut tehtävät 1 %

Maksulliset palvelutehtävät 2 %

Hallinnonalan kehittämistehtävät 3 %

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 1 %

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 10 % 

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT
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vastaanottaminen ja välittäminen sekä hälytysten vastaanottamiseen tarvittavien 
laitteiden ja ohjelmistojen toimintavalmiuden ylläpitäminen

• Muut tehtävät 0,5 % (3 htv): "Muut tehtävät ovat toimialaan soveltuvia muita 
tehtäviä sekä muilla tavoin viranomaisia avustavia tehtäviä, esimerkiksi yhteistyö 
Rajavartiolaitoksen kanssa. Hätäkeskuslaitos vastaanottaa ja välittää vaaratiedot-
teita sekä avustaa vaaratiedotteiden kääntämisessä toiselle kansalliskielelle siten, 
kuin siitä säädetään vaaratiedotteesta annetussa laissa.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Tulosohjausprosessi perustuu SM:n suunnittelumääräyk-
seen ja sitä täydentävään tulosneuvotteluohjeeseen. Vastuuosasto substanssin osalta on 
ministeriön pelastusosasto/ hätäkeskustoiminta. Hallinto- ja kehittämisosasto koordinoi 
prosessia.

Lisäksi Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen ohjauksen yhteensovittamista varten on valta-
kunnallinen Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen ohjauksen yhteistyöryhmä (ylijohtajako-
kous), jossa on jäseninä sisäministeriön pelastusylijohtaja, poliisiosaston osastopäällikkö ja 
sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä ylijohtaja. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toi-
mii pelastusylijohtaja. Yhteistyöryhmän kokoukseen voidaan kutsua myös muita asiantun-
tijoita (esim. Rajavartiolaitos, Hätäkeskuslaitos). Menettely perustuu hätäkeskustoiminnas-
ta annettuun lakiin ja valtioneuvoston asetukseen hätäkeskustoiminnasta. 

Edelleen hätäkeskustoiminnasta annetun lain 14 §:n mukaan viranomaisten ja palveluiden 
tuottajien yhteistoiminnan tehostamiseksi sisäasiainministeriö asettaa Hätäkeskuslaitok-
sen valtakunnallisen yhteistyöryhmän. Hätäkeskustoimintaan osallistuva viranomainen 
antaa toimialaansa liittyvät tehtävien käsittelyä ja välittämistä ja muuta ilmoituksen tai 
tehtävän hoitamista koskevat ohjeet ja suunnitelmat Hätäkeskuslaitokselle. Valtakunnal-
liset suunnitelmat ja ohjeet käsitellään ja sovitetaan yhteen ennen niiden käyttöönottoa 
Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisessa yhteistyöryhmässä

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Sisäministeriön hallinnonalan yhteiset tavoitteet, jotka koskevat kansainvälistä 

toimintaa, toimintaa ja taloutta sekä henkilöstöä
2. Hätäkeskuslaitoksen omat tulostavoitteet
2.1. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto 
2.2. Verkottuneen toimintamallin kehittäminen
2.3. Viraston toiminnan ja prosessien kehittäminen
2.4. Muut tavoitteet: Kadonneiden lasten numeron käyttöönotto vuonna 2016

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: Poliisi, Rajavartiolaitos. Muut: kansalaiset, kunnat/
kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, Suomen alueella asuva väestö, viranomaiset ja muut toi-
mijat. 
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Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnin tarvetta ei ole hätäilmoituksia tekevien osalta. Tar-
ve liittyy viranomaisyhteistyöhön.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Tekniikkaa ja digitalisaatiota hyödynnetään ja se 
vaikuttaa toiminnan kehittämiseen. ICT on merkittävä voimavara toiminnassa ja viran-
omaisyhteistyössä ks. kohta 8. Keskeinen asiakaspalvelu käsittää hätäilmoituksiin vastaa-
misen ja viranomaisten palvelut.

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat):  
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Hätäkeskuslaitos hinnoitte-
lee liiketaloudellisin perustein, ovat automaattisen kiinteistövalvontajärjestelmän häly-
tysten vastaanottaminen ja välittäminen sekä hälytysten vastaanottamiseen tarvittavien 
laitteiden ja ohjelmistojen toimintavalmiuden testaaminen.

Muutokset virastossa: Sisäisen turvallisuuden selonteon (Valtioneuvoston selonteko si-
säisestä turvallisuudesta, Sisäministeriön julkaisu 8/2016, julkaistu 19.5.2016) ja sisäisen 
turvallisuuden strategian (valmistelu alkoi elokuussa 2016, strategia ja siihen liittyvät toi-
menpiteet valmistuvat huhtikuun 2017 loppuun mennessä) linjaukset ja niiden pohjalta 
mahdollisesti tehtävät linjaukset ja päätökset voivat vaikuttaa laitoksen toimintaan. 
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6.4.4  Maahanmuuttovirasto

448,3 henkilötyövuotta (1.1.2015). Toimintamenomomentti: 26.40.01 Toimipaikat: Hki 
pääpaikka (334 htv), Joutsenon vastaanottokeskus (56,8 htv), Oulun vastaanottokes-
kus (57,7 htv).

Maahanmuuttovirasto (Migri) on sisäministeriön alainen virasto, joka käsittelee ja ratkaisee 
maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä 
asioita. Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalai-
suusasioissa asiantuntija-, palvelu- ja päätöksenteko-organisaatio, joka toteuttaa Suomen 
maahanmuuttopolitiikkaa. Virasto tuottaa tietopalveluja poliittisen päätöksenteon tueksi 
sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä varten. 

Migri
1. myöntää oleskelulupia Suomeen tuleville ulkomaalaisille kuten opiskelijoille, 

työntekijöille, elinkeinonharjoittajille, paluumuuttajille ja Suomessa asuvien ulko-
maalaisten perheenjäsenille

2. käsittelee turvapaikkahakemukset puhuttelusta päätöksentekoon
3. ohjaa ja suunnittelee turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vas-

taanoton käytännön toimintaa
4. myöntää muukalaispasseja ja pakolaisen matkustusasiakirjoja
5. päättää käännyttämisestä ja karkottamisesta
6. vastaa kansalaisuushakemuksista, -ilmoituksista ja -selvityksistä
7. vastaa ulkomaalaisrekisterin ylläpidosta
8. tuottaa tietopalveluita niin kansainvälisiin tarpeisiin kuin kotimaan päättäjille ja 

viranomaisille
9. osallistuu omaa toiminta-aluettaan koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön

Julkisen vallan käyttötehtävät 82 %:

• Lupatehtävät, päätehtävä 65 % (291,4 htv): Maahanmuuttoon ja kansainväli-
seen suojeluun liittyvien lupapäätösten teko

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät 15 % (67,2 htv): Turvapaikanhakijoiden vas-
taanotto 

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 2 % (9,0 htv): Ulkomaalaisrekisterin yllä-
pito

Muut tehtävät 18 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 15 % (67,2 htv): UMA ICT-järjestelmän 
kehittäminen ja ylläpito

• Konsernipalvelut 3 % (13,4 htv)
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Kuvio 88. Maahanmuuttoviraston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Lupatehtävät 65 %

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 2 %

Muut julkisen vallan
käyttötehtävät 15 %

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 15 % 

Konsernipalvelut 3 % JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Tulosohjausprosessi perustuu SM:n suunnittelumääräyk-
seen ja sitä täydentävään tulosneuvotteluohjeeseen. Vastuuosasto substanssin osalta on 
ministeriön maahanmuutto-osasto. Hallinto- ja kehittämisosasto koordinoi prosessia.

Viraston ohjaamat virastot: Valtion vastaanottokeskukset (2 kpl): Migrin ylijohtaja, hallin-
to- ja talous sekä vastaanottoyksikkö

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Turvapaikkapäätösten nopea käsittely (tavoite 45 000 päätöstä v. 2016)
2. Turvapaikkapäätösprosessin tehostaminen ja sujuvoittaminen
3. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokapasiteetin sopeuttaminen hakijamääriä vas-

taavaksi sekä kulurakenteen hallinta
4. Läpivirtaavuus kaikissa lupatyypeissä pysyy tulijamäärien tasolla ja hakemusten 

käsittelyajat ovat asetettujen tavoitteiden mukaisia
5. Viraston johtamisjärjestelmän kehittäminen

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat; Maahanmuuttotoimialalla toimivat muut viranomai-
set. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, maahanmuuttajat, turva-
paikanhakijat.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnin tarvetta on hakemuksiin liittyvän neuvonnan osalta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Sähköinen asiointipalvelu kattaa tärkeimmät lupa-
tyypit, hakemuksen jättämisestä tiedonsaantiin
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Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat):  
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.

Muutokset virastossa: 
 − Valtion vastaanottokeskusten yhdistäminen Maahanmuuttovirastoon 1.1.2017. 

Maahanmuuttovirasto päättäisi jatkossa valtion vastaanotto- ja järjestelykeskus-
ten perustamisesta, lakkauttamisesta ja niiden toimipaikoista. Maahanmuuttovi-
rasto saisi myös päätösvallan sopia muun kuin valtion vastaanotto- tai järjestely-
keskuksen perustamisesta, lakkauttamisesta ja toimipaikasta kunnan, kuntayh-
tymän, muun julkisoikeudellisen yhteisön taikka yksityisen yhteisön tai säätiön 
kanssa ilman, että se tarvitsee siihen sisäministeriön valtuutuksen. (HE 15.9.2016)

 − Eräiden maahanmuuttohallinnon tehtävien siirtäminen poliisilta ja Rajavartiolai-
tokselta Maahanmuuttovirastolle. Hankkeen toimikausi oli 5.2.2015 - 30.9.2016. 
Tehtävien siirron tavoitteena on vahvistaa Maahanmuuttoviraston asemaa ulko-
maalaisasioista vastaavana viranomaisena ja keskittää kaikki oleskelulupa-asiat 
Maahanmuuttovirastolle. Siirto tapahtui ulkomaalaislain 210 §:n perusteella. Raja-
vartiolaitos jatkaa toistaiseksi turvapaikkatutkintaa. Turvapaikka-asioihin liittyvät 
lakimuutokset astuivat voimaan 1.7.2016. Ulkomaalaisten oleskeluun liittyvät lu-
pa-asiat ovat siirtymässä poliisilta Maahanmuuttovirastolle 1.1.2017. Oleskelulu-
pa-asioiden osalta lakimuutokset astuvat voimaan 1.1.2017. Maahanmuuttoviras-
ton lupa-asioiden toimipisteitä perustetaan yhdeksälle paikkakunnalle. Vuoden 
2017 alusta alkaen kaikki oleskeluun sekä kansalaisuuteen liittyvät hakemukset 
jätetään Suomessa Maahanmuuttoviraston toimipisteeseen. Asiakaspalveluun 
ja lupa-asioihin keskittyvät toimipisteet perustetaan Helsinkiin, Lappeenrantaan, 
Turkuun, Lahteen, Tampereelle, Vaasaan, Kuopioon ja Ouluun sekä Rovaniemelle. 
Toimipisteissä ei käsitellä turvapaikkahakemuksia tai -asioita. Poliisi ja Rajavarti-
olaitos vastaanottavat edelleen turvapaikkahakemukset, rekisteröivät turvapai-
kanhakijan ja tarkistavat hakijan henkilöllisyyden sekä matkustusasiakirjat. Tätä 
seuraava turvapaikkatutkinta siirtyi poliisilta Maahanmuuttovirastolle 1.3.2016 
alkaen. Päätökset on jo vahvistettu.

 − Säilöönottoyksiköiden (2 kpl) siirto osaksi Maahanmuuttovirastoa. Ulkomaalais-
ten säilöönottotoiminta, eli Joutsenossa ja Helsingin Metsälässä sijaitsevat säi-
löönottoyksiköt, on esitetty siirrettäviksi Maahanmuuttoviraston ylläpitämäksi. 
Joutsenossa osana valtion vastaanottokeskusta toimiva säilöönottoyksikkö siirtyy 
Maahanmuuttovirastolle vuoden 2017 alusta ja Helsingin kaupungin tuottamat 
säilöönottopalvelut siirretään Maahanmuuttovirastolle vuoden 2017 aikana. Säi-
löönottoyksiköiden siirto Maahanmuuttovirastolle edellyttää, että säilöönoton 
määrärahat hyväksytään valtion talousarviossa Maahanmuuttoviraston toiminta-
menoihin. Helsingin kaupunki on hyväksynyt esityksen 17.10.2016.

 − Muutto uusiin toimitiloihin (2017)
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6.4.5  Suojelupoliisi

249,6 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Helsinki (217 htv), Turku (4,7 htv), 
Tampere (4 htv), Vaasa (3,1 htv), Lappeenranta (8 htv), Joensuu (1,7 htv), Kuopio (1 htv), 
Oulu (6,9 htv), Rovaniemi (3 htv)

Poliisin hallinnosta annetun lain 1 §:n mukaan sisäministeriö vastaa poliisin toimialan oh-
jauksesta ja valvonnasta sekä erikseen ministeriölle säädettävistä poliisin toimialan tehtä-
vistä. Sisäministeriön alainen keskushallintoviranomainen on Poliisihallitus, joka muiden 
poliisiyksiköiden kuin suojelupoliisin osalta toimii poliisin ylijohtona. Suojelupoliisi on sisä-
ministeriön alainen valtakunnallinen yksikkö. 

Suojelupoliisin tehtävänä on torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa 
valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta sekä suo-
rittaa tällaisten rikosten tutkintaa. Suojelupoliisi myös ylläpitää ja kehittää yleistä valmiutta 
valtakunnan turvallisuutta vaarantavan toiminnan estämiseksi. Suojelupoliisi torjuu terro-
rismia, laitonta tiedustelua, joukkotuhoaseiden leviämistä ja seuraa ääriliikkeitä ja kansain-
välistä rikollisuutta. Suojelupoliisi vastaa turvallisuusympäristön analysoinnista ja tulkin-
nasta, ennalta estävän turvallisuustiedon jakamisesta, turvallisuusselvitysmenettelystä, 
henkilösuojauksesta sekä myös esitutkinnasta omalla toimialallaan. 

Kuvio 89. Suojelupoliisin henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 0,5 %

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 12 % 

Maksulliset palvelutehtävät 7,5 %

Operatiiviset turvallisuusviranomais-
tehtävät 80 % 

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT
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Julkisen vallan käyttötehtävät 80,5 %:

• Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät, päätehtävä 80 % (199,7 htv): 
Suojelupoliisin toimialaan kuuluvat operatiiviset tehtävät

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 0,5 % (1,2 htv): turvallisuusselvitysrekisteri

Muut tehtävät 19,5 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 12 % (30,0 htv)

• Maksulliset palvelutehtävät 7,5 % (18,7 htv): turvallisuusselvitykset

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Tulosohjausprosessi perustuu sisäministeriön suunnit-
telumääräykseen ja sitä täydentävään tulosneuvotteluohjeeseen. Vastuuosasto substans-
sin osalta on ministeriön poliisiosasto/suunnitteluyksikkö. Hallinto- ja kehittämisosasto 
koordinoi prosessia. Suojelupoliisin tavoitteiden asetannassa huomioidaan Suojelupolii-
sin toiminta kansallisen turvallisuuden viranomaisena; asiakirja on suojaustasoa III ja tästä 
syystä tulossopimusasiakirjan kirjaukset ja tunnuslukutiedot ovat osittain suppeammat 
kuin muilla ja hieman yleisemmällä tasolla.  

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016: Suojelupoliisin tulossopimus on suojaustasoa III. 
Valtion v. 2016 talousarviossa Suojelupoliisille on asetettu yleisemmin tavoitteet operatii-
viseen toimintaan turvallisuusselvityksiin ja lausuntoihin, tiedonkeruuseen ja raportointi-
toimintaan, Suojelupoliisin kehittämiseen sekä henkisiin voimavaroihin liittyen.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: muut turvallisuusviranomaiset, sisäministeriö, valtio-
johto. Muut: yritykset

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta asiakaspalvelun näkökulmasta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Sähköistä asiointia koskevat näkökohdat huomioi-
daan turvallisuusselvitysprosessien kehittämisen yhteydessä. 

Maksulliset palvelutehtävät: turvallisuusselvitykset

Muutokset virastossa: 
 − Hallinnollisen aseman muutos toteutui 1.1.2016. Suojelupoliisista muodostettiin 

oma kirjanpitoyksikkö ja se siirrettiin Poliisihallituksen alaisuudesta sisäministe-
riön alaisuuteen. Hallinnollisen aseman muutoksesta on aiheutunut ylimääräisiä 
kustannuksia Suojelupoliisille muun muassa tietojärjestelmistä johtuen. Koska 
ensimmäinen vuosi itsenäisenä kirjanpitoyksikkönä toimimisesta on vielä kesken, 
on liian varhaista arvioida hallinnollisen aseman muutoksen lopullisia, ylimääräi-
siä kustannuksia. 

 − Viraston vuoteen 2020 tähtäävä toimitilahanke, joka toteutetaan yhteistyössä 
SM:n ja Senaatin kanssa.  
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6.4.6  Poliisihallitus

235,8 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 26.10.01. Toimipaikat: 
Päätoimipaikka Helsinki (145,9), Riihimäki (40,5), Kouvola (31,6), muut pieniä.

Poliisin hallinnosta annetun lain 1 §:n mukaan sisäministeriö vastaa poliisin toimialan oh-
jauksesta ja valvonnasta sekä erikseen ministeriölle säädettävistä toimialan tehtävistä. Lain 
4 §:n mukaan Poliisihallituksen tehtävänä on sisäministeriön ohjauksen mukaisesti alais-
tensa poliisiyksiköiden osalta suunnitella, kehittää, johtaa ja valvota poliisitoimintaa ja sen 
tukitoimintoja. Lisäksi poliisihallitus vastaa poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palve-
lujen tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta maan eri osissa, alaistensa poliisiyksiköiden 
tulosohjauksesta ja voimavarojen suuntaamisesta niille ja päättää alaistensa poliisiyksiköi-
den välisestä yhteistoiminnasta. 

Poliisiylijohtaja johtaa, kehittää ja valvoo Poliisihallituksen ja sen hallinnonalan toimintaa 
sekä vastaa Poliisihallituksen toiminnasta ja huolehtii, että sen tehtävät hoidetaan tulok-
sellisesti. Poliisiylijohtaja vastaa virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta Poliisihallituk-
sessa sekä Poliisihallituksen organisaatiosta ja sen kehittämisestä. 

Poliisihallituksen toiminnot on jaettu kolmeen yksikköön: resurssiyksikköön, esikuntaan 
ja poliisitoimintayksikköön, jonka lisäksi erillisinä toimintoina Poliisihallituksessa toimivat 
sisäinen tarkastus, konsernipalvelut ja valtakunnalliset erillistoiminnot (arpajaishallinto, 
asehallinto ja turvallisuusalan valvonta). Konsernipalvelujen tehtävänä on tuottaa koko 
poliisihallinnolle valtakunnallisia palveluja. Konsernipalveluiden alla toimii poliisin materi-
aalikeskus sekä 1.4.2016 alkaen poliisin informaatiokeskus, joka vastaa mm. poliisin toimi-
alasidonnaisten valtakunnallisten tai muutoin toiminnan kannalta merkittävien informaa-
tioteknologisten palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä. Informaatiokeskus vastaa 
lisäksi poliisikoulutukseen liittyvien sekä sisäministeriön hallinnonalan yhteisten toimiala-
sidonnaisten ja sovituilta osin myös muiden viranomaisten informaatioteknologisten pal-
veluiden tuottamisesta ja kehittämisestä. Poliisin informaatiokeskukseen siirtyi HALTIK:sta 
73 henkilöä ja keskuksessa työskentelee runsaat 80 asiantuntijaa viidessä toimipisteessä 
kolmella paikkakunnalla Rovaniemellä, Helsingissä ja Tampereella. Keskuksen henkilöstö-
määrä vaihtelee käynnissä olevien IT-hankkeiden mukaan.  Konsernipalveluihin sisältyy 
edellä mainittujen lisäksi pääasiallisesti logistiikka-, toimitila-, viestintä-, rekisterinpito- ja 
organisaatioturvallisuuden toimintoja. 

PORA III -rakenneuudistus toteutettiin vuoden 2014 alusta. Poliisihallituksen tehtävät voi-
daan ennen organisaatiomuutosta jakaa karkeasti ylijohdon perustehtäviin sekä lupa- ja 
valvontatehtäviin, joiden lisäksi Poliisihallitukseen on myös aiemmin sijoittunut määräai-
kaisia valtakunnallisia hanketehtäviä. Lupa- ja valvontatehtävillä tarkoitetaan arpajaishal-
linnon, asehallinnon ja turvallisuusalan valvonnan toimintoja, jotka uudessa organisaatio-
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rakenteessa on sijoitettu valtakunnallisiin erillistoimintoihin. Poliisihallituksen henkilötyö-
vuosia voidaan seurata jaolla ylijohtotehtävät, erillistoiminnot, konsernipalvelut ja hank-
keet.  

Kuvio 90. Poliisihallituksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Ohjaustehtävät 35 %

Lupatehtävät 18 %
Valvontatehtävät 5 %

Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 3 %

Konsernipalvelut 16 %

Hallinnonalan kehittämistehtävät 12 %

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 11 % 

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 61 %:

• Ohjaustehtävät, päätehtävä 34 % (81,0 htv): Poliisihallituksen ohjaustehtäviin 
luetaan poliisitoiminnan ja sen tukitoimintojen suunnittelu-, kehittämis- ja johta-
mistehtävät. Poliisitoimintaan kuuluu valvonta- ja hälytystoiminta, rikostorjunta, 
liikenne, lupahallinto ja kansainväliset asiat. Tukitoimintoihin luetaan tässä yhtey-
dessä ylijohdon ohjaustehtävät henkilöstö- ja taloushallinnossa, toimitila- ja ma-
teriaalihallinnossa, viestinnässä, riskienhallinnassa ja tietohallinnossa.  Ohjausteh-
tävään kuuluu mm. poliisiyksikön ohjaus ohjeiden ja määräysten muodossa sekä 
paikallispoliisin, Keskusrikospoliisin ja Poliisiammattikorkeakoulun tulosohjaus. 
Tässä kohtaa on raportoitu Poliisihallituksen ylijohtotehtävät pl. sisäinen tarkas-
tus, laillisuusvalvonta, rekisterinpidon tehtävät ja sisäiseen tuki- ja hallintotehtä-
viin käytetty htv.

• Lupatehtävät 18 % (42,9 htv): Poliisihallituksen lupatehtäviin luetaan arpajaishal-
linnon, asehallinnon ja turvallisuusalan valvonnan toiminnot, jotka on sijoitettu 
organisaatiorakenteessa erillistoimintoihin.

• Valvontatehtävät 5 % (11,9 htv): Poliisin laillisuusvalvonta ja sisäinen tarkastus.
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• Norminantotehtävät: Poliisihallintoa koskevien ohjeiden ja määräysten laadinta 
sisältyy ohjaustehtäviin.   

• Täytäntöönpanotehtävät: ks. sisäministeriön asetus poliisin maksullisista suorit-
teista ts. Poliisin maksuasetus. Tämän kohdan osuus raportoitu kohdassa lupateh-
tävät

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 3 % (7,1 htv): Rekisteriviranomaistehtä-
viin on laskettu Poliisihallituksen rekisteripidon vastuualue ja konsernipalveluihin 
sijoitetut rekisterinpidon tehtävät.

Muut tehtävät 39 %:

• Konsernipalvelut 16 % (38,1 htv): Tähän lasketaan konsernipalvelut (pl. rekiste-
rinpitotehtävät, jotka huomioitu kohdassa tilasto- ja rekisterinviranomaisen tehtä-
vät). Prosenttiosuuksien laskennassa ei ole huomioitu 1.4.2016 tapahtuvaa Halti-
kin TOSI-toimintojen siirtymistä osaksi Poliisihallitusta. 

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 12 % (28,6 htv): Hallinnonalan kehittämisteh-
tävät kuuluvat Poliisihallitukselle laissa säädettyihin tehtäviin, jotka on raportoi-
tu kohdassa "ohjaustehtävät". Tässä kohtaa raportoidaan valtakunnalliset hank-
keet.  

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 11 % (26,2 htv): Viraston sisäiseen hal-
lintoon ja tukipalveluihin luetaan ne resurssit, jotka suuntautuvat virastotasoisiin 
henkilöstö- ja taloushallinto-, toimitila- ja materiaalihallinto-, viestintä-, riskienhal-
linta- ja tietohallintotehtäviin sekä virastopalveluihin. Htv-määrä ja sen prosentu-
aalinen osuus koko henkilöstöstä perustuu HATUKE-työryhmän (poliisin hallinto- 
ja tukitehtävien kehittäminen -työryhmä) työskentelyssä määriteltyyn arvioon. 

• Maksulliset palvelutehtävät: ks. sisäministeriön asetus poliisin maksullisista suo-
ritteista ts. Poliisin maksuasetus. Poliisihallituksessa tämä tarkoittaa arpajais- ja 
asehallinnon tehtäviä, joista on kokonaisuudessaan raportoitu kohdassa lupateh-
tävät.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Tulosohjausprosessi perustuu sisäministeriön suunnitte-
lumääräykseen ja sitä täydentävään tulosneuvotteluohjeeseen. Vastuuosasto substanssin 
osalta on ministeriön poliisiosasto/suunnitteluyksikkö. Hallinto- ja kehittämisosasto koor-
dinoi prosessia.

Viraston ohjaamat virastot: 
Keskusrikospoliisi, Poliisiammattikorkeakoulu, Paikallispoliisi.
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Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Toiminta sopeutetaan toimintamenoihin tehtyjen säästöjen mukaiselle tasolle. 

Henkilöstön määrä sekä osaaminen sovitetaan taloudellisiin kehyksiin tarvittavan 
osaamisen turvaamiseksi. Toimintaa tehostetaan ja rakenteita uudistetaan ydin-
tehtävien toimeenpanon turvaamiseksi. Toimintatapoja uudistetaan hyödyntä-
mällä digitalisaatiota poliisitoiminnassa ja lupahallinnossa.

2. Varmistetaan valvonta- ja hälytystoiminnan sekä rikostorjunnan vaikuttavuus 
muuttuvassa toimintaympäristössä ja pyritään säilyttämään kiireellisten hälytys-
palveluiden saatavuus entisellä tasolla. Torjutaan järjestäytyneeseen rikollisuu-
teen, terrorismiin, väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin sekä vihari-
koksiin liittyvien ilmiöiden kehittyminen vakavampaan suuntaan.

3. Luodaan ennalta estävän toiminnan seuraamiseen ja mittaamiseen käytänteet. 
Poliisihallitus huolehtii siitä, että poliisin yksiköihin varmistetaan ennalta estävän 
toiminnan osalta selkeät johdetut rakenteet ja prosessit.

4. Ylläpidetään liikenneturvallisuuden taso. Käynnistetään poliisin automaattisen 
liikennevalvonnan käyttöalan ja kattavuuden laajentaminen käytettävien resurs-
sien puitteissa.

5. Varmistetaan sisäministeriön ja Poliisihallituksen välisellä yhteistyöllä poliisin 
turvapaikkatutkinnan ja maastapoistamistoiminnan toimintakyky ja tehokkuus 
muuttuneessa tilanteessa.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat; poliisiyksiköt. Muut: kansalaiset

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille on tarvetta. Poliisin lupa-asioissa paikallistasolla 
esimerkiksi passia haettaessa sormenjälkien ottamista varten, aseasioissa ja tietysti rikos-
asioissa. Poliisihallituksen käyntiasioinnit liittyvät lähinnä kirjaamo- ja tietopalveluasioihin.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Poliisi on jo vuosia kehittänyt sähköistä asiointia 
erityisesti lupa-asioissaan. Lähes kaikki lupatyypit voidaan laittaa sähköisesti vireille ja 
tiettyjen edellytysten täyttyessä ilman asiointia poliisiasemalla. Lisäksi käytössä on myös 
sähköinen rikosilmoitus

Maksulliset palvelutehtävät: Poliisin maksuasetuksen mukaiset suoritteet (sisäministeriön 
asetus poliisin maksullisista suoritteista). 

Muutokset virastossa: 
 − Valtioneuvosto totesi sisäisen turvallisuuden selonteossa Pora III -hankkeen toteu-

tuneeksi ja asetetuttu tavoitteet saavutetuksi. 
 − Poliisin toimitilakartoitus tehtiin syksyllä 2015 ja sisäministeriö päätti kesällä 2016 

lakkauttaa 11 poliisiasemaa. Poliisiasemaverkoston laajuutta tarkasteltiin toimin-
nallisten tarpeiden ja valtiontalouden säästötarpeiden näkökulmasta.
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 − Suojelupoliisin hallinnollinen asema muuttui 1.1.2016, jolloin se siirtyi Poliisihal-
lituksen alaisuudesta suoraan sisäministeriön alaiseksi poliisiyksiköksi. Poliisissa 
on parhaillaan täytäntöönpanovaiheessa useita lainsäädännön muutoksia, joissa 
poliisin henkilöstöä siirtyy muiden virastojen palvelukseen tai henkilöstöä siirtyy 
muista virastoista poliisin palvelukseen. Ulkomaalaisasioiden toimivallansiirros-
sa poliisin ulkomaalaislupa-asioita päätoimisesti käsittelevä henkilöstö siirtyy 
Maahanmuuttoviraston palvelukseen. Asiaa koskeva hallituksen esitys valmis-
tui kesällä 2016 ja muutoksen tavoiteaikataulu on vuosi 2017.  Ajolupa-asioiden 
toimivallansiirto poliisilta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille toteutui 1.1.2016.  
Paikallispoliisille kuuluneet turvallisuusselvityksiin liittyvät tehtävät on siirretty 
Suojelupoliisille.  

 − Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta on julkaistu 19.5.2016 (Sisä-
ministeriön julkaisu 8/2016) ja sisäisen turvallisuuden strategian valmistelu käyn-
nistyi elokuussa. 
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6.4.7  Poliisiammattikorkeakoulu

210,9 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Tampere (197,4), Hämeenlinna (10,3; 
poliisikoiralaitos), Pieksämäki (2,1, ajokoulutuskeskus), Hki (1 htv).

Poliisiammattikorkeakoulun tehtävänä on:
1. antaa sisäisen turvallisuuden alalla tutkimukseen ja sivistyksellisiin lähtökohtiin 

perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja johtamis-
tehtäviin sekä tukea yksilön ammatillista kasvua ja edistää elinikäistä oppimista;

2. harjoittaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka palvelee poliisitoiminnan ja 
sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä sekä Poliisiammattikorkea-
koulun opetusta.

Tehtäviään hoitaessaan Poliisiammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä poliisin kansallisten 
ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettava sisäi-
sen turvallisuuden alan ammattikorkeakoulututkinto on poliisin ammattikorkeakoulutut-
kinto, johon liitetään koulutusalan mukaan tutkintonimike poliisi (AMK), Bachelor of Police 
Services. Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettava sisäisen turvallisuuden alan ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto on poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto, johon liite-
tään koulutusalan mukaan tutkintonimike poliisi (ylempi AMK), Master of Police Services.

Kuvio 91. Poliisiammattikorkeakoulun henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Julkisten palveluiden tuottaminen 70 %

Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 2 %
Maksulliset palvelutehtävät 2 %

Muut tehtävät 3 %
Hallinnonalan kehittämistehtävät 5 %

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 8 % 

Tutkimus- ja arviointitehtävät 10 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT
MUUT TEHTÄVÄT
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Julkisen vallan käyttötehtävät 2 %:

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 2 % (4,2 htv): Polamk ylläpitää ja kehittää 
poliisin PolStat-tietovarantotoimintoa

Muut tehtävät 98 %: 

• Julkisten palveluiden tuottaminen, päätehtävä 70 % (147,6 htv): Polamk suun-
nittelee ja toteuttaa poliisin tutkintokoulutuksen sekä valtaosan poliisin täyden-
nyskoulutuksesta. Koulutustarjonnassa on myös merkittävässä määrin sidos-
ryhmäviranomaisille suunnattua koulutusta ja lakisääteistä julkisoikeudellista 
koulutusta yksityiselle turvallisuussektorille. Poliisikoulutuksen kehittämisvastuu 
on Polamkilla. Lisäksi Polamk ylläpitää koko poliisihallintoa ja myös muita korkea-
kouluja palvelevaa kirjastoa ja tietopalvelua.

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 10 % (21,1 htv): "Polamk tuottaa tutkimustietoa 
poliisitoiminnan, sisäisen turvallisuuden ja oppilaitoksen opetuksen kehittämi-
seen, ja toteuttaa erilaisia arviointihankkeita (poliisi- ja henkilöstöbarometrit, 
toimintaympäristöanalyysi ym.). Tähän tehtäväkokonaisuuteen on laskettu myös 
ulkoisesti (mm. EU:sta) rahoitettavien tutkimushankkeiden suunnittelu ja projekti-
tutkijoiden ohjaus.

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 8 % (16,9 htv): Tavanomaiset talous-, 
henkilöstö- ym. hallintopalvelut

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 5 % (10,5 htv): Poliisiammattikorkeakoulun 
asiantuntijat osallistuvat poliisitoimen ja -hallinnon kehittämishankkeisiin ja -työ-
ryhmiin (mm. tieto- ja viestijärjestelmät, voimankäyttötaktiikan, -menetelmien ja 
-välineiden kehittäminen, poliisikoiratoiminta, lainsäädäntö).

• Muut tehtävät 3 % (6,3 htv): Poliisimuseotoiminta, poliisihistoriallisten kokoelmi-
en ylläpito

• Maksulliset palvelutehtävät 2 % (4,2 htv): Poliisiammattikorkeakoulu suunnitte-
lee ja toteuttaa liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavaa koulutusta eri kohde-
ryhmille.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Poliisihallitus vastaa Poliisiammattikorkeakoulun tulos-
ohjauksesta ja laatii Poliisiammattikorkeakoulun kanssa erillisen tulossopimuksen. Tulos-
ohjaukseen liittyy myös resurssiohjaus.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä.
2. Poliisiammattikorkeakoulu vastaa tietoverkkorikostorjunnan (taktinen tutkinta, 

it-forensiikka ja tietoverkko-tiedustelu) koskevan koulutuksen järjestämisestä ja 
tuottamisesta poliisille yhteistyössä Keskusrikospoliisin kanssa
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3. Tutkimustoiminnalla haetaan strategisiin tarpeisiin uutta tietoa, menetelmiä ja to-
teutuksia. Tuloksia hyödynnetään operatiivisten, hallinnollisten, koulutuksellisten 
tai lainsäädännöllisten uudistuksien tukena.

4. Poliisin strategisen analyysiosaamisen kehittämiseksi Polamk osallistuu valtakun-
nalliseen kehittämistyöhön. Strategisen analyysin kehittämisen tavoitteena on ke-
hittää ja yhdenmukaistaa poliisin strategisten analyysien tuottamiseen ja hyödyn-
tämiseen liittyviä prosesseja ja työvälineitä, joita hyödynnetään sekä valtakunnal-
lisessa että paikallisessa päätöksenteossa. Tavoitteenasettelu ja vaikuttavuuden 
arviointi turvallisuuden parantamiseksi pohjataan strategiseen analyysiin.

5. Aloitetaan valmistautuminen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) 
toimeenpanemaan Polamkin uudelleenarviointiin vuonna 2017

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat; poliisihallinnon muut yksiköt. Rajavartiolaitos, tulli, 
Hätäkeskuslaitos, Pelastusopisto, syyttäjälaitos, Puolustusvoimat. Muut: kunnat/kuntayhty-
mät, yritykset yms. 

Käyntiasioinnin tarve: Vain vähäisessä määrin (esim. koulutussisältöjä koskevat neuvottelut)

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Asiakaskontaktit sähköpostitse, koulutus- ja majoi-
tusvaraukset sähköisesti varausjärjestelmän avulla.

Maksulliset palvelutehtävät: Koulutus: mm. pysäköinninvalvojien koulutus (kunnat), asia-
kasturvallisuuskoulutus (kunnat, kuntayhtymät, yritykset), hälytysajokoulutus (kuntayhty-
mät, sairaanhoitopiirit, yritykset). Majoitustoiminta.

Muutokset virastossa: 
 − Poliisiammattikorkeakoulun osana toimiva Poliisikoiralaitos joudutaan sijoitta-

maan uudelleen sen nykyisestä sijaintipaikasta Hämeenlinnassa, koska vuokra-
nantaja Senaatti-Kiinteistöt Oy kieltäytyy ylläpitämästä valtaosin 1920-luvulla 
rakennettuja toimitiloja.

 − Sisäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan pelastustoimen päällys-
tön ammattikorkeakouluopetuksen siirtämistä Savonia-ammattikorkeakoulusta 
Poliisiammattikorkeakoulun yhteyteen.
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6.4.8  Pelastusopisto

130,1 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 26.30.01. Toimipaikat: 
Kuopio

Pelastusopiston tehtävänä on antaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillista 
peruskoulutusta, pelastustoimen päällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa kou-
lutusta, normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen valmentavaa 
koulutusta sekä huolehtia osaltaan pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, 
tutkimistoiminnan koordinoinnista sekä tarvittaessa muistakin opiston toimialaan soveltu-
vista tehtävistä.

Pelastusopiston tehtävänä on hoitaa siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan 
annetun lain (1287/2004) 4 §:n 1 momentissa mainittuja kriisinhallintaan ulkomaille lähe-
tettävän henkilöstön rekrytointivalmiuksia, materiaalisia ja logistisia valmiuksia sekä antaa 
mainitun lain mukaista siviilihenkilöstön kriisinhallintakoulutusta. Pelastusopisto toimii 
mainitun lain 5 §:ssä tarkoitettuna valtiotyönantajan edustajana. Lisäksi Pelastusopiston 
tehtävänä on huolehtia kotimaan valmiuksien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Ammatilliseen tutkintoon johtava koulutus: Pelastusopistossa annettava ammatillinen pe-
ruskoulutus on pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillisiin tutkintoihin johtavaa 
koulutusta. Koulutusohjelmista ja niissä suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneu-
voston asetuksella. Sisäasiainministeriö vahvistaa vuosittain ammatillisiin tutkintoihin joh-
tavan koulutuksen aloituspaikkojen määrän opiston esityksestä.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus: Ammattikorkeakoulututkintoon johta-
van pelastustoimen päällystön koulutuksen on järjestänyt Savonia-ammattikorkeakoulu 
yhteistyössä Pelastusopiston kanssa. Siirtoa Savoniasta Poliisiammattikorkeakouluun val-
mistellaan. Tässä koulutuksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä ammattikorkeakoulu-
laissa (351/2003) ja sen nojalla säädetään. Opiskelijat ovat ammattikorkeakoulun opiske-
lijoita. Koulutuksesta huolehtii kumpikin oppilaitos siten kuin siitä tarvittaessa tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella säädetään sekä ammattikorkeakoulun ja opiston kesken sovi-
taan.

Muu koulutus: Pelastusopisto antaa pelastustoimeen ja hätäkeskustoimintaan liittyvää 
ammatillista täydennyskoulutusta, pelastuslain (379/2011) mukaista väestönsuojelun joh-
to- ja erityishenkilöstön koulutusta sekä valmiuslain (1552/2011) mukaista varautumista 
edistävää koulutusta. Opisto voi antaa muutakin toimialaansa soveltuvaa koulutusta.

Ammatillisen peruskoulutuksen laajuus ja sisältö: Opintojen mitoituksen peruste on 
opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden 
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lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava työmäärä vastaa 60 opin-
topistettä. Ammatilliseen tutkintoon johtavien opintojen laajuus on vähintään 90 opin-
topistettä ja alipäällystön koulutuksen laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Opintojen 
enimmäisaika määritellään 16 §:ssä tarkoitetussa opetussuunnitelmassa. Ammatilliseen 
tutkintoon johtavaan koulutukseen sisältyy ammatillisia opintoja ja niitä tukevaa harjoit-
telua sekä ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia ja ammattitaitoa täydentäviä yleisiä 
opintoja.

Kuvio 92. Pelastusopiston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 15 % 

Tutkimus- ja arviointitehtävät 5 %
Hallinnonalan kehittämistehtävät 2 %

Maksulliset palvelutehtävät 3 %

Julkisten palveluiden tuottaminen 75 %

MUUT TEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 0 %

Muut tehtävät 100 %:

• Julkisten palveluiden tuottaminen, päätehtävä 75 % (97,6 htv): koulutus ml. 
Kriisinhallintakeskuksen antama koulutus

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 15 % (19,5 htv): 

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 5 % (6,5 htv): pelastustoimeen liittyvät tutkimus-
hankkeet 

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 2,5 % (3,3 htv): tietojärjestelmiin ja tilastoin-
tiin liittyvät tehtävät

• Maksulliset palvelutehtävät 2,5 % (3,3 htv): liiketaloudellisesti hinnoiteltava 
koulutus
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Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Tulosohjausprosessi perustuu sisäministeriön suunnitte-
lumääräykseen ja sitä täydentävään tulosneuvotteluohjeeseen. Vastuuosasto substanssin 
osalta on ministeriön pelastusosasto/lainsäädäntö- ja ohjausyksikkö. Hallinto- ja kehittä-
misosasto koordinoi prosessia.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Sisäministeriön hallinnonalan yhteiset tavoitteet, jotka koskevat kansainvälistä 

toimintaa, henkilöstöä ja toimintaa & taloutta.
2. Pelastusopiston omat tulostavoitteet:
2.1. Ammatillisen koulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittäminen, 
2.2. Päällystön ammattikorkeakoulutuksen kehittäminen, 
2.3. Pelastustoimen henkilöstön valmiuksien kehittäminen liittyen suuronnetto-

muus- ja muihin vakaviin häiriötilanteisiin sekä poikkeusoloihin 
2.4. KV-pelastustoiminnan koulutuksen järjestäminen vastaamaan EU:n vaatimuksia
2.5. Rakenteiden ja menettelytapojen kehittäminen liittyen pelastustoimen TKI -toi-

minnan koordinointiin.
2.6. Kansainvälisen pelastustoiminnan kansallisen osaamisen kehittäminen siten, 

että Suomella on hyvät valmiudet antaa ja ottaa vastaan kansainvälistä apua.
2.7. Siviilikriisinhallinnan koulutuksen kehittäminen ja kotimaan valmiuksien hyö-

dyntäminen

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: valtion organisaatiot, jotka ostavat täydennyskoulu-
tusta Pelastusopistolta. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, yritykset.

Käyntiasioinnin tarve: Kyllä on, kaikkien palveluiden osalta. Osa opetuksesta on verkko-
pohjaista eikä edellytä tällöin käyntiasiointia.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Muun muassa koulutukseen hakeminen tapahtuu 
sähköisesti.

Maksulliset palvelutehtävät: Varautumiseen ja pelastustoimeen liittyvä täydennyskoulu-
tus esim. lentopalosimulaattorikoulutus Finavialle 

Muutokset virastossa: 
Sisäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan pelastustoimen päällystön ammat-
tikorkeakouluopetuksen siirtämistä Savonia-ammattikorkeakoulusta Poliisiammattikorkea-
koulun yhteyteen. Siirron taustalla on koulutuksen rahoitukseen kohdistunut merkittävä, 
yli 20 % leikkaus osana OKM:n ammattikorkeakouluopetuksen perusrahoitusuudistusta. 

Osana Pelastusopiston sopeuttamisohjelmaa tarkastellaan myös toimitiloja. Tavoitteena 
on luopua osasta toimitiloja. 
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6.5  Puolustusministeriön hallinnonala

Valtioneuvosto Ministeriön ohjaamat virastot

Keskushallinnon 
toimielimet

(8 kpl)

Puolustusvoimat

Puolustusministeriö
Puolustushallinnon

rakennuslaitos

P U O LU S T U S M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A N  V I R A S TOT  J A  L A I TO K S E T 
( 31.12.2015 )

Puolustusministeriö: 133,6 htv 
Keskushallinnon virastot: 12 826,7 htv 
Yhteensä 12 960,3 henkilötyövuotta 

Kaksi keskushallinnon virastoa, 
jotka toimivat kirjanpitoyksikköinä: 
Puolustusvoimat (12 067,7 htv) ja 
Puolustushallinnon rakennuslaitos (759 htv).

Puolustusvoimain komentaja johtaa 
Puolustusvoimia. Puolustusvoimat 
koostuu Pääesikunnasta, Maavoimista, 
Ilmavoimista ja Merivoimista sekä 
Maanpuolustuskorkeakoulusta. 
Pääesikunnan päällikön johtaman 
Pääesikunnan alaisuudessa ovat lisäksi 

Johtamisjärjestelmäkeskus, Palvelukeskus, 
Tiedustelulaitos, Tutkimuslaitos, 
Logistiikkalaitos ja Nimikkeistökeskus.

Keskushallinnon toimielimet  
(8 kpl): Maanpuolustustiedotuksen 
suunnittelukunnan sihteeristö, 
Turvallisuuskomitean sihteeristö, 
Maanpuolustuksen tieteellisen 
neuvottelukunnan (MATINE) 
sihteeristö, Maanpuolustustiedotuksen 
suunnittelukunta, Turvallisuuskomitea, 
Maanpuolustuksen tieteellinen 
neuvottelukunta, Kutsunta-asiain 
keskuslautakunta, Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen neuvottelukunta. 
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Taulukko 16. Puolustusministeriön hallinnonalan keskushallinnon virastoja koskevat virallisluokittelut

Hallinnonalan virastot Toimialaluokka

Puolustusvoimat Maanpuolustus

Puolustushallinnon rakennuslaitos Kiinteistönhoito

Hallinnonalan kirjanpitoyksiköt Cofog-tehtäväluokitus

Puolustusvoimat Sotilaspuolustus

Puolustushallinnon rakennuslaitos Sotilaspuolustus

Hallinnonalan tulosohjausmenettelyn kuvaus
Puolustusministeriön hallinnonalalla on käytössä viisivuotinen tulosohjausmalli Puolustus-
voimissa sekä Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa. Tulosohjausmallissa ensimmäisen 
vuoden tavoitteet ovat yksityiskohtaisemmat.

Hallinnonalan toteutuneet, käynnissä olevat ja suunnitellut muutokset
Puolustusvoimissa on toteutettu laaja puolustusvoima-uudistus. Uusi organisaatio ja toi-
mintamalli otettiin käyttöön vuoden 2015 alussa.

Hallinnonalan tehtävät
Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta painottuu vahvasti operatiivisiin turvallisuus-
viranomaistehtäviin, josta vastaa Puolustusvoimat (9 896 htv). Toimintayksikön valtavasta 
koosta johtuen se pitää sisällään myös merkittävän määrän muita toimintoja, kuten erilai-
set tutkimus- ja arviointitehtävät (241 htv). Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tehtävä 
puolestaan painottuu maksullisiin palvelutehtäviin (744 htv). Tehtävät ja niihin käytetyt 
htv-määrät on eritelty tarkemmin taulukoissa 17 ja 18.

Taulukko 17. PLM:n hallinnonalan henkilötyövuodet tehtävittäin ja keskusvirastoittain

PLM:n alaiset virastot Puolustusvoimat Puolustushallinnon 
rakennuslaitos HTV:t yhteensä

Operatiiviset turvallisuusviranomaisteht. 9 895,5 9 895,5

Maksulliset palvelutehtävät 743,8 743,8

Konsernipalvelut 724,1 724,1

Viraston sis. hallinto ja tukipalvelut 663,7 15,2 678,9

Ohjaustehtävät 362,0 362,0

Tutkimus- ja arviointitehtävät 241,4 241,4

Tilasto- ja rekisteriviranomaisteht. 120,7 120,7

Norminantotehtävät 60,3 60,3

Henkilötyövuodet yhteensä 12 067,7 759,0 12 826,7
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Taulukko 18. Henkilötyövuosien kohdentuminen tehtävittäin

Tehtävät HTV:t %

Julkisen vallan käyttötehtävät 10 439 81,4 

Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät 9 896 77,1 
Ohjaustehtävät 362 2,8 
Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 121 0,9 
Norminantotehtävät 60 0,5 

Muut tehtävät 2 388 18,6 

Maksulliset palvelutehtävät 744 5,8 

Konsernipalvelut 724 5,6 

Sis. hallinto ja tukipalvelut 679 5,3 

Tutkimus- ja arviointitehtävät 241 1,9 

Yhteensä 12 827 100,0 

Hallinnonalan bruttomenot menolajeittain 
Taulukossa 19 ja kuviossa 93 on tarkasteltu puolustusministeriön hallinnonalan toiminta-
menojen kulurakennetta. Puolustusvoimissa palveluiden ostokulut muodostavat jopa  
33 % bruttomenoista. 

Taulukko 19. Puolustusministeriön hallinnonalan bruttomenot, 1000 euroa (2015)

Hallinnonalan 
kirjanpitoyksiköt

Henkilöstö-
kulut

Toimitila-
vuokrakulut

Investointi-
menot Muut kulut Palvelujen

ostokulut
Kaikki 

yhteensä

Puolustusministeriö 9 172 47 1 171 1 423 11 813

Puolustusvoimat 844 259 143 060 34 059 252 031 613 143 1 886 551

Bruttomenot yhteensä 853 431 143 106 34 059 253 202 614 566 1 898 364

Kuvio 93. Puolustusministeriön hallinnonalan virastojen bruttomenojen jakautuminen 
menolajeittain, %, 2015

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Puolustusvoimat

Puolustusministeriö

Henkilöstökulut, % Toimitilavuokrakulut, % Investointimenot, %
Muut kulut, % Palvelujen ostokulut, %

Kuviosta puuttuu Puolustushallinnon rakennuslaitos*

* Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilinpäätöksen mukaan viraston henkilöstökulut
olivat 38 050 008 euroa, vuokrakulut 2 538 695 euroa, palveluiden ostot 65 726 179 euroa,
muut kulut 2 140 429 euroa, poistot 312 333 euroa ja sisäiset kulut 155 375 euroa.
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6.5.1  Puolustusvoimat

12 067,7 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 27.10.01. Toimipai-
kat: Helsinki (1780,6 htv), Jyväskylä (1117,3) yms.

Puolustusvoimien tehtävänä on: 
1) Suomen sotilaallinen puolustaminen

• maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen sekä alueellisen koskemattomuu-
den turvaaminen

• kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden 
turvaaminen ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen

• sotilaskoulutuksen antaminen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen oh-
jaaminen sekä maanpuolustustahdon edistäminen

2) Muiden viranomaisten tukeminen 

• virka-apu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten 
estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi

• pelastustoimintaan osallistuminen antamalla käytettäväksi tarvittavaa kalustoa, 
henkilöstöä ja asiantuntijapalveluja

• osallistuminen avun antamiseen toiselle valtiolle terrori-iskun, luonnononnetto-
muuden, suuronnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman johdosta

3) Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja sotilastehtäviin muussa 
kansainvälisessä kriisinhallinnassa. 

Puolustusvoimien toiminta-ajatus: Puolustusvoimat ylläpitää ja kehittää Suomen valtion-
johdon ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisen toimintalinjan määrittämää suoritusky-
kyä. Suorituskyky muodostuu maapuolustuksen, meripuolustuksen ja ilmapuolustuksen 
suorituskyvyistä sekä puolustusvoimien yhteisistä suorituskyvyistä. Turvallisuusympä-
ristöön suhteutettu suorituskyky ehkäisee ennalta kriisitilanteiden syntymistä ja niiden 
eskaloitumista aseellisen voiman käytöksi. Suorituskyky mitoitetaan Suomen sotilaallista 
puolustusta varten sekä samalla soveltuvaksi puolustusvoimien kahteen muuhun tehtä-
vään. Puolustusvoimat ylläpitää valmiutta kaikkien sille asetettujen tehtävien täyttämisek-
si. Puolustusvoimien suorituskyvyn käyttö valmistellaan koko maan kattavasti.

Puolustusvoimain komentaja johtaa Puolustusvoimia. Puolustusvoimain komentajan suo-
ranaisia alaisia ovat Maa-, Meri- ja Ilmavoimien komentajat, Pääesikunnan päällikkö sekä 
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori.

Pääesikuntaan kuuluu kymmenen osastoa, sisäinen tarkastusyksikkö ja Pääesikunnan 
kanslia. Osastot ovat Henkilöstöosasto, Johtamisjärjestelmäosasto, Koulutus-osasto, Logis-
tiikkaosasto, Oikeudellinen osasto, Operatiivinen osasto, Suunnittelu-osasto, Teknillinen 
tarkastusyksikkö, Tiedusteluosasto ja Viestintäosasto. Kanslia vastaa Pääesikunnan asian-
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hallinnasta, pitää yhteyttä ulkomaisiin puolustusasiamiehiin, järjestää Pääesikunnan tieto-, 
henkilöstö- ja taloushallinnon. Kanslia on jaettu johdon tukiosastoon ja hallinto-osastoon. 
Sisäinen tarkastusyksikkö: tarkastusyksikkö toteuttaa linjaorganisaatiosta riippumatonta ja 
objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa. Pääesikunnan alaisuudessa 
ovat Johtamisjärjestelmäkeskus, Palvelukeskus, Tiedustelulaitos, Tutkimuslaitos, Logistiik-
kalaitos ja Nimikkeistökeskus.

Kuvio 94. Puolustusvoimien henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Operatiiviset 
turvallisuusviranomaistehtävät 82 % 

Ohjaustehtävät 3 %
Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 1 %

Norminantotehtävät 0,5 %

Tutkimus- ja arviointitehtävät 2 %

Konsernipalvelut 6 %
Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 6 % 

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 86,5 %:

• Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät, päätehtävä 82 % (9 895,5 htv), 
päätehtävä: Suomen sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukemi-
nen, osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan.  

• Ohjaustehtävät 3 % (362 htv): Puolustusvoimien tulosyksiköiden välinen ja sisäi-
nen ohjaaminen ja johtaminen (tulosohjaus, johtaminen, sotilaskäskymenettely 
ja toimialaohjaus) sekä niihin liittyvä valmistelu.

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 1 % (120,7 htv): Keskeisin on asevelvolli-
suusrekisterin hallinta.

• Norminantotehtävät 0,5 % (60,3 htv): Puolustusvoimat antaa omia sisäisiä nor-
meja.
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Muut tehtävät 13,5 %:

• Konsernipalvelut 6 % (724,1 htv): Puolustusvoimien palvelukeskus  
(PVPALVK) tuottaa puolustusvoimallisena kokonaisuutena kaikille puolustusvoi-
mien hallintoyksiköille henkilöstöpalveluita, talous- ja matkapalveluita, tiedonhal-
lintapalveluita sekä oppimis- ja kuvapalveluita. Puolustusvoimien johtamisjärjes-
telmäkeskus (PVJJK) tuottaa tai järjestää puolustusvoimien käyttäjien tarvitsemat 
yhteiset tietopalvelut, näihin sisältyvät tietojenkäsittely- ja tietoliikenne-palvelut 
sekä tiedonsiirtoyhteydet. PVJJK toimii puolustusvoimien ICT–palveluoperaattori-
na ja puolustushallinnon TUVE–integraattorina.

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 5,5 % (663,7 htv): Muut kuin PVPAL-
VK:n keskitetysti tuottamat hallinnon- ja tukipalvelut ovat puolustusvoimien hal-
lintoyksiköissä ympäri maan (Mm. sihteeri- ja assistenttipalvelut, matka- ja hen-
kilöstöhallinnon itsepalvelut, vahtimestari-/vartiointipalvelut, kuljetuspalvelut, 
asiakirjahallinto, monistuspalvelut, henkilöstöpalvelut, henkilöstökoulutus

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 2 % (241,4 htv): Puolustusvoimien tutkimuslaitos 
tuottaa monialaisesti puolustushaarojen sekä pääesikunnan ja sen alaisten laitos-
ten tarvitsemat vaativat tutkimus-, kehittämis-, testaus- ja evaluointipalvelut.

• Muut tehtävät: Asevelvollisten koulutus sis. päätehtävään

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Puolustusministeriö asettaa alustavat tulostavoitteet, joista neuvotellaan ja niitä muoka-
taan yhdessä puolustusvoimien (pääesikunta) valmistelijoiden kanssa. Asetetut tavoitteet 
sopeutetaan käytettävissä oleviin määräraharesursseihin. Väliesittelyt suoritetaan osal-
listuvien organisaatioiden ylimmälle johdolle. Tulossopimusasiakirja muotoutuu useiden 
kommenttikierrosten jälkeen sellaiseksi, jonka Puolustusvoimien komentaja ja puolustus-
ministeri allekirjoittavat. Asiakirja on viisivuotinen, jossa ensimmäistä vuotta (budjettivuot-
ta) koskeva osuus on yksityiskohtaisempi. Tulossopimusasiakirjan valmistelu alkaa tammi-
kuussa, keväällä välitarkastelu, syksyisin pääneuvotteluprosessi ja viimeistely, allekirjoitus 
seuraavassa tammikuussa. Valmistelua koordinoi puolustusministeriössä konserninoh-
jausyksikkö, kaikki ministeriön tulosyksiköt osallistuvat valmisteluun. Puolustusvoimissa 
valmisteluvastuu on pääesikunnan suunnitteluosastolla, kaikki puolustushaarat (3 kpl) ja 
pääesikunnan alaiset laitokset osallistuvat valmisteluun.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Puolustusvoimat on valvonut alueellista koskemattomuutta sekä ennalta ehkäis-

syt ja tarvittaessa torjunut alueloukkaukset. 
2. Puolustusvoimilla on valmius torjua sotilaallisen voiman käyttö ja sillä uhkaami-

nen koko maan alueella. 
3. Puolustusvoimat kehittää toimintavalmiutta toimintaympäristön edellyttämällä 

tavalla.     
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4. Puolustusvoimilla on valmius tukea muita viranomaisia. 
5. Puolustusvoimat on toteuttanut sille osoitetut kriisinhallintatehtävät.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: virka-apu muille viranomaisille. Muut: kansalaiset ja 
järjestöt (asevelvolliset, maanpuolustusjärjestöt). 

Käyntiasioinnin tarve: Asevelvollisten asiointipalvelut aluetoimistoissa.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Asevelvollisten asiointipalvelut

Maksulliset palvelutehtävät: Puolustusvoimien fasiliteettien ja henkilöstön käyttö ulko-
puolisten tarpeisiin.

Hallinnonalan muutokset: Puolustusvoimissa on toteutettu laaja puolustusvoimauudis-
tus.  Uusi  organisaatio ja toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2015 alussa.
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6.5.2  Puolustushallinnon rakennuslaitos

759 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 27.01.01. Toimipaikat: 
Keskusyksikkö Haminassa (79,3), Helsinki (80,4), Tre (65,5), Turku (60,1) yms.

Puolustushallinnon rakennuslaitos on puolustusministeriön alainen laitos. Rakennuslai-
tos vastaa puolustushallinnon kiinteistötoimen asiantuntija- ja hankintatehtävistä sekä 
palvelutuotannon järjestämisestä.  Puolustushallinnon rakennuslaitos hankkii tai tuottaa 
puolustusvoimille pääsääntöisesti asiantuntijatehtäviin, hankesuunnitteluun, varuskuntien 
kehittämis- ja alueidenkäyttösuunnitteluun, kiinteistönhoitoon, siivouspalveluihin, kun-
nossapitoon, energiahuoltoon, ympäristönsuojeluun, tietohallintoon ja erillisiin käyttäjä-
toimintoihin liittyviä palveluja, joissa on otettu huomioon myös poikkeusolojen valmius-
näkökohdat. Lisäksi Rakennuslaitos tuottaa puolustusvoimille asukasisännöintipalveluja. 
Rakennuslaitos tuottaa Senaatti-kiinteistöille ja muille puolustusvoimien käytössä olevien 
tilojen kiinteistövarallisuuden haltijoille rakennuttamis-, omistaja- ja asiantuntijapalveluja.

Kuvio 95. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 2 % 
Maksulliset palvelutehtävät 98 % 

MUUT TEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 0 %

Muut tehtävät 100 %:

• Maksulliset palvelutehtävät, päätehtävä 98 % (743,8 htv): Valtion maksuperus-
telain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein hin-
noiteltavia suoritteita ovat: 1) kiinteistöpalvelut; 2) siivouspalvelut; 3) energiapal-
velut; 4) rakennuttamispalvelut; 5) tekniset palvelut; 6) ympäristöpalvelut;  
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7) valokopioiden ottaminen; 8) tiedon esiin hakeminen; 9) muut tilaukseen tai toi-
meksiantoon perustuvat suoritteet.

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 2 % (15,2 htv)

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Puolustusministeriö asettaa alustavat tulostavoitteet, joista neuvotellaan ja niitä muoka-
taan yhdessä Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja sen asiakkaan puolustusvoimien 
valmistelijoiden kanssa. Asetetut tavoitteet sopeutetaan käytettävissä oleviin määräraha-
resursseihin. Väliesittelyt suoritetaan osallistuvien organisaatioiden ylimmälle johdolle. 
Tulossopimusasiakirja muotoutuu useiden kommenttikierrosten jälkeen sellaiseksi, jonka 
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtaja ja puolustusministeri allekirjoittavat. Asia-
kirja on viisivuotinen, jossa ensimmäistä vuotta (budjettivuotta) koskeva osuus on yksityis-
kohtaisempi. Tulossopimusasiakirjan valmistelu alkaa tammikuussa, keväällä välitarkaste-
lu, syksyisin pääneuvotteluprosessi ja viimeistely, allekirjoitus seuraavassa tammikuussa. 
Valmistelua koordinoi puolustusministeriössä konserninohjausyksikkö, kaikki ministeriön 
tulosyksiköt osallistuvat valmisteluun. Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa valmiste-
lu tapahtuu hallintojohtajan johdolla, puolustusvoimissa vastuuosasto on pääesikunnan 
logistiikkaosasto.

Viraston ohjaamat virastot: Markkinoilla toimivat yritykset.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon valtiokonsernin linjaukset, puolustushal-
linnon strategiat, puolustusvoimauudistus ja tilahallinnan kokonaistarkastelusta tehdyt 
linjaukset.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: Puolustusvoimat, puolustusministeriö, Senaatti-kiin-
teistöt, VNHY. Muut: Millog Oy, Leijona Catering Oy. 

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Asiakastuki-palveluportaalin kautta jätetyt kiinteis-
töjen vikailmoitukset ja palvelupyynnöt välittyvät Puolustushallinnon rakennuslaitoksen 
Asiakastuki keskukseen, josta ne ohjataan asianomaiselle kiinteistöasiantuntijalle toimen-
piteitä varten.

Maksulliset palvelutehtävät: Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tar-
koitettuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat: 1) kiinteistöpalvelut; 2) 
siivouspalvelut; 3) energiapalvelut; 4) rakennuttamispalvelut; 5) tekniset palvelut; 6) ympä-
ristöpalvelut; 7) valokopioiden ottaminen; 8) tiedon esiin hakeminen; 9) muut tilaukseen 
tai toimeksiantoon perustuvat suoritteet. 
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Muutokset virastossa: 
Puolustusministerin 5.5.2014 tekemä päätös puolustushallinnon tilahallinnan kehittämi-
sestä antoi perusteet Rakennuslaitoksen organisaatiomuutokselle, puolustusvoimien ja 
Rakennuslaitoksen välistä yhteistoimintaa ja sopimusjärjestelmää koskevalle uudistukselle 
sekä Rakennuslaitoksen toiminnan tehostamiselle. Päätöksessä on lisäksi annettu suunta-
viivat ja Rakennuslaitoksen ja sidosryhmien välisen yhteistyön kehittämiselle.  Puolustus-
ministerille on luovutettu 23.9.2015 puolustusministeriön johtaman tilaturvallisuustyö-
ryhmän loppuraportti. Raportissa ehdotetaan Rakennuslaitokselle koko valtionhallintoa 
palvelevaa asiantuntijaroolia tilaturvallisuudessa ja rakenteellisessa turvallisuudessa.



175

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016 KESKUSHALLINNON UUDISTUSHANKKEEN ESISELVITYS – LÄHTÖKOHDAT JA ESISELVITYKSEN TULOKSET

6.6  Valtiovarainministeriön hallinnonala

Valtioneuvosto Ministeriön ohjaamat virastot Virastojen ojaamat virastot 
ja/tai toiminnot

Maistraattien 
substanssiohjaus

Verohallinto

Palkeet

Tilastokeskus

Valtori

Valtiokonttori

Väestörekisterikeskus

VATT

Rahoitusvakausvirasto

Aluehallintovirastot 
(6 kpl)

Keskushallinnon 
toimielimet (11 kpl)

Yhtiöt (6 kpl) 
Liikelaitokset (1 kpl)

Valtiovarainministeriö

Tulli

Maistraatit (9 kpl)

Talousarvion ulkopuoli-
set rahastot (2 kpl)
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Hallinnonalan tulosohjausmenettelyn kuvaus 
Valtiovarainministeriön kehittämis- ja hallintotoiminto (KHT) koordinoi ja ohjaa hallin- 
nonalan tulosohjausta. Osastojen tulosohjaajista koostuva hallinnonalan tulosohjausryh-
mä käsittelee valtiovarainministeriön hallinnonalan ohjaukseen ja strategisiin kysymyksiin 
liittyviä asioita (ml. hallinnonalan TAE, TTS, tilinpäätökset, tulosopimuspohjan sisältö yms. 
asiakirjat). Tulostavoitteet asetetaan yksityiskohtaisesti seuraavalle vuodelle, ennakolliset 
tavoitteet sitä seuraaville kolmelle vuodelle. 

Virasto toimittaa ministeriöön hallitusohjelmaan ja viraston strategiaan perustuvan luon-
noksen tulosopimukseksi marraskuun alkuun mennessä. Tätä ennen käydään tarvittaes-
sa alustavat valmistelevat keskustelut akselilla virasto, KHT/hallinnonalan ohjaus, osas-
ton tulosohjaaja. Ministeriön tulosohjaajat (osasto(t) ja KHT) käsittelevät luonnoksen ja 
toimittavat VM:n kommentit virastolle kirjallisesti. Varsinaisessa tulosohjauskokouksessa 
marraskuussa (viraston johto, KHT:n hallinto- ja kehitysjohtaja, osastopäällikkö) käsitellään 
kuluvan vuoden katsaus, tulossopimus sekä rahoitus (kehysesitys- ja maksullinen toimin-
ta). Kokouksen jälkeen sopimus tarkastetaan ja allekirjoitetaan.  

VA LT I O VA R A I N M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A N  V I R A S TOT  J A  L A I TO K S E T 
( 31.12.2015 )

Valtiovarainministeriö: 372,0 htv 
Keskushallinnon virastot: 9 680,7 htv 
Aluehallinto: 1 269,5 htv 
Paikallishallinto: 736,3 htv 
Yhteensä 12 058,5 henkilötyövuotta 

Yhdeksän keskushallinnon virastoa, 
jotka toimivat tulosohjattuina 
kirjanpitoyksikköinä: Verohallinto, 
Tulli, Tilastokeskus, Palkeet, Valtori, 
Valtiokonttori, Väestörekisterikeskus, VATT, 
Rahoitusvakausvirasto.

Aluehallinnon virastot: Aluehallintovirastot 
(6 kpl)

Paikallishallinnon virastot:  
Maistraatit (9 kpl)

Keskushallinnon toimielimet  
(11 kpl): Julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastuslautakunta, Valtion 
virka-ansiomerkkitoimikunta, Valtion 
virkamieseettinen neuvottelukunta, 

Valtion työnantajapolitiikan 
neuvottelukunta, Kuntatalouden 
ja -hallinnon neuvottelukunta, Valtion 
aluejakoneuvottelukunta, Julkisen 
hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta, 
Kuntien eläkeneuvottelukunta, 
Valtiokonttorin neuvottelukunta, 
Valtion työelämäneuvottelukunta, 
Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunta 

Valtiontalousarvion ulkopuoliset 
rahastot (2 kpl): Valtion eläkerahasto, 
Rahoitusvakausrahasto

Valtioenemmistöiset yhtiöt (5 kpl): Hansel 
Oy (100 %), HAUS Kehittämiskeskus Oy  
(100 %), Fingrid Oyj (53,1 %), Tietokarhu Oy 
(20 %, osuus äänivallasta 80 %), OHY Arsenal 
Oy (100 %, selvitystilassa). 

Valtion osakkuusyhtiöt (1 kpl): Suomen 
yliopistokiinteistöt Oy (33,3 %)

Liikelaitokset (1 kpl): Senaatti-kiinteistöt
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Seurantakokous pidetään keväällä tilinpäätöskannanoton antamisen yhteydessä. Samassa 
yhteydessä käsitellään viraston esitys talousarvioksi. Tulosohjauskokousten ja niiden val-
mistelun lisäksi osastojen tulosohjaajat tapaavat vaihtelevasti virastojen substanssi- 
asiantuntijoita ja johtoa substanssiasioissa (säädösvalmistelu ja mahdolliset kehittämisasi-
at). VM voi asettaa erillisiä seurantaryhmiä virastojen erittäin merkittävien kehittämishank-
keiden seurantaan. Näissä on pj KHT:stä ja edustajat osastoilta. Kehittämis- ja hallintotoi-
minto valmistelee ja esittelee virastojen ylimmän johdon nimitykset. Osastot valmistelevat 
neuvottelukuntien yms. substanssia tukevien elinten nimitykset.

Hallinnonalan toteutuneet, käynnissä olevat ja suunnitellut muutokset
 − Digitalisaatiotehtävien ohjaus ja organisointi VM:n hallinnonalalla –valmistelu-

ryhmän (16.9.-18.11.2016) tehtävänä on valmistella esitys digitalisointia tukevien 
tehtävien ohjauksesta, vastuista ja organisoinnista valtiovarainministeriön hallin-
nonalalla. Työssä arvioidaan Valtiokonttorin, Valtorin ja Väestörekisterikeskuksen 
digitalisaatiotehtävät ja rooli sekä mahdollisten esitettävien muutosten vaikutuk-
set maistraattien ja Verohallinnon tehtäviin. 

 − Tullista siirretään Verohallintoon auto- ja valmisteverotus (1.1.2017) ja maahan-
tuonnin arvonlisäverotus (aikaisintaan 1.1.2018). Siirto aiheuttaa myös henkilö- ja 
resurssisiirtoja.

 − Kieku- ja Rondotietojärjestelmäomistajuuden ja käyttöpalveluiden siirtäminen 
Valtiokonttorilta Palkeille 1.1.2017. Kieku-käyttöönotot on saatu päätökseen 
1.10.2016. Kieku-käyttäjiä on nyt yli 60 000. Valtiokonttorin KIEKU-hanke päättyy 
31.12.2016. 

 − Suomi.fi palveluiden siirto Valtiokonttorilta Väestörekisterikeskukselle 1.1.2017; 
Hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) 
mukainen siirto.

 − VM/SM: Selvityshenkilö Anneli Taina valmistelemaan ehdotus Tullin hallinnollises-
ta asemasta ja ohjauksesta (1.10.–30.11.2016).  

 − YM/VM/STM/MMM: Synergialaboratoriohankkeessa tehdään selvitystä yhdessä 
Tullin, Fimean, Eviran sekä Senaatti-kiinteistöjen kanssa virastojen yhteisen labo-
ratorion aikaansaamiseksi Helsingin Viikkiin (hanke käynnissä).

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset hallinnonalaan
 − Hallinnon rakennetta kehitetään luomalla selkeä työnjako kunnan, maakunnan 

ja valtion välillä. Kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen 
ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä 
(yleinen toimiala) ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. Maakunnat vastaavat 
sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, 
alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, alueiden 
käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kult-
tuurin edistämisestä. Lisäksi maakunnat vastaavat maakunnalle lain perusteella 
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annettavista muista alueellisista palveluista. Valtio vastaa oikeusvaltion ylläpitä-
misestä ja kehittämisestä, perusoikeuksien turvaamisesta ja arvioinnista sekä tur-
vallisuustehtävistä samoin kuin kansainvälisistä ja valtakunnallisista tehtävistä ja 
yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvonnasta.

 − Nykyisistä kuudesta alueellista toimivaltaa käyttävästä aluehallintovirastosta 
muodostetaan yksi valtakunnallisen toimivallan omaava viranomainen, joka toi-
mii alueellisissa yksiköissä / toimipisteissä. Samassa yhteydessä puretaan päällek-
käisyydet valtakunnallisen viraston ja keskushallinnon virastojen kanssa ja muuta 
valtion virastojen välistä työnjakoa kehitetään, mikä koskee erityisesti Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraa, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tu-
kesia sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastoa. Uusi virasto aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Taulukko 20. Valtiovarainministeriön hallinnonalan keskushallinnon virastoja koskevat virallisluokittelut

Hallinnonalan virastot Toimialaluokka

Valtiokonttori Julkinen yleishallinto

Tulli Julkinen yleishallinto

Verohallinto Julkinen yleishallinto

Väestörekisterikeskus Julkinen yleishallinto

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Julkinen yleishallinto

Rahoitusvakausvirasto Julkinen yleishallinto

Tilastokeskus Julkinen yleishallinto

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palv.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutk. ja keh.

Hallinnonalan kirjanpitoyksiköt Cofog-tehtäväluokitus

Rahoitusvakausvirasto ei vielä määritelty

Valtiokonttori Toimeenpano ja lainsääd.elimet, finanssi- ja veroasiat, ulkoas.hallinto

Tulli Toimeenpano ja lainsääd.elimet, finanssi- ja veroasiat, ulkoas.hallinto

Verohallinto Toimeenpano ja lainsääd.elimet, finanssi- ja veroasiat, ulkoas.hallinto

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Toimeenpano ja lainsääd.elimet, finanssi- ja veroasiat, ulkoas.hallinto

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Yleisen julkishallinnon tutkimus ja kehittäminen

Väestörekisterikeskus Yleiset hallintopalvelut

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palv.keskus Yleiset hallintopalvelut

Tilastokeskus Yleiset hallintopalvelut

Hallinnonalan tehtävät
Taulukot 21 ja 22 kuvaavat valtiovarainministeriön hallinnonalan keskushallinnon virasto-
jen ja laitosten henkilöstötyövuosikertymän jakautumista eri tehtäväalueille. Suurin osa 
hallinnonalan tehtävästä koskee erilaisia julkisen vallan käyttötehtäviä (74 %). Selvästi suu-
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rin tehtäväkokonaisuus yli 5000 htv:n työpanoksella ovat verotukseen liittyvät tehtävät, 
jotka muodostivat 53 % hallinnonalan kaikista tehtävistä. Verotuksen keräämisen keskeiset 
viranomaiset ovat Verohallinto ja Tulli. Toinen selkeä tehtäväkokonaisuus ovat konsernipal-
velut, joihin sitoutui 1400 htv:n työpanos (15 %). Niissä suurimmat toimijat ovat Palkeet, 
Valtori ja Valtiokonttori. 

Taulukko 21. VM:n hallinnonalan henkilötyövuodet tehtävittäin ja keskusvirastoittain

Tehtäväryhmät Vero-
hallinto Tulli Palkeet Tilasto-

keskus Valtori Valtio-
konttori VRK VATT

Rahoitus-
vakaus-
virasto

HTV:t 
yhteensä

Verojen tms. 
kerääminen

4 477,8 659,2 1,2 5 138,2

Konsernipalvelut 700,7 572,6 117,4 10,5 1 401,2

Viraston sis. hallinto ja 
tukipalvelut

321,6 219,7 36,9 190,8 46,4 47,4 15,7 5,0 2,4 885,9

Valvontatehtävät 659,2 659,2

Tilasto- ja rekisterivi-
ranomaisteht.

22,0 447,6 3,0 89,1 561,7

Muut julkisen vallan 
käyttöteht.

241,7 6,6 248,3

Operatiiviset turv.
viranomaisteht.

219,7 219,7

Maksulliset palvelu-
tehtävät

53,6 22,0 73,4 1,4 14,4 0,2 164,9

Muut rahoitus- ja 
tukipäätökset

118,7 118,7

Julkisten palveluiden 
tuottaminen

22,0 22,0 20,6 64,6

Norminantotehtävät 43,9 9,8 53,8

Lupatehtävät 8,3 43,9 52,2

Tutkimus- ja arviointi-
tehtävät

44,8 44,8

Valtionavustuspää-
tökset

22,0 12,2 34,2

Täytäntöönpanoteh-
tävät

22,0 0,6 22,6

Ohjaustehtävät 8,1 1,3 9,4

Muut tehtävät 0,3 1,2 1,5

Henkilötyövuodet 
yhteensä

4 861,3 2 197,2 737,6 733,7 619,0 338,6 131,1 50,2 12,0 9 680,7
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Taulukko 22. Henkilötyövuosien kohdentuminen tehtävittäin

Tehtävät HTV:t %

Julkisen vallan käyttötehtävät 7 118 73,5 

Verojen ja veronluonteisten maksujen kerääminen 5 138 53,1 

Valvontatehtävät 659 6,8 

Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 562 5,8 

Muut julkisen vallan käyttötehtävät 248 2,6 

Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät 220 2,3 

Muut rahoitus- ja tukipäätökset 119 1,2 

Norminantotehtävät 54 0,6 

Lupatehtävät 52 0,5 

Valtionavustuspäätökset 34 0,4 

Täytäntöönpanotehtävät 23 0,2 

Ohjaustehtävät 9 0,1 

Muut tehtävät 2 563 26,5 

Konsernipalvelut 1 401 14,5 

Sisäinen hallinto ja tukipalvelut 886 9,2 

Maksulliset palvelutehtävät 165 1,7 

Julkisten palveluiden tuottaminen 65 0,7 

Tutkimus- ja arviointitehtävät 45 0,5 

Muut tehtävät 2 0,0 

Yhteensä 9 681 100,0 

Hallinnonalan bruttomenot menolajeittain
Taulukossa 23 on eritelty valtiovarainministeriön hallinnonalan toimintamenojen käyttö 
ja kuviossa 96 on tarkasteltu menojen suhteellista osuutta. Henkilöstömenojen osuus kai-
kista toimintamenoista on huomattavan korkea pois lukien konsernipalveluita tuottavat 
virastot (Palkeet, Valtori ja Valtiokonttori) sekä rekisteriviranomaistehtäviä hoitava Väestö-
rekisterikeskus, joissa palveluiden ostokulut muodostavat suuren osan menoista.
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Taulukko 23. Valtiovarainministeriön hallinnonalan bruttomenot, 1000 euroa (2015)

Hallinnonalan 
kirjanpitoyksiköt

Henkilöstö-
kulut

Toimitila-
vuokrakulut

Investointi-
menot Muut kulut Palvelujen

ostokulut
Kaikki 

yhteensä

Valtiovarainministeriö 25 693 672 2 044 3 492 31 900

Verohallinto 252 582 26 935 815 12 370 117 556 410 258

Tulli 115 696 15 232 986 9 099 30 726 171 740

Etelä-Suomen aluehallin-
tovirasto*

105 639 13 180 4 610 18 566 141 995

Tilastokeskus 42 441 5 662 1 982 6 883 56 969

Valtion tieto- ja viestintä-
tekniikkakeskus Valtori

33 696 2 736 78 18 896 114 222 169 627

Valtion talous- ja 
henkilöstöhallinnon 
palvelukeskus

30 076 2 768 114 1 015 20 259 54 232

Valtiokonttori 18 718 2 436 4 087 2 146 19 009 46 397

Väestörekisterikeskus 7 001 859 185 2 830 11 425 22 300

Valtion taloudellinen 
tutkimuskeskus

3 587 401 19 313 954 5 275

Ahvenanmaan valtion-
virasto

882 163 204 83 1 332

Rahoitusvakausvirasto 511 20 99 427 1 057

Bruttomenot yhteensä 636 523 71 066 6 285 55 609 343 601 1 113 083

Kuvio 96. Valtiovarainministeriön hallinnonalan virastojen bruttomenojen jakautuminen 
menolajeittain, %, 2015

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus…
Väestörekisterikeskus

Valtiokonttori
Rahoitusvakausvirasto

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon…
Verohallinto

Ahvenanmaan valtionvirasto
Tulli

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Etelä-Suomen aluehallintovirasto*

Tilastokeskus
Valtiovarainministeriö

Henkilöstökulut, % Toimitilavuokrakulut, % Investointimenot, %

Muut kulut, % Palvelujen ostokulut. %

* Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjanpitoyksikköön kuuluvat kaikki aluehallintovirastot
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6.6.1  Verohallinto

4 872,5 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 28.10.01 Toimipaikat: 
Päätoimipaikka Helsinki 850,2 htv, Vantaa 625,0 jne. Toimii hajautetusti ympäri maata.

Verohallinnon perustehtävänä on toimittaa verotus ja tilittää verot ja veronluonteiset mak-
sut veronsaajille siten, että veronsaajat saavat verotulonsa oikeanmääräisinä ja oikea-aikai-
sesti. Verohallinto huolehtii vaikuttavasta verovalvonnasta sekä verojen ja maksujen kan-
nosta ja perinnästä. Lisäksi Verohallinto suorittaa selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnit-
telutehtäviä sekä muita tehtäviä, jotka sille erikseen säädetään tai määrätään. Verohallinto 
ylläpitää sähköistä tunnistuspalvelua (Katso-yritystunniste). Tätä määräaikaista tehtävää 
on jatkettu vuoteen 2016 saakka.  

Verohallinto turvaa verotulojen kertymän edistämällä veronmaksumyönteisyyttä, anta-
malla ennakoivaa ohjausta ja hoitamalla verovalvontaa uskottavasti. Verohallinnon toimil-
la pienennetään verovajetta. Harmaan talouden torjuntaa tehostetaan kehittämällä vero-
tustoimintoja, tehostamalla valvontaa ja parantamalla yhteistyötä viranomaisten välillä. 
Verohallinto vähentää väärintoimimisen mahdollisuuksia ja edistää asiakkaidensa mahdol-
lisuutta hoitaa veroasiansa omatoimisesti ja oikein tarjoamalla kohdennettuja ja helppo-
käyttöisiä palveluja ja edistämällä erityisesti sähköistä asiointia.  Verohallinto toimii valta-
kunnallisena viranomaisena, mikä mahdollistaa töiden joustavan järjestämisen ja turvaa 
verotuksen yhdenmukaisuutta. Verohallinnossa on kolme verotusta toimittavaa yksikköä 
(Henkilöverotusyksikkö, Yritysverotusyksikkö ja Veronkantoyksikkö). Lisäksi Verohallinnos-
sa on seitsemän muuta yksikkö, jotka vastaavat muun muassa tietohallinto-, hallinto- ja 
viestintätehtävistä. Verohallinnossa on riippumaton veronsaajien oikeudenvalvontayksik-
kö, joka valvoo veronsaajien oikeutta verotuksessa ja verotusta koskevassa muutoksen-
haussa. Harmaan talouden selvitysyksikkö tuottaa tietoa harmaan talouden ilmiöstä ja 
laatii yrityksistä ja yhteisöistä selvityksiä muille viranomaisille.  

Julkisen vallan käyttötehtävät 92,3 %:

• Verojen ja veronluonteisten maksujen kerääminen, päätehtävä 91,9 % (4 477,8 
htv): Verohallinnon tehtävänä on verotuksen toimittaminen, verovalvonta, vero-
jen ja maksujen kanto, perintä ja tilitys sekä veronsaajien oikeudenvalvonta sen 
mukaan kuin erikseen säädetään

• Lupatehtävät 0,17 % (8,3 htv): Veronumeroiden myöntäminen: veronumero ja 
VTJ yhteensä 10 htv. Arvio veronumeroista 8 htv = 0,16 %

• Valvontatehtävät: Verovalvonta on osa päätehtävää. Valvontatehtävää ei ole 
mahdollista erottaa päätehtävästä.

• Norminantotehtävät: Lainsäädäntöä täydentävien Verohallinnon määräysten an-
taminen: koko lainsäädäntövalmistelu 12 htv, tästä normien anto korkeintaan  
2 htv. 
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• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät: Verotukseen liittyvä tilastointi, mm. ker-
tymätilastot ja verotuksen julkiset tiedot: tilastojen julkaiseminen siirtyi Tilasto-
keskuksen tehtäväksi. Tilastotuotantoon käytetään arviolta 2 htv. Rekisteriviran-
omaistehtävät: asiakastietojen hallinta 151 htv. Tämä tehdään verotuksen toteut-
tamiseksi ja suurin tehtävästä on erilaisten veroroolien ylläpito. Sisältyy päätehtä-
vään.

Kuvio 97. Verohallinnon henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

Lupatehtävät 0,2 %

Maksulliset palvelutehtävät 1,1 %

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 6,6 % 
Verojen ja veronluonteisten 
maksujen kerääminen 92,1 %

MUUT TEHTÄVÄT

Muut tehtävät 7,7 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 6,6 % (321,6 htv): Talous- ja henkilöstö-
hallinto, hankintatoimi, toimitilat, tietohallinto: taloushallinto 23 htv, tietohallinto 
116 htv, kirjaamo & viestintä 39 htv, vahtimestarit 93 htv, muut tukitoiminnot  
31 htv, palvelussuhteen hallinta 18 htv. 

• Maksulliset palvelutehtävät 1,1 % (53,6 htv): Valtiovarainministeriön asetus Ve-
rohallinnon maksullisista suoritteista 1042/2012: maksullisen toiminnan kustan-
nusvastaavuuslaskelman mukaan 54 htv = 1,1 %

• Konsernipalvelut: Yritysten tunnistautumispalvelut, tulorekisterin yhteiset tehtä-
vät (Katre-hanke) 2019 alkaen.  Vuonna 2015 KATRE-tehtäviin käytettiin arviolta 
1,5 htv. Yritysten tunnistautumispalveluista ei ole erillistä työajan seurantaa.
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Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Ministeriön kehittämis- ja hallintotoiminnon koordinoi-
massa ja määrittelemässä prosessissa ja aikataulussa. Substanssin osalta vastuuosasto on 
Vero-osasto.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Verohallinto kerää verot mahdollisimman oikea-

määräisinä ja alentaa verovajetta. Verohallinto tukee asiakkaiden mahdollisuuksia 
toimia oikein ja tekee veroasioinnin mahdollisimman helpoksi. 

2. Verotuksen häiriötön toimeenpano. Verohallinto huolehtii verotuksen sujumi-
sesta ja verojen tilittämisestä ilman merkittäviä häiriöitä. Asiakkaat voivat hoitaa 
veroasiansa sähköisesti milloin tahansa. Lainsäädäntömuutokset toteutetaan 
määräajassa. Toimintavarmuuden turvaamiseen kiinnitetään erityistä huomioita 
tietojärjestelmäuudistuksen aikana.

3. Verovajetta pienennetään. Verotulojen kertymä turvataan edistämällä veronmak-
sumyönteisyyttä, antamalla ennakoivaa ohjausta, helpottamalla veroasioiden 
hoitoa ja hoitamalla verovalvonta uskottavasti. Verohallinto vähentää väärintoimi-
misen mahdollisuuksia. 

4. Veronmaksajien luottamus ja veromyönteisyys pysyvät hyvällä tasolla

Asiakkaat: Kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, muut; mm. tilitoimistot. 
Tulorekisterin osalta mm. Kela, kunnat

Käyntiasioinnin tarve: Henkilö- ja yritysasiakkaiden neuvonta, tietojen ja asiakirjojen vas-
taanotto, asiakirjojen ja todistusten luovutus, verokorttipalvelut, veronumeroiden antami-
nen.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Asiakkaiden tietojen ilmoittaminen verotusta var-
ten. mm. tuloveroilmoitukset, kausiveroilmoitukset, verokorttipalvelut

Maksulliset palvelutehtävät: Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon maksullisista 
suoritteista 1042/2012

Muutokset virastossa: 
 − Valmis-hanke: Laaja tietojärjestelmäuudistus, jonka tavoitteena on korvata ny-

kyiset n. 70 verotuksen tietojärjestelmää yhdellä valmisohjelmistolla. Hankkeen 
toteutusvaihe ajoittuu vuosille 2014–2019. Samalla Verohallinto uudistaa toimin-
taprosessejaan entistä sujuvammiksi ja vaikuttavammiksi. Toiminnan kehittämi-
seen liittyvät verotusmenettelyä koskevat lainsäädäntöuudistukset on tarkoitus 
toteuttaa vuosien 2016–2019 aikana koskien kaikkia verolajeja.
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 − Veto-hanke: Tullista siirretään Verohallintoon auto- ja valmisteverotus (1.1.2017) 
ja maahantuonnin arvonlisäverotus (aikaisintaan 1.1.2018). Siirto aiheuttaa myös 
henkilö- ja resurssisiirtoja.

 − Katre-hanke: Kansallisen tulorekisterin perustamishanke, jonka tarkoituksena on 
suunnitella ja toteuttaa rekisteri, johon siirretään tulotiedot suoraan palkkahal-
linnon järjestelmistä ja muista tietoja tuottavista järjestelmistä kansallisen palve-
luväylän välityksellä. Tietoja tuottavat tahot toimittaisivat tiedot vain yhteen ker-
taan ja yhteen paikkaan, josta tietoja käyttävät tahot saisivat tiedot reaaliaikaises-
ti. Tulorekisterin ensivaiheen käyttöönotto olisi vuoden 2019 alussa. Verohallinto 
toimisi rekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena rekisterin käyttöönoton 
jälkeen. 

 − Pääkaupunkiseudun toimitilahanke: yhteiset toimitilat Vallilaan  
 − Apteekkimaksun siirto Verohallinnon tehtäväksi 2017 alkaen (jatkossa apteekki-

vero)
 − VM/SM: Selvityshenkilö Anneli Taina valmistelemaan ehdotus Tullin hallinnollises-

ta asemasta ja ohjauksesta (1.10.–30.11.2016).  
 − YM/VM/STM/MMM: Synergialaboratoriohankkeessa tehdään selvitystä yhdessä 

Tullin, Fimean, Eviran sekä Senaatti-kiinteistöjen kanssa virastojen yhteisen labo-
ratorion aikaansaamiseksi Helsingin Viikkiin (hanke käynnissä).

 − Digitalisaatiotehtävien ohjaus ja organisointi VM:n hallinnonalalla –valmistelu-
ryhmän (16.9.-18.11.2016) tehtävänä on valmistella esitys digitalisointia tukevien 
tehtävien ohjauksesta, vastuista ja organisoinnista valtiovarainministeriön hallin-
nonalalla. Työssä arvioidaan Valtiokonttorin, Valtorin ja Väestörekisterikeskuksen 
digitalisaatiotehtävät ja rooli sekä mahdollisten esitettävien muutosten vaikutuk-
set maistraattien ja Verohallinnon tehtäviin. 
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6.6.2  Tulli

2 197,2 henkilötyövuotta (1.1.2015). Toimintamenomomentti: 28.10.02 Toimipaikat: 
Helsinki 863,2 htv, Lappeenranta (231,1), Vantaa (140,5), Turku (132,7), Virolahti (130,1), 
Tornio (83,9) yms.

Tulli turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan, edistää kansain-
välisen tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa säännösten noudattamisen, kantaa oikein 
ulkomaankauppaan ja tavaroiden valmistukseen liittyvät tullit, verot ja maksut, torjuu 
terveyteen ja turvallisuuteen sekä Suomen ja EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia uhkia 
ja tullirikollisuutta. Tulli huolehtii tulliverotuksesta, valmiste- ja autoverotuksesta, maahan-
tuonnin arvonlisäverosta, maahan tuotavien ja maasta vietävien tavaroiden ja ulkomaanlii-
kenteen tullivalvonnasta ja muista tullitoimenpiteistä sekä ulkomaankaupan tilastoinnista. 
Tulli tutkii myös tullirikoksia. Päätehtäviä varten Tullissa on ulkomaankauppa- ja verotus-
osasto, valvontaosasto, hallinto-osasto ja toimipaikkaosasto. Tullissa on yhdeksän itsenäi-
sesti toimivaa tullia niihin kuuluvine toimipaikkoineen. Tullit ovat Helsingin tulli, Lentotulli, 
Kotka, Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra, Turku, Tornio ja Maarianhamina. Tulli vastaa lakisäätei-
sesti mm. kulutustavaroiden ja muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden tuontivalvon-
nasta. Tuotteiden määräystenmukaisuuden ja turvallisuuden tutkimisesta Tullissa vastaa 
Tullilaboratorio. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää ja valtiovarainmi-
nisteriön tulosohjaama virasto. Tulli toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten 
ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tulli kantoi vuonna 2014 veroja ja maksuja noin 10,2 
miljardia euroa

Julkisen vallan käyttötehtävät 88 %:

• Verojen ja veronluonteisten maksujen kerääminen, päätehtävä 30 % (659,2 
htv): Tulliselvitys- ja verotus, valmisteverotus, autoverotus, väylämaksut, suorite-
maksut, muiden virastojen puolesta kannettavat erilaiset maksut 

• Valvontatehtävät 30 % (659,2 htv): Tullivalvonta, yritystarkastus, valvontatehtä-
viä 11 ministeriön lukuun

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät 11 % (241,7 htv): rikostorjunta 

• Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät 10 % (219,7 htv): valvoa ja estää 
turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien tavaroiden tuontia ja vientiä

• Lupatehtävät 2 % (43,9 htv): EU-lainsäädännön vaatimat tulliselvitykseen liitty-
vät luvat ja kansalliset mm. verotukseen liittyvät luvat

• Norminantotehtävät 2 % (43,9 htv): Tulli antaa tullilain ja verolakien nojalla mää-
räyksiä tulliselvityksen, ulkomaan tavarakaupan tilastoinnin ja veronkannon me-
nettelyistä lainsäädännön oikean soveltamisen turvaamiseksi.

• Valtionavustuspäätökset 1 % (22,0 htv): Energiaverotulot

• Täytäntöönpanotehtävät 1 % (22,0 htv): Tulli perii kantamansa verot ja veron-
luonteiset maksut 
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• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 1 % (22,0 htv): Ulkomaankaupan tilasto-
tuotanto, yhteistyötä tilastokeskuksen kanssa

Muut tehtävät 12 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 10 % (219,7 htv): Talous- ja henkilöstö-
hallinto, hankintatoimi, toimitilat, tietohallinto

• Julkisten palveluiden tuottaminen 1 % (22 htv): Tullialan ammattitutkinto

• Maksulliset palvelutehtävät 1 % (22 htv): Pääosin Tullilaboratorion maksullisia 
palveluita

Kuvio 98. Tullin henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Lupatehtävät 2 %

Norminantotehtävät 2 %

Valtionavustuspäätökset 1 %

Täytäntöönpanotehtävät 1 %

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 1 %

Julkisten palveluiden tuottaminen 1 %

Viraston sisäinen 
hallinto ja tukipalvelut 10 % 

Maksulliset palvelutehtävät 1 %

Operatiiviset turvallisuus-
viranomaistehtävät 10 % 

Verojen ja veronluonteisten
maksujen kerääminen 30 %

Muut julkisen vallan
käyttötehtävät 11 %

Valvontatehtävät 30 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Ministeriön kehittämis- ja hallintotoiminnon koordinoi-
massa ja määrittelemässä prosessissa ja aikataulussa. Substanssin osalta vastuuosasto on 
Vero-osasto / Tulliyksikkö.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Tarjota asiakaslähtöisesti helpot, nopeat ja edulliset asiointipalvelut;
2. Torjua tehokkaasti harmaata taloutta;
3. Suojata yhteiskuntaa varmistamalla tavaraturvallisuuden;
4. Torjua rajat ylittävää rikollisuutta.
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Näihin liittyvät vaikuttavuustavoitteet ovat: 
a) Verotulojen kertymä turvataan edistämällä veronmaksumyönteisyyttä, antamalla enna-

koivaa ohjausta ja hoitamalla verovalvonta uskottavasti. Verotulojen kertymä turvataan 
helpottamalla asiointia, antamalla ennakoivaa ohjausta ja valvomalla, että verot tulevat 
maksetuiksi.

b) Harmaan talouden torjuntaa tehostetaan kehittämällä verotustoimintoja, tehostamalla 
valvontaa ja parantamalla yhteistyötä viranomaisten välillä.

c) EU:n laajuisten sähköisten tullitoimintojen käyttöön ottaminen varmistetaan uudistetun 
tullikoodeksin edellyttämässä aikataulussa. 

d) Asiakasvaikuttavuutta parannetaan ja sähköistä asiointia edistetään.
e) Yhteiskuntaa suojataan varmistamalla tavaraturvallisuus ja torjumalla rajat ylittävää ri-

kollisuutta.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat. Muut: kansalaiset, yritykset, tehtäviä tehdään muiden 
virastojen puolesta.

Käyntiasioinnin tarve: Fyysisiä palvelupisteitä on edelleen rajanylityspaikoilla maa-, ilma- 
ja merirajoilla. Käynnissä olevan asiakaspalveluhankkeen myötä muut palvelupisteet aje-
taan alas.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Tulliselvitykseen liittyvät palvelut tapahtuvat lähes 
täysin sähköisten asiointikanavien kautta ja sähköisen asioinnin tueksi asiakkaille on järjes-
tetty netti- ja puhelinneuvontaa.

Maksulliset palvelutehtävät: Tilauksesta tehtävät laboratoriotutkimukset, ulkopuoliselle 
järjestettävä koulutus, tietojen luovutukset tietokannoista, arkisto ja tilastotutkimukset, 
julkaisut.

Muutokset virastossa: 
 − Tullista siirretään Verohallintoon auto- ja valmisteverotus (1.1.2017) ja maahan-

tuonnin arvonlisäverotus (aikaisintaan 1.1.2018). Siirto aiheuttaa myös henkilö- ja 
resurssisiirtoja.

 − Selvityshenkilö Anneli Taina on asetettu valmistelemaan ehdotus Tullin hallinnol-
lisesta asemasta ja ohjauksesta, 1.10.–30.11.2016. Selvitettävä malleja voivat olla 
1) Tullin säilyminen valtiovarainministeriössä, mutta yhteistyötä ohjauksessa sisä-
ministeriön kanssa tiivistetään, 2) Tullin säilyminen valtiovarainministeriössä, mut-
ta säädetään sisäministeriön osallistumisesta Tullin sisäisen turvallisuuden tehtä-
vien ohjaukseen valtiovarainministeriön kanssa, 3) Tullin sisäisen turvallisuuden 
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ydintehtävien ohjaaminen siirretään sisäministeriön hallinnonalalle ja säädetään 
tullin ohjauksen hoitamisesta yhdessä ministeriöiden kanssa, 4) Tulli siirretään ko-
konaisuudessaan sisäministeriön hallinnonalalle, jolloin myös tullilainsäädännön 
tehtävät siirtyvät sisäministeriöön. 

 − YM/VM/STM/MMM: Synergialaboratoriohankkeessa tehdään selvitystä yhdessä 
Tullin, Fimean, Eviran sekä Senaatti-kiinteistöjen kanssa virastojen yhteisen labo-
ratorion aikaansaamiseksi Helsingin Viikkiin (hanke käynnissä).
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6.6.3  Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 

737,6 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 28.20.07. Toimipaikat: 
Joensuu päätoimipiste (244,8), Hämeenlinna (333,4), Mikkeli (79,6), Pori (68,1), Turku 
(6,3), Kuopio (5,5). YT käynnissä, Turku ja Kuopio lakkaavat?

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) on valtiovarainministeriön 
hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka tehtävä on tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon 
tuki- ja asiantuntijapalveluja valtion virastoille, laitoksille ja talousarvion ulkopuolisille ra-
hastoille sekä eduskunnalle ja sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksi-
köille siten kuin niistä on palvelusopimuksissa sovittu. Palvelukeskuksen asiakkaita voivat 
lisäksi olla valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaiset liikelaitokset sekä 
valtion kokonaan omistamat osakeyhtiöt, jotka tuottavat palveluita pääosin valtion viras-
toille ja laitoksille. Palkeiden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ovat käytössä kaikilla 
hallinnonaloilla ja lähes kaikissa valtionhallinnon organisaatioissa. Luotettavat ja asian-
tuntevat palvelut takaavat sujuvan ja tehokkaan tuen hallinnolle. Näin Palkeiden asiakkaat 
voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa. Peruspalvelujen lisäksi asiakkaat voivat valita 
useita lisäpalveluja tarpeensa ja kiinnostuksensa mukaan. Asiakkaat saavat palvelumallin 
ja palvelukokonaisuuden, joka on testattu ja jota kehitetään jatkuvasti; vankkaa talous- ja 
henkilöstöhallinnon osaamista sekä henkilövaihdoksista riippumatonta toimintavarmuut-
ta. Palveluvalikoimaan kuuluvat talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, asiantuntijapalvelut ja 
tuki- ja ylläpitopalvelut.

Kuvio 99. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen henkilötyövuodet 
tehtäväryhmittäin (2015)

Viraston sisäinen 
hallinto ja tukipalvelut 5 % 

Konsernipalvelut 95 % 

MUUT TEHTÄVÄT
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Julkisen vallan käyttötehtävät 0 %

Muut tehtävät 100 %:

• Konsernipalvelut, päätehtävä 95 % (700,7 htv): talous- ja henkilöstöhallinnon 
tuki- ja asiantuntijapalvelut (niiden tuottaminen, ylläpito ja kehittäminen) ml. nii-
hin liittyvien tietojärjestelmäpalveluiden tuottaminen ja kehittäminen, Kieku-ke-
hittämistehtävät ja talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ja tietojärjestelmien 
kehittämistehtävät, osaamisen kehittämiseen osallistuminen

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 5 % (36,9 htv): Palkeiden oma hallinto

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Ministeriön kehittämis- ja hallintotoiminnon koordinoi-
massa ja määrittelemässä prosessissa ja aikataulussa. Substanssin osalta vastuuosastona 
Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto / konsernitoiminnot.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
Palkeet edistää julkishallinnon toimivuutta tarjoamalla laadukkaita ja kustannustehokkaita 
hallinnon palveluja ja kehittää palvelujaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

 − Tuottavuuskehityksen varmistaminen 
 − Kiekun käyttöönottojen varmistaminen 
 − Järjestelmäomistajuuden (Kieku, Rondo) siirron toteuttaminen
 − Hallitusohjelmamuutosten valmistelu ja toteuttaminen 
 − Valtion taloushallinnon tavoitearkkitehtuurin toimeenpanoon ja siihen liittyvään 

kehittämiseen osallistuminen

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat; virastot ja laitokset, talousarvion ulkopuoliset rahas-
tot sekä eduskunta ja sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimivat yksiköt. Muut: 
valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaiset liikelaitokset sekä valtion koko-
naan omistamat osakeyhtiöt, jotka tuottavat palveluita pääosin valtion virastoille ja laitok-
sille (asetus: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090229)

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta. Asiakaspalvelussa ja yhteistyössä 
hyödynnetään pääosin video- ja etäneuvottelumahdollisuuksia. Asiakkaita tavataan joko 
Palkeiden toimipisteissä tai asiakkaiden luona erikseen sovittaessa.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Palkeiden asiakaspalvelu perustuu monikanavai-
seen toimintamalliin, jossa keskeisiä kanavia ovat sähköinen asiakastukijärjestelmä (AT) 
sekä puhelin. Lync-kanavaa hyödynnetään asiakasneuvotteluissa.

Maksulliset palvelutehtävät: Palvelut asiakkaalle ovat maksullisia ja ne hinnoitellaan oma-
kustannusperusteisesti.
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Muutokset virastossa: 
 − Kieku- ja Rondotietojärjestelmäomistajuuden ja käyttöpalveluiden siirtäminen 

Valtiokonttorilta Palkeille 1.1.2017. Kieku-käyttöönotot on saatu päätökseen 
1.10.2016. Kieku-käyttäjiä on nyt yli 60 000. Valtiokonttorin KIEKU-hanke päättyy 
31.12.2016. 

 − Kieku-ratkaisun myötä Palkeissa jatkuvan kehittämisen ja järjestelmämuutosten 
toimeenpanon vastuu sekä niihin liittyvät hankinnat (rahoitusnäkökulma)

 − Tuotantoprosessien digitalisointi vaiheittain mm. ohjelmistorobotiikkaa hyödyn-
täen v. 2016-2020

 − Kirjanpidon siirto Palkeiden lakisääteiseksi tehtäväksi v. 2016-2019 (palvelu, orga-
nisaatio, asetus, rahoitus)

 − Asetuksen mahdollistama asiakaskunnan laajennus vaiheittain
 − Kirjanpidon siirtomuutokseen ja järjestelmäomistajuuden siirtoon liittyen on 

selvittelyn alla väliaikaisen toimipisteen perustaminen Helsinkiin vuosiksi 2017-
2018.

 − Palvelutuotannon organisointi vastaamaan Palkeiden palveluvolyymien ja toimin-
tamallien tuomien muutosten tarpeita.
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6.6.4  Tilastokeskus

733,7 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 28.30.01. Toimipaikat: 
Päätoimipaikka Helsinki.

Tilastokeskus tukee demokraattista ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä tutkimusta 
tuottamalla yhteiskuntaoloja kuvaavia luotettavia tilastoja, selvityksiä ja aineistoja. Tilasto-
keskus kehittää valtion tilastotointa yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa. 

Tilastokeskuksen tehtävänä on 

1) Laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä: kerätä ja ylläpitää yhteiskuntaa 
kuvaavia tietoaineistoja, hoitaa tietopalvelua ja edistää tilastotiedon käyttöä, kehittää 
tilastomenetelmiä ja tehdä tilastojen kehittämistä palvelevaa tutkimustyötä; 

2) Huolehtia valtion tilastotoimen yleisestä kehittämisestä yhteistyössä muiden valtion vi-
ranomaisten kanssa: koordinoida kansallista tilastotointa; 

3) Osallistua Suomen kansainväliseen tilastoyhteistyöhön ja koordinoida sitä.

Kuvio 100. Tilastokeskuksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 61 %

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 26 % 

Maksulliset palvelutehtävät 10 %

Julkisten palveluiden tuottaminen 3 %

Julkisen vallan käyttötehtävät 61 %:

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät, päätehtävä 61 % (447,6 htv): Tilastopro-
sessiin kuuluvat tehtävät
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Muut tehtävät 39 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 26 % (190,8 htv): Henkilöstö-, yleis-, ta-
lous-, tietotekniikka-, tietohallinto- ja sihteeritehtävät sekä johtaminen

• Maksulliset palvelutehtävät 10 % (73,4 htv): Maksullinen toiminta

• Julkisten palveluiden tuottaminen 3 % (22,0 htv): Asiakaskoulutus, osa tutkija-
palveluista, kirjaamo, tietopalvelutehtävät sis. arkisto ja kirjasto

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Ministeriön kehittämis- ja hallintotoiminnon koordinoi-
massa ja määrittelemässä prosessissa ja aikataulussa. Substanssin osalta vastuuosasto on 
Kansantalousosasto. 

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Tilastokeskuksen tuottamat tilastot, tietoaineistot ja palvelut ovat luotettavia ja 

relevantteja
2. Tilastokeskuksen tilastotuotanto tukee yhteiskunnan, yritysten ja kansalaisten to-

siasioihin perustuvaa päätöksentekoa
3. Tilastokeskus edistää tietoaineistojen käyttöä tutkimukseen ja jatkojalostukseen

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: muut virastot. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhty-
mät, järjestöt, yritykset, muut kansainväliset järjestöt.

Käyntiasioinnin tarve: Tilastokeskuksessa käyntiasioinnin tarve on nykyisin vähäinen. 
Kirjastossa Tilastokeskuksen ulkopuolisia kävijäasiakkaita käy arviolta 20-30/kk. Kirjaamos-
sa kävijöitä on selvästi vähemmän. Jonkun verran käyntiasiointia on tutkijapalveluissa ja 
survey-laboratoriossa. Myös jonkun verran pääkaupunkiseudun haastateltavia käy tilasto-
talossa.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Sähköinen asiointi kirjaston/ yleistietopalvelun 
asiakaspalvelussa sisältää sähköpostitiedustelut ja internetlomakkeiden välityksellä tulleet 
ja niihin sähköpostitse vastatut tiedustelut, vuonna 2014 yht. 3000 vastattua yhteydenot-
toa, reaaliaikaiset chat-keskustelut, vuonna 2014 yht. 800 keskustelua, vuonna 2015 arviol-
ta 1000 keskustelua.

Maksulliset palvelutehtävät: Valtiovarainministeriön asetuksessa (1108/2013) Tilasto-
keskuksen suoritteiden maksullisuudesta 2 §:ssä määritellään liiketaloudellisin perustein 
hinnoiteltavat suoriteryhmät. Suoritteet toimitetaan asiakkaan tilauksesta tai ne pidetään 
asiakkaiden saatavilla.
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Muutokset virastossa: 
 − Sisäisten prosessien digitalisoiminen
 − Tilastokeskus seuraa vuonna 2016 toimintaympäristöä sote- ja aluehallintouudis-

tusten kuntatalouden tilastoinnille aiheuttamien vaikutusten ja tarvittavien toi-
menpiteiden arvioimiseksi

 − Toimitilat: Tilastokeskus on vuokrannut toimitilat KEVAlta. Vuokrasopimus on 
voimassa syyskuun 2018 loppuun. Vuokrasopimus on irtisanottava viimeistään 
syyskuussa 2016, jos halutaan sopimuksen päättyvän aikaisimpana mahdollise-
na ajankohtana eli 1.10.2018. Sekä henkilöstömäärän että edelleenvuokrauksen 
vähentyessä tilaa on liikaa. Toimitilat eivät myöskään sovellu monitilatoimistoksi 
ilman merkittävää korjausta. Vuonna 2016 toimitilakysymykseen haetaan ratkai-
sua yhdessä Senaatin kanssa.

 − SAS-arkkitehtuurin kehittäminen ja käyttöönotto: Tavoitteena on yhtenäisten tuo-
tantojärjestelmien käyttöönotto laajoihin tilastokokonaisuuksiin kuulumattomis-
sa tilastoissa siten, että SAS-toteutukset ovat kauttaaltaan uuden SAS-arkkiteh-
tuurin mukaisia.

 − Muuta: kansalliseen palveluväylään liittyminen, kuntatilastoinnin kehittäminen, 
Verkko- ja yhdistelmätiedonkeruun kehittäminen, Tilastokeskus.fi-palvelurakenne 
ja tiedonhallinta, perusjulkaisemisen kehittäminen.
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6.6.5  Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

619,0 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 28.20.09 Toimipaikat: 
Toimintamalli hajautettu; päätoimipiste Jyväskylä (23,8 htv), eri virastoissa Helsingissä 
(295,7), Hämeenlinna 67,9 jne.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa toimialariippumattomat ict-palve-
lut valtionhallinnolle. Se yhdistää palvelutuotannossaan itsetuottamaansa ja markkinoilta 
hankittua palvelua ja sovittaa palvelut valtionhallinnolle soveltuviksi. Valtori toimii voittoa 
tavoittelematta. Valtori ei käytä julkista valtaa eikä tee viranomaispäätöksiä. Valtori toimii 
maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla eri puolilla Suomea. Viraston päätoimipaik-
ka sijaitsee Jyväskylässä.

Kuvio 101. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin 
(2015)

MUUT TEHTÄVÄT

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 8 % 
Konsernipalvelut 92 % 

Julkisen vallan käyttötehtävät 0 %

Muut tehtävät 100 %: 

• Konsernipalvelut, päätehtävä 92,5 % (572,6 htv): Valtori tuottaa toimialariippu-
mattomat ICT-palvelut valtionhallinnolle.

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 7,5 % (46,4 htv): Johto, talous ja cont-
roller -toiminnot, viestintä, toimitilat, riskienhallinta, kirjaamo, yleishallinto, tie-
tohallinto,  henkilöstöhallinto, kehitys ja laatu, hankinnat, asiakkuudenhallinta, 
palvelutuotannon kehittäminen ja yleiskulut
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Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Ministeriön kehittämis- ja hallintotoiminnon koordinoi-
massa ja määrittelemässä prosessissa ja aikataulussa. Substanssin osalta vastuuosasto on 
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Palvelukeskuksen toiminnassa tavoitellaan toimialariippumattomien ICT-palvelu-

jen tuottamisen säästöjä ja tavoiteltu säästötaso on 47 milj. euroa vuoteen 2018 
mennessä (liite 1).

2. Kehitetään turvallisuuden ja tietoturvallisuuden valvonta-, reagointi- ja raportoin-
tikykyä.

3. ICT-palvelut ovat kilpailukykyisiä, laadukkaita, ekologisia, tietoturvallisia ja asia-
kastarpeet täyttäviä.

4. Henkilöstö on motivoitunut ja tyytyväinen.
5. Palvelukeskuksella on valmius tuottaa asiakkailleen julkisen hallinnon turvalli-

suusverkkotoiminnasta annettavan lain mukaisia palveluita.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: Valtionhallinto. Muut: valtion liikelaitokset, muut julki-
sen hallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta ja valtion talousarvion 
ulkopuoliset rahastot ja julkista hallinto- tai palvelutehtävää hoitavat yritykset tai yhteisöt.

Käyntiasioinnin tarve: Virasto suorittaa asiakaskäyntejä valtion sisäisten asiakkaiden luok-
se, lähinnä liittyen valtionhallinnon työntekijöiden päätelaitteiden lähitukeen.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Palvelut ovat ICT-palveluja joita käytetään sähköi-
sesti. Palvelujen tilaamisen sähköisen asioinnin kehittäminen on yksi tavoitteista.

Maksulliset palvelutehtävät: Palvelut hinnoitellaan kustannusperusteisesti. 

Muutokset virastossa: 
 − Toimitilastrategian laadinta ja toteutus toimitilakustannusten vähentämiseksi
 − Digitalisaatiotehtävien ohjaus ja organisointi VM:n hallinnonalalla –valmistelu-

ryhmän (16.9.-18.11.2016) tehtävänä on valmistella esitys digitalisointia tukevien 
tehtävien ohjauksesta, vastuista ja organisoinnista valtiovarainministeriön hallin-
nonalalla. Työssä arvioidaan Valtiokonttorin, Valtorin ja Väestörekisterikeskuksen 
digitalisaatiotehtävät ja rooli sekä mahdollisten esitettävien muutosten vaikutuk-
set maistraattien ja Verohallinnon tehtäviin.

 − SM/VM: Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKin toiminta on lakannut 1.6.2016. 
Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan tehtävät ja niitä tekevä henkilöstö (334 
henkilöä 28 paikkakunnalla) siirrettiin 1.6.2016 Valtion tieto- ja viestintätekniikka-
keskus Valtoriin.
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6.6.6  Valtiokonttori

338,3 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 28.20.01. Toimipaikat: 
Helsinki (314,3), Kouvola (13), Lappeenranta (Valtorin tiloissa 5,9), Mikkeli (3,0). 

Valtiokonttorin toiminta-ajatus: Valtiokonttori on valtiovarainhoidon luotettava toteuttaja 
ja valtion toimintatapojen rohkea uudistaja yhteiskunnan ja asiakkaiden eduksi.

Valtiokonttorin tehtävänä on toimia yhtenä valtionhallinnon konsernipalveluiden kehittäjä-
nä ja tuottajana. Valtiokonttori mahdollistaa toiminnallaan toimintamenosäästöjen toteu-
tumista ja tuottavuuden kasvua valtion virastoissa ja laitoksissa sujuvilla ja tehokkailla sisäi-
sillä palveluilla sekä osallistumalla aktiivisesti näiden palveluiden ja prosessien kehittämi-
seen. Palveluiden ja prosessien kehittämistä Valtiokonttori tekee yhteistyössä valtiovarain-
ministeriön, muiden konsernipalveluita tuottavien organisaatioiden ja asiakkaiden kanssa. 

Viraston hoidossa olevia valtion konsernipalveluita ovat:

• valtion rahoitustoiminnot (valtion lainanotto, velan hoito ja riskienhallinta, valtion 
päivittäinen maksuvalmius ja yli päivittäisen tarpeen olevien kassavarojen sijoit-
taminen, valtion varoista myönnettyjen lainojen hoito, korkotukien maksatus, 
valtiontakausten hoitaminen sekä kuntien myöntämien aravalainojen valtion ja 
kunnan väliseen suhteeseen liittyvät tehtävät, taloudellisissa vaikeuksissa olevien 
vuokratalojen avustukset sekä muut erityistoimenpiteet),

• valtion keskuskirjanpidon hoito sekä laskentatoimen ja maksuliikkeen ohjaus,

• valtionhallintotasoisen talous- ja henkilöstötiedon tuottaminen ja raportointi,

• valtionhallintotasoiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja tietojärjestelmät 
(ml. tilaustenhallinta),

• valtion virastojen ja laitosten lakisääteistä vahinkovakuuttamista vastaava vahin-
koturva samoin kuin niihin liittyvät työnantajapalvelut,

• valtion henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan tuki sekä työsuojelua tukevat 
palvelut,

• valtion henkilöstön liikkuvuutta ja uudelleensijoittumista tukevat palvelut,

• julkisen sektorin yhteisen arviointimallin (CAF) tukipalvelut.

Valtiokonttorin toisena keskeisenä toiminta-alueena on tuottaa palveluita yksityisille kan-
salaisille ja yrityksille. Tällaisia palveluita ovat:

• sotilasvammakorvaukset,

• rikosvahinkokorvaukset ja korvaukset syyttömästi vangituille sekä vahingonkor-
vaukset eräille erityisryhmille ym. korvaukset,

• tietopalvelut kansalaisille (Suomi.fi ja Netra),

• maksuvapautuspäätökset,

• valtionperinnöt,

• kansalaisneuvonta. 
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Valtiokonttorin palveluprosessit ovat: 1) rahoitustoiminta, 2) talousjohtamisen tukeminen, 
yhteinen taloushallinto ja sen kehittäminen, 3) henkilöstöjohtamisen tukeminen, yhteinen 
henkilöstöhallinto ja sen kehittäminen, 4) kansalais- ja yhteisöpalvelut mukaan lukien Suo-
mi.fi sisällöntuotanto ja kansalaisneuvonta.

Kuvio 102. Valtiokonttorin henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 14 % 

Konsernipalvelut 35 % 

Julkisten palveluiden tuottaminen 6 %

Maksulliset palvelutehtävät 0,4 %

Muut rahoitus- ja tukipäätökset 35 %

Valtionavustuspäätökset 4 %
Norminantotehtävät 3 %
Ohjaustehtävät 2 %

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 0,9 %

Julkisen vallan käyttötehtävät 44,9 %:

• Muut rahoitus- ja tukipäätökset 35,1 % (118,7 htv): Sotilasvammakorvaukset, 
rikosvahinkokorvaukset, korvaukset syyttömästi vangituille, vahingonkorvaukset 
eräille erityisryhmille, maksuvapautuspäätökset. Valtion varoista myönnettävien 
lainojen, korkotukien ja takauksien hoito, valtionperinnöt.

• Valtionavustuspäätökset 3,6 % (12,2 htv): Veteraanikuntoutus, sotainvalidien 
laitoshuolto 

• Norminantotehtävät 2,9 % (9,8 htv): Kirjanpidon ja laskentatoimen yhtenäisyy-
den varmistamiseksi annetaan määräyksiä, ohjeita ja neuvontaa ulkoiseen kirjan-
pitoon, maksuliikkeeseen, sisäiseen laskentaan sekä valtuusseurantaan liittyvissä 
asioissa.

• Ohjaustehtävät 2,4 % (8,1 htv): Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ohjaus, 
tulosohjauksen tuki (tulostietojärjestelmän käyttö), sotainvalidien hoitolaitosten 
ohjaus
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• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 0,9 % (3,0 htv): Tilastotietoa kansalaisille 
ja yhteisöille mm. maksuvapautuksista ja valtionperinnöistä, antolainoista sekä 
valtion velasta.

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät: Sanktiomaksujen määrääminen tapaturma-
vakuutuksen laiminlyöneille vakuuttamisvelvollisille ja maksujen perintä (Ei työ-
aikaa tiedossa. Tehtävä alkoi 1.1.2016).

Muut tehtävät 55,1 %:

• Konsernipalvelut, päätehtävä 34,7 % (117,4 htv): Valtion lainanotto ja valtion 
velanhoito. Luottoluokitustehtävät. Valtion kassaennustejärjestelmä ja valtion kes-
kitetty valuuttakauppa. Valtion asuntorahaston kirjanpidon hoito. Taloushallintoa 
ja -johtamista tukevat palvelut mm. laatii valtion tilijaottelun ja valtion tilinpää-
töksen, hoitaa valtion keskuskirjanpitoa ja keskitettyä valtuusseurantaa. Valtion 
talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustietojen raportointipalvelu (Netra). Valtiotyön-
antajan henkilöstötietojärjestelmä Tahti. Konsernin kehittämistehtävät mm. Kieku, 
Tilha ja kustannuslaskenta, matkustusprosessin ohjaus. Henkilöstöhallintoa ja -joh-
tamista tukevat palvelut ja palvelumallit, yhteiset työvälineet (Valtiolle.fi) ja henki-
löstöjohtamista tukeva tieto (CAF-laatutyö, Kaiku). Valtion organisaatioiden ja nii-
den johdon tukeminen muutostilanteissa ja henkilöstön uudelleensijoittamisessa. 
Eräät valtion talous- ja henkilöstöhallinnon yhteiset ICT-palvelut. Valtion keskitetty 
vahingonkorvaus valtion aiheuttamista vahingoista vahinkoa kärsineille.

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 14 % (47,4 htv): Viraston hallinto- ja tu-
kipalvelut, viestintä.

• Julkisten palveluiden tuottaminen 6,1 % (20,6 htv): Kansalaisneuvonta, kan-
salaisille ja kunnille suunnatut sähköisen asioinnin palvelut (Suomi.fi -portaali), 
verkkolaskutuspalvelu.

• Maksulliset palvelutehtävät 0,4 % (1,4 htv): 1. Lainanotto-, velanhoito-, sijoitus- 
ja säilytyspalvelut erikseen määritellyille organisaatioille 2. pyynnöstä toimite-
tut antolainoja koskevat todistukset ja muut asiakirjat 3. toimitilojen ja laitteiden 
käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut Valtiokonttorin ulkopuolisille 4. tilaukseen 
perustuva henkilöstön käyttö Valtiokonttorin ulkopuolisissa koulutus-, suunnit-
telu- ja muissa asiantuntijatehtävissä 5. toimintaan liittyvät messutapahtumat 
ja muut koulutuspalvelut ks. VM asetus Valtiokonttorin maksullisista suoritteista 
1195/2011 1 §. 

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Ministeriön kehittämis- ja hallintotoiminnon koordinoi-
massa ja määrittelemässä prosessissa ja aikataulussa. Substanssin osalta vastuuosastot 
ovat henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto / konsernitoiminnot, budjettiosasto / taloushal-
linnon ohjaus, rahoitusmarkkinaosasto / rahoitustoimiala, kunta- ja aluehallinto-osasto / 
kansalaisneuvonta.



201

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016 KESKUSHALLINNON UUDISTUSHANKKEEN ESISELVITYS – LÄHTÖKOHDAT JA ESISELVITYKSEN TULOKSET

Viraston ohjaamat toiminnot: 
1) Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit, 2) Tilinpäätös, 3) Maksuliike ja laskujen välitys, 
4) Tietojärjestelmät ja raportointi, 5) Valtion maksuvalmiusasiat ja valuuttakauppa (viras-
tot), 6) Työtapaturmien hoito, 7) Kuntien veteraanipalvelut, 8) Sotainvalidien ja veteraanien 
laitoshuolto

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Valtion rahoitustoimet hoidetaan kustannustehokkaasti pitäen riskit hyväksyttä-

vällä tasolla. 
2. Valtion talous-, henkilöstöhallinto sekä muut tukitoiminnot hoidetaan koko val-

tionhallinnossa tuottavasti. 
3. Valtiokonttori tuottaa kansalais- ja yhteisöpalvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti 

ja oikeudenmukaisesti hyödyntäen sähköisiä palvelumahdollisuuksia

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: virastot ja laitokset sekä osa rahastoista. 

Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, yritykset.

Käyntiasioinnin tarve: Kirjaamopalvelut, rikosvahingot, muut korvausasiat, valtion luot-
toluokitukseen, velanhoitoon ja antolanaukseen liittyvät tehtävät, virastojen koulutus ja 
ohjaus.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Lomakkeisto pdf-muodossa. Täytön jälkeen tulos-
tettava, allekirjoitettava ja postitettava. Lomakkeita ei voi lähettää sähköisesti. Sähköisen 
asioinnin kanava Suomi.fi (portaali). Kansalaisten asiointitili.

Maksulliset palvelutehtävät: 
1. Lainanotto-, velanhoito-, sijoitus- ja säilytyspalvelut erikseen määritellyille organi-

saatioille 
2. Pyynnöstä toimitetut antolainoja koskevat todistukset ja muut asiakirjat 
3. Toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut Valtiokonttorin 

ulkopuolisille
4. Tilaukseen perustuva henkilöstön käyttö Valtiokonttorin ulkopuolisissa koulutus-, 

suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä
5. Toimintaan liittyvät messutapahtumat ja muut koulutuspalvelut

VM asetus Valtiokonttorin maksullisista suoritteista 1195/2011 1 §. 
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Muutokset virastossa: 
 − Kieku- ja Rondotietojärjestelmäomistajuuden ja käyttöpalveluiden siirtäminen 

Valtiokonttorilta Palkeille 1.1.2017. Kieku-käyttöönotot on saatu päätökseen 
1.10.2016. Kieku-käyttäjiä on nyt yli 60 000. Valtiokonttorin KIEKU-hanke päättyy 
31.12.2016. 

 − Suomi.fi palveluiden siirto Valtiokonttorilta Väestörekisterikeskukselle 1.1.2017; 
Hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) 
mukainen siirto.

 − Liikennevakuutuksen vakuuttamatta jättäneiden sanktiomaksujen vahvistaminen 
ja perintä 1.1.2017 alkaen. 

 − Valtiokonttorin omien palvelujen digitalisointi. 
 − Uusia tehtäviä jossakin määrin kansalaisneuvonnassa. 
 − Mahdolliset erikseen sovittavat valtiokonsernin talous- ja henkilöstöhallinnon 

alueen kehittämistehtävät/resurssit (erillisrahoitus). 
 − Nykytilojen vuokrasopimus päättymässä 31.12.2017.
 − Digitalisaatiotehtävien ohjaus ja organisointi VM:n hallinnonalalla –valmistelu-

ryhmän (16.9.-18.11.2016) tehtävänä on valmistella esitys digitalisointia tukevien 
tehtävien ohjauksesta, vastuista ja organisoinnista valtiovarainministeriön hallin-
nonalalla. Työssä arvioidaan Valtiokonttorin, Valtorin ja Väestörekisterikeskuksen 
digitalisaatiotehtävät ja rooli sekä mahdollisten esitettävien muutosten vaikutuk-
set maistraattien ja Verohallinnon tehtäviin.
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6.6.7  Väestörekisterikeskus

131,1 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 28.30.0. Toimipaikat: 
Helsinki (111,3) ja Kokkola (19,9)

Väestörekisterikeskuksen tehtävänä on tuottaa väestötietoja ja varmennepalveluita yh-
teiskunnan käyttöön. Väestörekisterikeskus edistää toiminnallaan yksityiselämän suojaa ja 
tietoturvallisuutta.

Väestörekisterikeskuksen tehtävänä on tarjota valtakunnallisia varmennetun sähköisen 
asioinnin palveluja ja suoritteita siten kuin laissa säädetään. Palvelut ja suoritteet on tar-
koitettu yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon sekä sen jäsenille kuuluvien oikeuksien 
ja velvollisuuksien mahdollistamiseen, toteuttamiseen ja turvaamiseen. Väestörekisteri-
keskus pitää myöntämistään henkilövarmenteista vahvasta sähköisestä tunnistamisesta 
ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa tarkoitettua varmennerekisteriä. Väestö-
rekisterikeskus on tämän varmennerekisterin rekisterinpitäjä. Väestörekisterikeskus saa 
varmennetun sähköisen asioinnin palveluita ja suoritteita tarjotessaan käyttää hyväkseen 
varmennerekisterin sisältämiä tietoja.

Väestörekisterikeskuksen perustehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen 
ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskun-
nan toimintojen ja tietohuollon tukena. Väestörekisterikeskus edistää toiminnallaan yksi-
tyiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja 
tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista.

Väestörekisterikeskus on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterin-
pitäjä. Väestörekisterikeskus ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tie-
tojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. Väestörekisterikeskus tarjoaa väestö-
tietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja. Virasto hoitaa myös vaalitehtäviä.

Väestörekisterikeskus ei käsittele yksittäisten kansalaisten henkilötietoja koskevia asioita. 
Paikallinen maistraatti palvelee kansalaisia kaikissa väestökirjahallintoon liittyvissä asiois-
sa, kuten esimerkiksi muuttoilmoitus, omien tietojen tarkastus, henkilötietojen korjaa-
minen tai muuttaminen, tietojen luovutuskiellot sekä todistusten antaminen yksittäisen 
henkilön tiedoista. 

Väestörekisterikeskus vastaa väestötietojärjestelmän tietopalvelusta viranomaisille sekä 
useille yrityksille.

Väestörekisterikeskus toteuttaa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa kansallista palvelu-
arkkitehtuuria. 
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Kuvio 103. Väestörekisterikeskuksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT
MUUT TEHTÄVÄT

Konsernipalvelut 8 % 

Maksulliset palvelutehtävät 11 %

Ohjaustehtävät 1 %

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 68 %

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 12 % 

Julkisen vallan käyttötehtävät 69 %:

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät, päätehtävä 68 % (89,1 htv): Väestötieto-
järjestelmän rekisterinpito sekä julkiset tietopalvelusuoritteet ja varmennetuot-
teet

• Ohjaustehtävät 1 % (1,3 htv): Maistraattien substanssiohjaus väestökirjanpitoon 
liittyvissä asioissa

Muut tehtävät 31 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 12 % (15,7 htv) 

• Maksulliset palvelutehtävät 11 % (14,4 htv): Liiketaloudelliset tietopalvelusuo-
ritteet ja varmennetuotteet

• Konsernipalvelut 8 % (10,5 htv): Kansallisen palveluarkkitehtuurin toimeenpano

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Ministeriön kehittämis- ja hallintotoiminnon koordinoimassa ja määrittelemässä proses-
sissa ja aikataulussa. Substanssin osalta vastuuosastot ovat Kunta- ja aluehallinto-osasto/ 
rakenne- ja ohjausyksikkö ja JulkICT. 

Viraston ohjaamat virastot: Maistraatit

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Väestötietojärjestelmän (VTJ) ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käy-

tettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät



205

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016 KESKUSHALLINNON UUDISTUSHANKKEEN ESISELVITYS – LÄHTÖKOHDAT JA ESISELVITYKSEN TULOKSET

2. Kansallisella palveluarkkitehtuurilla edistetään Suomen digitalisoimista. Asiakkaat 
voivat Väestörekisterikeskuksen palvelujen avulla tehostaa ja tukea toimintaansa

3. Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskun-
nan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityi-
sesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: VTJ-tietopalveluissa ja varmenteissa useat valtion vi-
rastot ja laitokset. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, yritykset

Käyntiasioinnin tarve: Ei ole tarvetta. Rekisterihallinnon paikallisviranomaisina toimivat 
maistraatit.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: VRK:lla on ja se kehittää väestötietojen rekisteröin-
nin osalta sähköisiä menetelmiä omien väestötietojärjestelmään talletettavien tietojen il-
moittamiseen. Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyen VRK kehittää palveluväylää, jon-
ka avulla kansalaisten asiointia. viranomaisten kanssa on tarkoitus helpottaa sähköisesti. 

Maksulliset palvelutehtävät: Liiketaloudelliset eräkäyttöiset tietopalvelut sekä liiketalou-
delliset organisaatiovarmenteet ja palveluvarmenteet.

Muutokset virastossa: 
 − VRK:n yhtenä yksikkönä toimii Kansallinen palveluarkkitehtuuri -yksikkö, joka 

toistaiseksi toimii hankemuotoisena ja toiminnan rahoitus on varattu kehyksissä 
vuoteen 2018 asti. Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyvien tuotantovaiheen 
tehtävien organisointi vaikuttaa todennäköisesti VRK:n tehtäviin ja laajemmin aja-
teltuna myös rooliin yhteiskunnassa sekä mahdollisesti myös viraston organisaati-
orakenteeseen. Tässä yhteydessä mm. arvioidaan tietojen hallinnan ja tietohallin-
non entistä vahvempaa keskittämistä VRK:een.

 − Vuosien 2016-2020 merkittävin yksittäinen viraston ydintehtäviin liittyvä kehittä-
mishanke on väestötietojärjestelmän uudistamishanke, ns. HETI-hanke. Hankkeen 
määrärahatarve on arvioitu noin 20 milj. euroksi. Rahoitus ei sisälly voimassa ole-
vaan kehyspäätökseen.

 − Suomi.fi palveluiden siirto Valtiokonttorilta Väestörekisterikeskukselle 1.1.2017; 
Hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) 
mukainen siirto.

 − Digitalisaatiotehtävien ohjaus ja organisointi VM:n hallinnonalalla –valmistelu-
ryhmän (16.9.-18.11.2016) tehtävänä on valmistella esitys digitalisointia tukevien 
tehtävien ohjauksesta, vastuista ja organisoinnista valtiovarainministeriön hallin-
nonalalla. Työssä arvioidaan Valtiokonttorin, Valtorin ja Väestörekisterikeskuksen 
digitalisaatiotehtävät ja rooli sekä mahdollisten esitettävien muutosten vaikutuk-
set maistraattien ja Verohallinnon tehtäviin.
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6.6.8  Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

50,2 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti 28.30.02: Toimipaikat: 
Helsinki

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on soveltavan taloustieteellisen tutkimuk-
sen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja 
sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi. Julkisen talouden toiminnan tehostamis-
ta ja siihen liittyvää talouspoliittista päätöksentekoa palvelevaa tutkimus- ja selvitystyötä 
sekä kansantalouden pitkän aikavälin kehityksen tutkimusta varten valtiovarainministe-
riön alaisena toimii Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Valtiovarainministeriö voi antaa 
tutkimuskeskukselle toimeksiantoja. Tutkimuskeskuksessa on viraston toimintaa tukeva 
neuvottelukunta, joka käsittelee tutkimuskeskuksen toiminnan kehittämissuuntia, toimin-
talinjoja ja tutkimuskeskuksen toimialan strategista suunnittelua ja tekee niitä koskevia 
aloitteita sekä antaa tutkimuskeskuksen ja valtiovarainministeriön pyynnöstä tutkimuskes-
kuksen toimialueen kehittämiseen liittyviä lausuntoja. VATT on julkisen talouden tutkimus-
laitos, joka palvelee päätöksentekoa, sen toimeenpanoa ja kansalaiskeskustelua sekä osal-
listuu tiedeyhteisöön tutkimalla kestävän taloudellisen kasvun edellytyksiä, hyvinvointiyh-
teiskunnan haasteita, julkiseen talouteen liittyvien politiikkatoimenpiteiden vaikutuksia. 
VATT haluaa olla arvostettu ja korkeatasoinen tutkimuskeskus, joka tuottaa yhteiskunnalli-
sesti vaikuttavaa tutkimusta Suomen taloudesta ja sen haasteista sekä politiikan vaikutuk-
sista, toimii luotettavana, riippumattomana ja kansainvälisesti verkostoituneena asiantun-
tijayhteisönä, innostaa ja palkitsee työyhteisönä. 

Kuvio 104. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015) 

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 10 % 

Muut tehtävät 0,5 % 

Maksulliset palvelutehtävät 0,3 %

Tutkimus- ja arviointitehtävät 89 %

MUUT TEHTÄVÄT
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Julkisen vallan käyttötehtävät 0 %

Muut tehtävät 100 %:

• Tutkimus- ja arviointitehtävät, päätehtävä 89,2 % (44,8 htv): VATT:n tavoitteena 
on tuottaa tutkimustietoa seuraavilla osa-alueilla: 1. Julkiset palvelut ja paikalli-
nen julkistalous, 2. Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako, 3. Työmarkkinat ja koulutus, 
4. Ympäristö, energia ja ilmastopolitiikka ja 5. Yritystoiminnan sääntely ja kansain-
välinen talous. 

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 10 % (5,0 htv): Tukitehtävät on järjes-
telty uudelleen 1.3.2016 alkaen. Sisäiset palvelut on integroitu kiinteäksi osaksi 
tutkimusprosessia. Varsinaisia viraston hallintotehtävien järjestelyjä valmistel-
laan kokeilemalla uudenlaisia toimintamalleja. Toteutuessaan se tuo joustavuut-
ta resurssien käyttöön tilanteessa, jossa ulkoinen tutkimusrahoitus voi vuosittain 
vaihdella.  Ulkoisen rahoituksen osuus on kasvussa ja budjettirahoitus vähenee 
tutkimuslaitosuudistuksesta johtuen.

• Muut tehtävät 0,5 % (0,3 htv): VATTiin 1.2.2014 sijoitettu riippumaton Talouspoli-
tiikan arviointineuvosto

• Maksulliset palvelutehtävät 0,3 % (0,2 htv): Asiakkaan (pääosin julkisyhteisöjä) 
tilaamat tutkimukset/selvitykset

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Ministeriön kehittämis- ja hallintotoiminnon koordinoi-
massa ja määrittelemässä prosessissa ja aikataulussa. Substanssin osalta vastuuosasto on 
budjettiosasto.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
VATT:n tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa seuraavilla osa-alueilla:

1. Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalous
2. Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako
3. Työmarkkinat ja koulutus
4. Ympäristö, energia ja ilmastopolitiikka
5. Yritystoiminnan sääntely ja kansainvälinen talous

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: valtiovarainministeriö ja muut ministeriöt. Muut: kan-
salaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, yritykset.

Käyntiasioinnin tarve: Ei käyntiasioinnin tarvetta. 

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Kaikki VATT:n julkinen materiaali löytyy www-sivuilta.

Maksulliset palvelutehtävät: Asiakkaan (pääosin julkisyhteisöjä) tilaamat tutkimukset/sel-
vitykset. 

Muutokset virastossa: Tutkimuslaitosten rahoitukseen liittyvä uudistus koskee myös VATTia.
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6.6.9  Rahoitusvakausvirasto

12 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Helsinki

Rahoitusvakausvirasto on luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytystä ja kriisinrat-
kaisua koskevan EU-direktiivin johdosta Suomeen perustettu uusi viranomainen. Virastolle 
on säädetty laissa tarkemmin määritellyt kriisinratkaisun ennakointiin liittyvät viranomais-
tehtävät ja valtuudet ongelmalaitosten toiminnan hallittuun uudelleenjärjestelyyn ja mah-
dolliseen alasajoon. Rahoitusvakausviraston toimivaltaan kuuluu myös talletussuojajär-
jestelmän ylläpito. Virasto hallinnoi uutta rahoitusvakausrahastoa. Se muodostuu vakaus-
maksuin kartutettavasta kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojamaksuin kartutettavasta 
talletussuojarahastosta. Luottolaitosten vakausmaksut siirretään rahoitusvakausrahastosta 
edelleen EU:n yhteiseen kriisinratkaisurahastoon. Yhteisen kriisinratkaisurahaston varoja 
voidaan käyttää silloin, kun omistajan- ja sijoittajanvastuu ei riitä kattamaan rahoitusjär-
jestelmän kannalta merkittävän laitoksen tappioita. Sijoituspalveluyritysten vakausmaksut 
jäävät kansalliseen kriisinratkaisurahastoon ja niiden käytöstä päätetään samojen periaat-
teiden mukaisesti. Virasto hoitaa myös talletussuojaan liittyviä tehtäviä ja hallinnoi talle-
tussuojarahastoa. Virasto päättää korvausten maksamisesta ja vastaa korvausten maksa-
tuksesta tallettajille, jos tallettajien suojaamiseksi on tarpeen maksaa korvauksia talletus-
suojarahastosta.

Kuvio 105. Rahoitusvakausviraston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄTMUUT TEHTÄVÄT

Muut tehtävät 10 %

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 20 % 

Muut julkisen vallan käyttötehtävät 55 %

Verojen ja veronluonteisten maksujen kerääminen 10 %

Täytäntöönpanotehtävät 5 %
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Julkisen vallan käyttötehtävät 70 %: 

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät, päätehtävä 55 % (6,6 htv), päätehtävä: 
Pankkien kriisinratkaisusuunnitelmien laadinta ja pankkien uudelleenjärjestely 
kriisintilanteessa. Sisältää myös sijoittajavastuunalaisten velkaerien vähimmäis-
määrän asettaminen pankeille, Kriisinratkaisurahaston varojen käyttö mahdol-
lisessa pankin uudelleenjärjestelyssä sekä talletussuojan laukeamiseen liittyvät 
maksupäätökset.

• Verojen ja veronluonteisten maksujen kerääminen 10 % (1,2 htv): Vakaus- ja 
talletussuojamaksujen kerääminen luottolaitoksilta sekä sijoituspalveluyrityksiltä.

• Täytäntöönpanotehtävät 5 % (0,6 htv): Esimerkiksi Euroopan kriisinratkaisuneu-
voston päätösten toimeenpano merkittävimpien pankkien kohdalla.

Muut tehtävät 30 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 20 % (2,4 htv): Henkilöstö-, yleis-,  
talous-, tietotekniikka-, tietohallinto- ja sihteeritehtävät sekä johtaminen

• Muut tehtävät 10 % (1,2 htv): Osallistuminen eurooppalaiseen yhteistyöhön

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Ministeriön kehittämis- ja hallintotoiminnon koordinoi-
massa ja määrittelemässä prosessissa ja aikataulussa. Substanssin osalta vastuuosasto on 
Rahoitusmarkkinaosasto.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016: 
1. Kriisinratkaisusuunnittelu: Vuosina 2016 - 2017 virasto laatii ensimmäiset kriisin-

ratkaisusuunnitelmat suomalaisille laitoksille  
2. Kriisinratkaisu: Viraston oman kriisinratkaisuvalmiuden rakentaminen käynnis-

tetään 2016 vaiheittaisessa prosessissa, jossa tavoitteena on rakentaa nopeas-
ti väliaikainen toimintamalli ja selkeyttää lopullinen toimintamalli vuoden 2017 
loppuun mennessä yhteistyö- ja tiedonvaihtomallien luominen kansallisesti ja 
eurooppalaisten viranomaisten välillä

3. Talletussuoja: Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet talletussuojajärjestelmän yl-
läpidon osalta vuonna 2016 koskevat tiedottamista sekä maksatusjärjestelmän 
kehittämistä. 

4. Vakaus-, talletussuoja- ja hallintomaksujen määritys ja periminen 

Asiakkaat: Yritykset. 

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Ei ole sähköistä asiointipalvelua vaan asiakaspalve-
lu hoidetaan sähköpostilla, puhelimitse ja tiedottamalla internetissä.
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Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat): 
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.

Muutokset virastossa: Virasto on aloittanut toimintansa kesällä 2015. 
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6.7  Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Valtioneuvosto Ministeriön ohjaamat virastot Virastojen ohjaamat 
virastot ja/tai toiminnot

Oppilaitokset (11 kpl)

Koulukodit: opetus

Museovirasto

Kansallisarkisto

Cimo

Taiteen edistämis-
keskus

Kansallinen audio-
visuaalinen instituutti

Suomenlinnan 
hoitokunta

Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus

Celia

Ylioppilastutkinto-
lautakunta

Kansallinen koulutuksen 
arviointikeskus

Keskushallinnon 
toimielimet (28 kpl) Yhtiöt (4 kpl)

Opetus- ja 
kulttuuriministeriö

Opetushallitus

Alueelliset
toimielimet (13 kpl)

Varastokirjasto

Opintotuen 
muutoksenhakulautakunta

Maakunta-arkistot 
(7 kpl)
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Hallinnonalan tulosohjausmenettelyn kuvaus
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla ei ole käytössä yhtenevää tulosohjauksen 
mallia. Hallitusohjelman mukainen nelivuotinen tulosohjauksen malli on käytössä seitse-
mällä virastolla: Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlla, Kansallisarkis-
tolla, Suo men Akatemialla, Museovirastolla, Kotuksella, Varastokirjastolla sekä Suomenlin-
nan hoitokunnalla. Viisivuotinen tulosohjauksen malli on käytössä näkövammaisten kirjas-
to Celiassa ja kuusivuotinen ylioppilastutkintolautakunnassa. Kolmivuotinen tulosohjaus-
malli on käytössä Opetushallituksessa sekä Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa. 
Vuosittaiset tulossopimukset ovat käytössä Taiteen edistämiskeskuksessa sekä Opintotuen 
muutoksenhakulautakunnassa. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen riippumatto-
man aseman vuoksi virastossa ei ole käytössä tulossopimusmenettelyä.

O P E T U S M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A N  V I R A S TOT  J A  L A I TO K S E T 
( 31.12.2015 )

Opetus- ja kulttuuriministeriö 265,9 htv 
Keskushallinnon virastot 1 452,6 htv 
Oppilaitokset (11 kpl) 949,4 htv  
Hallinnonala yhteensä 2 667,9 htv

Kuusi keskushallinnon virastoa, 
jotka toimivat tulosohjattuina 
kirjanpitoyksikköinä: Opetushallitus, 
Kansainvälisen liikkuvuuden ja 
yhteistyön keskus CIMO, Kansallisarkisto, 
Suomen Akatemia, Museovirasto, 
Suomenlinnanhoitokunta.

Muut tulosohjattavat virastot: 
Näkövammaisten kirjasto Celia, Kansallinen 
audiovisuaalinen instituutti KAVI, 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 
Karvi, Kotimaisten kielten keskus 
Kotus, Taiteen edistämiskeskus Taike, 
Varastokirjasto, Ylioppilastutkintolautakunta, 
Valtion oppilaitokset ja koulutuskeskukset.

Toimielimet (28+13 kpl): Taideneuvosto, 
Valtion taidetoimikunnat (7 kpl), Alueelliset 
taidetoimikunnat (13 kpl), Heraldinen 
lautakunta, Asiantuntijalautakunnat 5 kpl 
(suomen kielen ltk, ruotsin kielen ltk, saamen 

kielen ltk,romanikielen ltk, viittomakielen 
lautakunta), Valtion kielitutkintolautakunnat 
(Suomen kieli, Ruotsin kieli), 
Kuvaohjelmalautakunta, Tutkimus- ja 
innovaationeuvosto, Tutkimuseettinen 
neuvottelukunta, Opintotukiasiain 
neuvottelukunta, Opiskelijoiden 
oikeusturvalautakunta, Tiedonjulkistamisen 
neuvottelukunta, Suomen Unesco-
toimikunta, Valtion liikuntaneuvosto, Valtion 
taideteostoimikunta, Valtion nuorisoasiain 
neuvottelukunta, Nuorisojärjestöjen 
arviointi- ja avustustoimikunta, Urheilun 
eettisten asioiden neuvottelukunta.

Valtion 100% omistamat yhtiöt (2 kpl): 
CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Oy 
Veikkaus Ab 

Valtion osakkuusyhtiöt (2 kpl): 
Valtio Hevosopisto Oy (25%), Suomen 
Ilmailuopisto Oy (49,5 %) 

Muut: Ammattikorkeakoulut (24 kpl), 
Yliopistot ja korkeakoulut (14 kpl), Suomen 
Kansallisgalleria.
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Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa, Näkövammaisten kirjasto Celiassa, Taiteen 
edistämiskeskus Taikessa on tarkoitus siirtyä hallitusohjelman mukaiseen nelivuotiseen tu-
losohjauksen malliin. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan tulosohjausta on tarkoitus 
uudistaa vuoden 2016 aikana.

Neljässä virastossa tulostavoitteiden toteumaa tullaan seuraamaan siten, että virasto ra-
portoi kaksi kertaa vuodessa Netraan ja lisäksi tulosneuvotteluissa loppuvuodesta käy-
dään läpi edellisen vuoden toteuma sekä kuluvan vuoden puolivuotisraportti. Opetushal-
litus raportoi tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä puolivuotisraportis-
saan elokuun loppuun mennessä sekä tilinpäätöksessään helmikuun loppuun mennessä. 
Taike raportoi edellisen vuoden toteumasta tulosneuvotteluissa keväällä. Jatkossa virasto 
raportoi kaksi kertaa vuodessa Netraan ja lisäksi tulosneuvotteluissa loppuvuodesta käy-
dään läpi edellisen vuoden toteuma sekä kuluvan vuoden puolivuotisraportti.

Taulukko 24. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan keskushallinnon virastoja koskevat virallis-
luokittelut

Hallinnonalan virastot Toimialaluokka

Suomenlinnan hoitokunta Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten jne. toiminta 

Kansallisarkisto Kirjastojen ja arkistojen toiminta

Näkövammaisten kirjasto Celia Kirjastojen ja arkistojen toiminta

Varastokirjasto Kirjastojen ja arkistojen toiminta

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Koulutusta palveleva toiminta

Museovirasto Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto

Opetushallitus Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Opetuksen ja kulttuuriasiainhallinto

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Opetuksen ja kulttuuriasiainhallinto

Taiteen edistämiskeskus Opetuksen ja kulttuuriasiainhallinto

Ylioppilastutkintolautakunta Opetuksen ja kulttuuriasiainhallinto

Opintotuen muutoksenhakulautakunta Opetuksen ja kulttuuriasiainhallinto

Suomen Akatemia Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutk. ja keh.

Kotimaisten kielten keskus KOTUS Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutk. ja keh.
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Hallinnonalan kirjanpitoyksiköt Cofog-tehtäväluokitus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Yleiset talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työvoimapalvelut

Kansallisarkisto Yleiset hallintopalvelut

Suomen Akatemia Perustutkimus

Museovirasto Kulttuuripalvelut

Suomenlinnan hoitokunta Virkistys- ja kulttuuritoiminta sekä uskonnollinen toiminta

Opetushallitus Koulutus, muualla luokittelematon

Huom! Kotus on ohessa luokiteltu Tilastokeskuksen toimialaluokkaan Yhteiskuntatieteelli nen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen. Kotus harjoittaa vuoden 
2012 lakiuudistuk sensa jälkeen ja 11 tutkimusviran yliopistoihin siirron jälkeen tutkimusta kuitenkin hyvin vähäisessä määrin eikä se enää ole tutkimuslaitos.

Hallinnonalan virastojen ohjaamat virastot, toiminnot ja tehtävät

Museoviraston ohjaamat virastot/toiminnot:
1. Korotettua valtionosuutta saavat museot

Opetushallituksen ohjaamat virastot/toiminnot: 
1. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
2. Valtion kielikoulut (2 kpl)
3. Helsingin eurooppalainen koulu
4. Koulutuskeskukset: SAKK ja Meriturva
5. Valtion koulukodit (perusopetus ja muu opetus)

Kansallisarkiston ohjaamat virastot/toiminnot: 
1. Maakunta-arkistot (7 kpl): Hämeenlinna, Turku, Vaasa, Mikkeli, Jyväskylä, Oulu, Jo-

ensuu sekä Saamelaisarkisto Inarissa.

Hallinnonalan toteutuneet, käynnissä olevat ja suunnitellut muutokset
 − Opetushallituksen ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn 

yhdistäminen. Virastojen yhdistämistä koskeva laki (564/2016) on hyväksytty ja se 
astuu voimaan 1.1.2017. 

 − Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä selvittää jatkotyönä Kansallisen koulu-
tuksen arviointikeskuksen ja Ylioppilastutkintolautakunnan liittämistä itsenäiseksi 
osaksi uutta Opetushallitusta 1.1.2018. 

 − Kansallisarkiston ja seitsemän maakunta-arkiston muodostaminen hallinnollisesti 
yhdeksi virastoksi. Perustetaan Kansallisarkisto-niminen virasto, jonka toimialuee-
na on koko maa. Nykyisestä kaksiportaisesta piirihallinto-organisaatiosta luovu-
taan.

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset hallinnonalaan
Nykyisistä kuudesta alueellista toimivaltaa käyttävästä aluehallintovirastosta muodos-
tetaan yksi valtakunnallisen toimivallan omaava viranomainen. Tällä on vaikutusta myös 
aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueiden organisointiin.
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Hallinnonalan tehtävät
Erilaiset julkisten palveluiden tuottamiseen liittyvät tehtävät muodostavat OKM:n hal-
linnonalan keskusvirastojen suurimman tehtäväryhmän (440 htv, 30 %). Näihin kuuluvat 
mm. erilaisten kulttuuri- ja arkistopalveluiden tuottaminen (Kavi), kielenhuoltoon liittyvät 
ohjeet ja oppaat (Kotus), ääni-, piste- ja elektronisten kirjojen tuottaminen (Celia), ylioppi-
lastutkinnon johtaminen, järjestäminen ja toimeenpano (YTL) ja kirjastoaineistojen varas-
toiminen (Varastokirjasto). Virastojen sisäinen hallinto ja tukipalvelut olivat toiseksi suurin 
tehtäväryhmä (234 htv, 14 %). Tarkempi erittely tehtävistä ja niiden suhteellisista osuuksis-
ta on esitetty taulukoissa 25 ja 26.

Taulukko 25. OKM:n hallinnonalan henkilötyövuodet tehtävittäin ja keskusvirastoittain

Tehtäväryhmät Museo-
virasto

Opetus-
hallitus

Kansalli-
sarkisto

Suomen 
Akatemia CIMO 

Taiteen
 edistä-

mis-
keskus

KAVI

Suomen-
linnan
 hoito-
kunta

KOTUS Celia KARVI

Ylioppilas-
tutkinto-

lauta-
kunta

Varasto-
kirjasto

Opinto-
tuen 

muutok-
sen

haku-
lauta-
kunta

HTV:t 
yhteensä

Julkisten palvelui-
den tuottam.

105,4 54,4 23,8 48,9 66,2 56,0 40,3 18,8 18,2 431,8

Viraston sis. hallinto 
ja tukipalv.

10,5 32,2 41,9 33,9 16,6 12,4 8,8 11,8 16,7 10,7 3,7 0,5 2,3 2,0 204,1

Muut julkisen vallan 
käyttöteht.

138,5 9,2 147,7

Valtionavustuspää-
tökset

26,3 13,1 0,2 65,9 28,5 30,0 164,1

Tutkimus- ja 
arviointitehtävät

13,2 7,6 6,6 14,6 2,4 4,3 2,9 4,0 29,3 84,9

Muut rahoitus- ja 
tukipäätökset

8,2 46,3 30,0 84,5

Hallinnonalan 
kehittämisteht.

26,3 35,8 1,2 4,3 0,8 2,7 1,8 1,3 2,3 76,5

Maksulliset 
palvelutehtävät

13,2 8,1 24,3 0,4 11,8 1,8 1,3 60,9

Norminantotehtävät 50,1 2,2 52,3

Ohjaustehtävät 26,3 2,9 6,6 2,2 38,0

Muut tehtävät 21,5 15,8 4,3 41,5

Valvontatehtävät 31,6 4,4 36,0

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaisteht.

5,3 12,9 2,7 20,8

Lupatehtävät 5,3 1,5 6,7

Täytäntöönpanoteh-
tävät

2,4 2,4

Verojen tms. 
kerääminen

0,5 0,5

Henkilötyövuodet 
yhteensä

263,4 238,5 220,3 138,4 118,8 85,6 81,1 78,8 76,7 53,7 36,6 26,9 22,7 11,2 1 452,7
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Taulukko 26. Henkilötyövuosien kohdentuminen tehtävittäin

Tehtävät HTV:t %

Julkisen vallan käyttötehtävät 553 38,1 

Muut julkisen vallan käyttötehtävät 148 10,2 

Valtionavustuspäätökset 164 11,3 

Muut rahoitus- ja tukipäätökset 85 5,8 

Norminantotehtävät 52 3,6 

Ohjaustehtävät 38 2,6 

Valvontatehtävät 36 2,5 

Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 21 1,4 

Lupatehtävät 7 0,5 

Täytäntöönpanotehtävät 2 0,2 

Verojen tms. kerääminen 1 0,0 

Muut tehtävät 900 61,9 

Julkisten palveluiden tuottaminen 432 29,7 

Sisäinen hallinto ja tukipalvelut 204 14,0 

Tutkimus- ja arviointitehtävät 85 5,8 

Hallinnonalan kehittämistehtävät 77 5,3 

Maksulliset palvelutehtävät 61 4,2 

Muut tehtävät 42 2,9 

Yhteensä 1 453 100,0 

Hallinnonalan bruttomenot menolajeittain
Taulukossa 27 ja kuviossa 106 on esitetty tarkasteltu opetus- ja kulttuuriministeriön hal-
linnonalan virastojen ja laitosten toimintamenojen käyttöä menolajeittain vuonna 2015. 
Ministeriön kirjanpitoyksikköön sekä Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu useita 
tulosohjattuja virastoja, joten niiden osalta ei voida tehdä päätelmiä viraston kuluraken-
teesta. Museovirastolla ja Kansallisarkistolla on muihin verrattuna suuret toimitilamenot. 
CIMOn menoista suuri osa koskee mm. erilaisia opiskelija- ja virkamiesvaihtoon liittyviä 
kuluja. 
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Taulukko 27. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan bruttomenot, 1000 euroa (2015)

Hallinnonalan 
kirjanpitoyksiköt

Henkilöstö-
kulut

Toimitila-
vuokrakulut

Investointi-
menot Muut kulut Palvelujen

ostokulut
Kaikki 

yhteensä

Opetus- ja 
kulttuuriministeriö*

38 365 4 899 2 588 10 929 56 781

Opetushallitus* 65 193 15 689 1 092 9 267 16 907 108 148

Kansainvälisen liikkuvuu-
den ja yhteistyön keskus 
CIMO

6 035 450 34 258 1 631 42 374

Museovirasto 13 727 6 561 910 4 852 26 050

Kansallisarkisto 10 487 8 135 61 795 2 069 21 548

Suomen Akatemia 9 098 1 263 606 2 090 13 056

Suomenlinnan 
hoitokunta

3 893 129 2 320 3 011 9 353

Bruttomenot yhteensä 146 797 36 997 1 282 50 744 41 489 277 310

Kuvio 106. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastojen bruttomenojen jakautuminen 
menolajeittain, %, 2015

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

CIMO

Suomenlinnan hoitokunta

Kansallisarkisto

Museovirasto

Opetushallitus*

Opetus- ja kulttuuriministeriö*

Suomen Akatemia

Henkilöstökulut % Toimitilavuokrakulut, %
Investointimenot, % Muut kulut, %
Palvelujen ostokulut, %

* Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikköön kuuluvat myös Celia, KAVI, 
KARVI, Kotus, Taike, Varastokirjasto ja Ylioppilastutkintolautakunta. Opetushallituksen 
kirjanpitoyksikköön kuuluu 11 valtion oppilaitosta ja kaksi koulutuskeskusta.
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6.7.1  Museovirasto

263,4 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 29.80.04. Toimipaikat: 
Helsinki (223,7 htv), Kotka (13,6), Hämeenlinna (7,4), Savonlinna (5,7) jne.

Museovirasto on aineellisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntija, palve-
lujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. Museovirastossa on Suomen kansal-
lismuseo, joka toimii valtakunnallisena kulttuurihistorian museona, sekä muita toiminta-
yksiköitä. Museoviraston tehtävänä on johtaa ja kehittää muinaismuistohallintoa ja maan 
museotointa; toimia kulttuuriperinnön ja -ympäristön suojelusta vastaavana asiantun-
tijaviranomaisena sekä huolehtia alaa koskevan lainsäädännön toteutumisesta yhdessä 
muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa; vastata osaltaan muinaisjäännös-
ten, rakennuskulttuurin ja kulttuuriympäristön hoidosta ja valvonnasta ja huolehtia alan 
kehittämisestä; suorittaa esihistorian, historian, kansatieteen, merihistorian, numismatii-
kan, rakennushistorian ja taidehistorian alaan kuuluvaa tallennusta ja tutkimusta; huoleh-
tia kulttuurihistoriallisen kansalliskokoelman kartuttamisesta ja hoidosta; ylläpitää muse-
oita ja järjestää näyttelyitä; hoitaa museolaitokselle myönnettävään valtiontukeen liittyvät 
erikseen säädetyt ja määrätyt tehtävät; toimia arkeologisen ja meriarkeologisen aineiston 
keskuskonservointilaitoksensa sekä huolehtia restaurointialan ohjauksesta ja valvonnasta; 
edistää neuvonta- ja valistustoiminnan keinoin kulttuuriperinnön säilyttämistä ja hoitoa.

Kuvio 107. Museoviraston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 3 %

Valtionavustuspäätökset 1 %

Lupatehtävät 0 %

Julkisten palveluiden tuottaminen 43 %

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 16 % 

Valvontatehtävät 11 %

Ohjaustehtävät 8 %

Hallinnonalan kehittämistehtävät 7 %

Maksulliset palvelutehtävät 4 %

Tutkimus- ja arviointitehtävät 8 %
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Julkisen vallan käyttötehtävät 23,2 %:

• Valvontatehtävät, päätehtävä 10,6 % (29,4 htv), päätehtävä: Muinaismuistolaki, 
museolaki, laki valtion rakennusperinnön suojelusta, laki rakennusperinnön suo-
jelusta 

• Ohjaustehtävät 8,0 % (22,0 htv): Korotettua valtionosuutta saavien museoiden 
toiminta nelivuotiskausittain (Museolaki), kulttuuriympäristön suojelun ohjaus, 
muu museoiden ohjaus 

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 3,1 % (8,6 htv): Museotilasto, muinais-
jäännösrekisteri, ja muut kulttuuriympäristörekisterit (yhteistyössä YM:n kanssa)

• Valtionavustuspäätökset 1,1 % (2,9 htv): Valtionavustukset museoille, kulttuuri-
perinnön tallentamiseen, rakennetun kulttuuriympäristön sekä muinaisjäännös-
kohteiden vaalimiseen, maailmanperintökohteille, perinnealuksille 

• Lupatehtävät 0,4 % (1,2 htv): Maastavientiluvat, muinaisjäännöskohteiden tutki-
musluvat 

Muut tehtävät 76,6 %:

• Julkisten palveluiden tuottaminen 43,0 % (118,6 htv): Erikoiskirjastotoimin-
ta, arkisto- ja kokoelmapalvelut, kansalliset kulttuurihistorialliset museopalvelut 
(Kansallismuseo)

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 15,5 % (42,8 htv): TAHA, HEHA, ICT, 
kiinteistöpalvelut ja viestintäpalvelut

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 7,1 % (19,6 htv): Kulttuuriympäristötoimin-
nan kehittäminen, museoalan kehittäminen 

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 7,5 % (20,8 htv): Muinaisjäännöskohteiden  
arkeologiset tutkimukset, kokoelmatutkimus, rakennetun kulttuuriympäristön 
tutkimus

• Maksulliset palvelutehtävät 3,5 % (9,8 htv): Museopalvelut, asiantuntijapalvelut, 
kuvamyyntipalvelut, tietopalvelu

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Tulossopimukset ovat olleet nelivuotisia, ja voimassa oleva tulossopimus on jatkettu vuo-
sille 2015-2016. Uuteen tulosohjauskauteen siirrytään vuonna 2017, jolloin solmitaan sopi-
mus vuosiksi 2017-2019, minkä jälkeen siirrytään nelivuotiseen hallituskausisykliin. Tulos-
neuvottelut ja välivuosien tarkistusneuvottelut on käyty kulttuuri- ja taidepolitiikan osas-
tolla ylijohtajan johdolla. Tulosohjaaja on vastannut valmistelusta yhteistyössä viraston 
kanssa. Ympäristöministeriö on osallistunut tulosneuvotteluun kulttuuriympäristöasioiden 
osalta. Tulossopimus on allekirjoitettu joulukuussa ja tulosneuvottelut käyty keväisin, mil-
loin on käyty läpi edellisen vuoden tavoitteiden toteuma. Kulttuuri- ja taidepolitiikan osas-
ton tulosohjauksen uudistamishanke käynnistyi syksyllä 2015. Se koskee kaikkia ko. osas-
ton ohjauksessa olevia virastoja. Vuodesta 2016 alkaen tulosneuvottelut tullaan käymään 
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loppuvuodesta. Tavoitteiden toteumaa tullaan vuodesta 2017 alkaen seuraamaan siten, 
että virasto raportoi kaksi kertaa vuodessa Netraan ja lisäksi tulosneuvotteluissa loppuvuo-
desta käydään läpi edellisen vuoden toteuma sekä kuluvan vuoden puolivuotisraportti.

Viraston ohjaamat virastot: Korotettua valtionosuutta saavat museot

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Kulttuurin perustan elinvoimaisuutta lisätään

a. osallistumalla aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuu-
riperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämi-
seksi;

b. tarjoamalla tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön ja -ympäristön kehittämisek-
si ja suojelemiseksi.

2. Kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin turvataan
a. korostamalla museotoiminnassa asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysis-

tä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta;
b. kehittämällä arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen säh-

köistä saatavuutta ja käyttöä.
3. Toimialaa kehitetään kulttuuriympäristöstrategian, maailmanperintöstrategian ja 

museopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti.
4. Kansalliskokoelman hoidon ja säilyttämisen olosuhteita parannetaan kokoelma- 

ja konservointikeskuksen käyttöönotolla. Kansallismuseon perusnäyttely uudiste-
taan itsenäisen juhlavuoden päähankkeena.

5. Arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen sähköistä saatavuutta 
ja käyttöä edistetään.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, 
Tilastokeskus, ELY-keskukset ja Liikennevirasto. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, 
järjestöt, yritykset, museot, yliopistot, museokävijät, kokoelma- ja arkistoasiakkaat, tutkijat, 
media, Senaatti-kiinteistöt, Metsähallitus.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille on tarvetta kirjasto-, arkisto- ja kokoelmapalvelui-
den sekä museopalveluiden osalta

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Sähköinen asianhallintajärjestelmä (sähköiset lau-
sunnot), digitoituja kokoelmia verkkohaun piirissä, sähköinen kuvamyyntisovellus

Maksulliset palvelutehtävät: Tilavuokraus, tietopalvelu, kuvamyynti, konservointi, museo-
kauppatoiminta, maksullinen tutkimus, asiantuntijapalvelut, maastavientiluvat
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Muutokset virastossa: 
 − Museovirastossa käytiin vuoden 2015 lopulla yhteistoimintaneuvottelut, jot-

ka päättyivät 2.12.2015. Lokakuussa alkaneissa neuvotteluissa selvitettiin kaikki 
säästömahdollisuudet, mutta viraston budjetin 2 miljoonan euron alijäämää ei 
pystytä kattamaan ilman rajuja leikkauksia. Toimintoja supistetaan ja 29 työnteki-
jää joudutaan irtisanomaan. Supistukset koskevat myös Suomen kansallismuse-
on museoita. Urajärven kartano ja Alikartano suljetaan. Hvitträsk ja Tamminiemi 
pidetään jatkossa avoinna vain kesäkaudella ja Louhisaaren aukioloaikoja supis-
tetaan. Museovirastossa lakkautettiin 45 vakituista tehtävää. Irtisanottavia on 29, 
eläköityviä on 11 ja viisi tehtävää lakkaa sisäisillä järjestelyillä.

 − Museovirastossa toteutettu kokonaisvaltainen organisaatiouudistus 2011 ja sääs-
töpäätöksistä johtuvat ensimmäinen yt-kierros 2012. Sopeuttamistoimien ja tuot-
tavuusvähennysten seurauksena Museoviraston toimintaa on supistettu ja hen-
kilöstöä vähennetty vuosina 2008-2015 yhteensä 31,4 %. Museoviraston sisäinen 
tulosohjausjärjestelmä uudistettu 2014.

 − Museoviraston Helsingissä sijaitsevat toiminnot museotoimintaa lukuun ottamat-
ta on keskitetty Sturenkadun kiinteistöön. Kaikkien viraston kiinteistöjen hallin-
nansiirto Senaatille tapahtui 2014. 

 − Museovirasto avasi Suomen suurimman Kokoelma- ja konservointikeskuksen Van-
taalla. Kokoelma- ja konservointikeskus on Suomen nykyaikaisin, monipuolisin ja 
suurin. Siellä suomalaisten yhteistä omaisuutta säilytetään ja hoidetaan parhaal-
la mahdollisella tavalla erilaisille materiaaleille soveltuvissa, tarkkaan säädellyissä 
olosuhteissa. Keskus tarjoaa monipuolisia palveluita museoille ja kaikille muille-
kin, jotka haluavat varmistaa arvokkaiden kokoelmiensa säilymisen ja hyvän hoi-
don. Esineiden muutto alkoi toukokuussa 2016 ja kestää vuosia.
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6.7.2  Opetushallitus

238,5 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 29.01.02 Toimipaikat: 
Helsinki

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämis- ja hallintotehtäviä varten on opetus- ja 
kulttuuriministeriön alaisena asiantuntijakeskusvirastona Opetushallitus. Opetushallituk-
sen tehtävänä on vastata toimialaansa kuuluvan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehit-
tämisestä, edistää koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tuloksellisuutta sekä seurata niiden 
järjestämistä. Opetushallituksen tulee lisäksi huolehtia niistä tehtävistä, jotka sille erikseen 
säädetään tai määrätään, sekä suorittaa ne toimeksiannot, jotka opetusministeriö virastol-
le antaa. Opetusministeriöllä on oikeus pidättää itselleen koulutuspoliittisesti merkittävä 
asia, joka muutoin kuuluisi opetushallituksen ratkaistavaksi.

Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto. Se vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja 
iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuk-
sen, vapaan sivistystyön (mm. kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot) sekä taiteen 
perusopetuksen kehittämisestä. Opetushallitus laatii perusopetuksen ja lukiokoulutuksen 
opetussuunnitelmien perusteet, ammatillisten tutkintojen ja näyttötutkintojen perusteet 
sekä kehittää koulutusta erilaisin hankkein. Virasto osallistuu koulutuksen tuloksellisuuden 
kehittämiseen. Opetushallitus koordinoi koulutuksen tietoverkkoja ja tietopalveluja, tuot-
taa koulutuksen indikaattoreita ja ennakointitietoa, kerää tietoa opetustoimen rahoitusjär-
jestelmästä sekä julkaisee koulutusoppaita.

Virasto ylläpitää toisen asteen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalinta-
rekisteriä, järjestää kielitutkintoja, järjestää ja rahoittaa jatkokoulutusta opettajille sekä 
muulle koulutoimen henkilöstölle, vastaa ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta sekä 
kehittää ja tuottaa oppimateriaalia.

Opetushallitus on myös koulutuksen järjestäjä. Sen vastuulla on kaikkiaan 6 valtion op-
pilaitosta: Valteri-koulu (yleissivistävä erityiskoulu ja valtakunnallinen oppimis- ja ohjaus-
keskus, kuusi toimipistettä), kaksi kielikoulua, Helsingin eurooppalainen koulu, Saamelais-
alueen koulutuskeskus SAKK ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus Meriturva. Lisäksi 
Opetushallitus  huolehtii valtion koulukotien perusopetuksesta.

Opetushallitus tarjoaa kouluille ja koulutuksen järjestäjille erilaisia maksullisia palveluja. 
Tarjolla olevia palveluja ovat julkaisut ja oppimateriaalit, koulutustilaisuudet, tilauskou-
lutukset sekä konsultoinnit ja selvitykset. Opetushallituksen tuottamia julkaisuja ja oppi-
materiaaleja voi ostaa mm. Opetushallituksen verkkokaupasta. Julkaisuja voi myös lainata 
Opetushallituksen kirjastosta. Koulutuskalenteriin on merkitty kaikki Opetushallituksen 
järjestämät maksulliset kurssit. Osa kursseista järjestetään myös niin sanottuna tilauspalve-
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luna. Kurssitarjonta vaihtelee yleisemmistä seminaareista tarkkaan kohdistettuihin täyden-
nyskoulutuksiin.

Opetushallituksen vastuulla ovat mm. opetushallinnon tutkinto, valtionhallinnon kieli-
tutkinnot, auktorisoidun kääntäjän tutkinto ja oikeustulkkirekisteri. Opetushallitus antaa 
myös erilaisia maksullisia lausuntoja ja päätöksiä koskien esimerkiksi tutkintojen vastaa-
vuuksia.

Kuvio 108. Opetushallituksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 14 % 

Ohjaustehtävät 1 %

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 5 %

Valtionavustuspäätökset 6 %

Norminantotehtävät 21 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Maksulliset palvelutehtävät 3 %

Tutkimus- ja arviointitehtävät 3 %

Muut tehtävät 9 %

Hallinnonalan kehittämistehtävät 15 %

Julkisten palveluiden tuottaminen 23%

Julkisen vallan käyttötehtävät 33,1 %

• Norminantotehtävät, päätehtävä 21 % (50,1 htv): Opetussuunnitelmien ja tut-
kintojen perusteista määrääminen. Työ syklistä; ops-työn ja kehittämisen paino-
piste vaihtelee. 21 % intensiivisen vaiheen määrä (2015).

• Valtionavustuspäätökset 5,5 % (13,1 htv): v. 2015: 53,4 milj. €, 1583 päätöstä

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 5,4 % (12,9 htv): Tietopalvelutoiminta ja 
tilastoyhteistyö 

• Ohjaustehtävät 1,2 % (2,9 htv): Valtion oppilaitosten (ja koulukotien pedagogi-
nen) tulosohjaus ja tulosohjausta tukeva toiminta
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Muut tehtävät 66,9 %:

• Julkisten palveluiden tuottaminen 22,8 % (54,4 htv): Kansallisten opiskelijava-
lintapalveluiden, oikeustulkkirekisterin ja kielitutkintojen kehittäminen ja ylläpito

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 15 % (35,8 htv): Kehittämishankkeiden orga-
nisointi ja koordinointi. Määrä vaihtelee ops-työn ja tutkintojen perustetyön kans-
sa. Sisältää informaatio-ohjauksen.  

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 13,5 % (32,2 htv): Viraston tavanomai-
set tukitoiminnot ja valtion oppilaitosten ohjaus ja tuki hallinnossa. Sopimus Pal-
keiden ja Valtorin kanssa. 

• Muut tehtävät 9 % (21,5 htv)

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 3,2 % (7,6 htv): Työvoima-, koulutus- ja osaamis-
tarpeiden ennakointi, ennakointimenetelmien ja ennakoinnin toimintamallien ke-
hittäminen. Seuranta-arviointien tekeminen.

• Maksulliset palvelutehtävät 3,4 % (8,1 htv): Koulutuspalveluita ja oppimateriaa-
lituotantoa (vähälevikkinen, hintatuettua)

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Opetushallituksen ohjaus perustuu tulosohjausmenettelyyn. Opetushallituksen ja ministe-
riön välille on laadittu kolmivuotiskausittain tulossopimus, jossa sovitaan tulostavoitteista 
ja tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavista resursseista. Voimassa oleva tulossopimus on 
tehty poikkeuksellisesti vuodelle 2016. Sopimus on laadittu kevennettynä johtuen vuodel-
le 2016 ajoittuvasta valmistelusta, jonka tarkoituksena on perustaa 1.1.2017 lukien OKM:n 
hallinnonalalle uusi virasto. Virastoon yhdistetään Opetushallitus ja Kansainvälisen liikku-
vuuden ja yhteistyön keskus CIMO. 

Tulosohjaus ja sopimusprosessi valmistellaan tiiviissä yhteistyössä ministeriön ja Opetus-
hallituksen kesken. Vuorovaikutus ministeriön ja viraston välillä on ympärivuotista. Minis-
teriössä ohjauksesta vastaa kansliapäällikön esikunta ja valmisteluun osallistuvat ministeri-
ön osastot.  Opetushallituksessa valmistelusta vastaavat pääjohtaja ja ohjauksesta vastuus-
sa olevat asiantuntijat. Sopimuksen allekirjoittavat opetus- ja kulttuuriministeriön kanslia-
päällikkö ja Opetushallituksen pääjohtaja. Sopimusneuvottelut käydään syksyllä. 

Opetushallitus raportoi tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä puolivuo-
tisraportissaan elokuun loppuun mennessä sekä tilinpäätöksessään helmikuun loppuun 
mennessä.
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Viraston ohjaamat virastot: 
1. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
2. Valtion kielikoulut (2 kpl)
3. Helsingin eurooppalainen koulu
4. Koulutuskeskukset: SAKK ja Meriturva
5. Valtion koulukodit (perusopetus ja muu opetus)

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden 

toimeenpanon tukeminen
2. Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen 

ja muiden määräysten uudistaminen uusien säädösten mukaiseksi sekä jatkuva 
kehittäminen

3. Hallituksen kärkihankkeen, uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit 
peruskouluihin, toteuttamiseen osallistuminen sovittavalla tavalla

4. Opintopolku.fi -palvelukokonaisuuden kehittämistä ja laajentamista jatketaan. 
Kehitetään uutta todennetun osaamisen rekisteriä

5. Tutkintotoimikuntien toiminnan kehittäminen ja määrän vähentäminen sekä 
Opetushallituksen yhteyteen perustettavan näyttötutkintosihteeristön toiminnan 
organisointi

Asiakkaat: Kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille on tarvetta tutkintojen tunnustamis- ja vertailu-
asioissa

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Valtionavustusjärjestelmä otettu käyttöön 2015. Ta-
voitteena prosessin (68 milj. euroa) laaja sähköistäminen

Maksulliset palvelutehtävät: Koulutuspalveluita ja oppimateriaalituotantoa (vähälevikki-
nen, hintatuettua)

Muutokset virastossa: 
 − Opetushallituksen ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn 

yhdistäminen. Virastojen yhdistämistä koskeva laki (564/2016) on hyväksytty ja se 
astuu voimaan 1.1.2017. 

 − Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä selvittää jatkotyönä Kansallisen koulu-
tuksen arviointikeskuksen ja Ylioppilastutkintolautakunnan liittämistä itsenäiseksi 
osaksi uutta Opetushallitusta 1.1.2018. 
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6.7.3  Kansallisarkisto

220,5 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 29.40.02 Toimipaikat: 
Helsinki (136,2 htv) ja maakunta-arkistot (84,3 htv)

Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakir-
jojen säilyminen ja edistää niiden saatavuutta ja tutkimuskäyttöä. Tehtäviin kuuluu myös 
alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Arkistolaitos vastaa osaltaan siitä, että kunkin aika-
kauden yhteiskunnallisesta todellisuudesta säilyy tutkimukselle aito ja todistusvoimainen 
kuva.

Arkistolaitos ohjaa viranomaisten asiakirjahallinnon ja arkistotoimen hoitoa, huolehtii 
arkistotoimen yleisestä kehittämisestä sekä määrää, mitkä valtion- ja kunnallishallinnon 
asiakirjat tulee säilyttää pysyvästi. Viranomaisten asiakirjahallintoa ja arkistotointa tuetaan 
laatimalla määräyksiä ja ohjeita.

Arkistolaitoksella on lakiin perustuva valtuutus antaa sitovia määräyksiä viranomaisille 
muun muassa asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä, arkistotiloista, asiakirjojen laadinnas-
sa käytettävistä papereista ja kirjoitustarvikkeista sekä asiakirjojen rekisteröinnistä ja luet-
teloinnista.

Arkistolaitos ottaa vastaan ja säilyttää valtion viranomaisten pysyvää säilytysarvoa omaa-
vat asiakirjat. Tämän lisäksi arkistolaitos hankkii ja säilyttää yhteiskunnallisesti ja tutkimuk-
sellisesti merkittäviä yksityisarkistoja.

Säilyttämiensä asiakirjojen käytettävyydestä arkistolaitos huolehtii siten, että asiakirjoja 
voi käyttää tutkijasaleissa sekä osittain myös verkossa.
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Kuvio 109. Kansallisarkiston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 19 % 

Muut julkisen vallan käyttötehtävät 63 %

Ohjaustehtävät 3 %

Valtionavustuspäätökset 0,1 %
Norminantotehtävät 1 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT
MUUT TEHTÄVÄT

Maksulliset palvelutehtävät 11 %

Tutkimus- ja arviointitehtävät 3 %

Julkisen vallan käyttötehtävät 67 %:

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät, päätehtävä 62,8 % (138,5 htv): Asiakirjojen 
säilyttäminen, käyttöön asettaminen sekä asiakirja-aineistojen pysyvästä säilyttä-
misestä määrääminen. Yksityisarkistojen lunastaminen tietyissä tapauksissa.

• Ohjaustehtävät 3 % (6,6 htv): Arkistotoimen ohjaus

• Norminantotehtävät 1 % (2,2 htv): Arkistolaki 831/1994: Arkistolaitos määrää, 
mitkä asiakirjat tai asiakirjatiedot säilytetään pysyvästi; että em. asiakirjat laadi-
taan ja tallennetaan pitkäaikaista säilytystä kestävillä materiaaleilla ja menetelmil-
lä siten kuin arkistolaitos määrää; ao. aineistojen arkistotiloista. Arkistolaitos voi 
määrätä asiakirjojen luetteloinnista ja rekisteröinnistä. 

• Valtionavustuspäätökset 0,1 % (0,2 htv): Arkistolaitos toimii lakisääteistä 
(1006/2006) valtionapua saavien arkistojen valtionapuviranomaisena. 

Muut tehtävät 33 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 19 % (41,9 htv): Viraston hallinnolliset 
tukipalvelut 17 %; mukana ei ole johtamista, joka oli 2 % (42 htv)

• Maksulliset palvelutehtävät 11 % (24,3 htv): OKM asetus arkistolaitoksen suorit-
teiden maksuista 1064/2013, 3 §: Koulutus- ja konsulttipalvelut, selvitys ja tutki-
mukset ellei muuta sovittu, toimitilojen käyttö, arkistotilojen käyttö valtion viran-
omaisille, jos säilytettävä aineisto 40 v. nuorempaa tai tehtävät siirtyvät toiselle 
viranomaiselle, osa jäljennöksistä ja tulosteista.  
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• Tutkimus- ja arviointitehtävät 3 % (6,6 htv): Arkistolaitoksessa säilytettävään ai-
neistoon liittyviä tutkimustehtäviä tapauksittain.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Virasto toimittaa helmikuun lopussa (29.2.2016) opetus- ja kulttuuriministeriön Korkea-
koulu- ja tiedepolitiikan osastolle Kota-tietojärjestelmään esityksen uudeksi 4-vuotiseksi 
vuosien 2017–2020  tulossopimukseksi (välivuosina tarkistuksen) tavoitteineen yhdessä 
edellisen vuoden tilinpäätöksen ja seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen kanssa. Huh-
tikuun alussa ministeriö lähettää vastineen, jota virasto kommentoi ja tulosneuvottelut 
ovat huhti-toukokuussa. Vastuuosastona Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto/ Strategia- 
ja ohjausryhmä STO ja tiedepolitiikan vastuualue. Tulossopimukset ovat voimassa 4 vuotta 
ja tulostavoitteet tarkistetaan vuosittain erityisesti voimavarojen osalta. Vuosittain järjes-
tetään tarvittaessa, käytännössä useitakin, ministeriön ja viraston välisiä kokouksia ajan-
kohtaisista asioista. Ministeriö toimittaa 15.6. mennessä virastolle tilinpäätöskannanoton 
sen edellisen vuoden toiminnasta, ottaen huomioon mm. valtiontalouden tarkastusviras-
ton tilintarkastuksen. Tulosneuvotteluprosessissa ja kannanoton valmistelussa tapahtuu 
merkittävä osa viraston toiminnan seurannasta ministeriön puolelta. Syksyisin tarkistetaan 
keväällä neuvoteltu sopimus mm. voimavarojen osalta. Eduskunnan hyväksyttyä valtion 
talousarvion allekirjoitetaan tulossopimus (OKM: Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston 
ylijohtaja ja esittelijänä strategia ja ohjausryhmän johtaja ja Kansallisarkistosta /arkistolai-
toksesta pääjohtaja ja hallintojohtaja), yleensä tammikuun ensimmäisillä viikoilla.

Viraston ohjaamat virastot: 
Kansallisarkisto käy syksyisin maakunta-arkistojen kanssa tulosneuvottelut, joissa sovitaan 
seuraavan vuoden tavoitteista ja tehtävistä. Maakunta-arkistot (7 kpl): Hämeenlinna, Turku, 
Vaasa, Mikkeli, Jyväskylä, Oulu, Joensuu sekä Saamelaisarkisto Inarissa, joka on osa Kansal-
lisarkistoa.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Arkistolaitos varmistaa pysyvästi säilytettävän aineiston säilymisen, käytettävyy-

den ja saatavuuden luotettavasti, tietoturvallisesti ja kustannustehokkaasti. 
2. Arkistolaitos tehostaa asiakirjallisen kulttuuriperinnön käyttöä ja saatavuutta digi-

toinnilla.
3. Arkistolaitos ohjaa ja kehittää arkistoimea ja osallistuu arkistolainsäädännön uu-

distamiseen.
4. Arkistolaitos valmistautuu viranomaisaineistojen vastaanottoon tilatehokkaasti ja 

suunnittelemalla Mikkeliin tulevan keskusarkiston käyttölogistiikkaa.  
5. Arkistolaitos kehittää tietojärjestelmiään ja sähköisiä verkkopalveluitaan. 
6. Arkistolaitos on historiantutkimuksen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kes-

keinen tutkimusinfrastruktuuri.
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Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: valtionhallinnon virastot. Muut: kansalaiset, kunnat/
kuntayhtymät, järjestöt.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille on tarvetta tutkijasalipalveluiden osalta. Noin 2 
% aineistosta digitoitu, loput ovat paperimuodossa, jota on mahdollista tilata jäljenteinä 
(maksullista palvelua).

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Käyttäjä voi hakea metatiedot ja digitoidun ai-
neiston asiakirjat arkistolaitoksen aineistoista; tilata aineistoja laitoksen tutkijasaleihin tai 
maksullisena tulosteena kotiin, käyttää julkisia digitoituja aineistoja tai hakea käyttölupaa 
käyttörajoitettuun aineistoon.

Maksulliset palvelutehtävät: OKM asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista 
1064/2013, 3 §: Koulutus- ja konsulttipalvelut, selvitys ja tutkimukset ellei muuta sovittu, 
toimitilojen käyttö, arkistotilojen käyttö valtion viranomaisille, jos säilytettävä aineisto 40 
v. nuorempaa tai tehtävät siirtyvät toiselle viranomaiselle, jotkut jäljennökset ja tulosteet 
(jos eivät henkilötietolakiin liittyviä).

Muutokset virastossa: 
 − Arkistolainsäädännön kokonaisuudistusta on valmisteltu: opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön työryhmämuistiot: arkistolakityöryhmän muistio (OKM 2015:3), arkisto-
lain jatkotyöryhmän muistio (OKM 2015:12), yksityisarkistolakityöryhmän muistio 
(OKM 2015:4).

 − Arkistolaitoksen organisaation kehittäminen valmisteilla olevalla Kansallisarkis-
tolailla sekä arkistolain muutoksella, voimaantulotavoite 1.1.2017.   Tavoitteena 
on nykyisestä piirihallintomallista luopuminen. Kansallisarkistosta ja seitsemästä 
maakunta-arkistosta muodostettaisiin hallinnollisesti yksi Kansallisarkisto (nykyi-
sin arkistolaitos), jolla on useita toimipisteitä. 

 − Toimitilat: Mikkeliin rakennetaan Keskusarkisto vähän käytetylle asiakirja-aineis-
tolle. Rakennuksen on tarkoitus valmistua arviolta vuodenvaihteessa 2017-2018. 
Samalla Sörnäisten toimipisteestä (ns. entinen Sota-arkisto) Helsingissä luovu-
taan.

 − Arkistolaitoksen uusi strategia valmistui vuoden 2015 lopussa.  
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6.7.4  Suomen Akatemia

138,4 henkilötyövuotta (1.1.2015). Toimintamenomomentti: 29.40.01 Toimipaikat: Hel-
sinki

Suomen Akatemia rahoittaa kilpailuun perustuen korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, 
toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön ase-
maa. Toiminnassa pyritään siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja 
kansainvälistyy. Toiminta kattaa kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. 

Suomen Akatemia luo edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälisty-
miselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Toiminnassa painotetaan tutkimuksen vai-
kuttavuutta sekä uudenlaisia tieteellisiä avauksia rohkaisemalla tutkijoita esittämään pe-
rinteisiä rajoja rikkovia ja riskejä sisältäviä, mutta tieteellisesti korkeatasoisia rahoitussuun-
nitelmia. Vuonna 2015 Akatemian tutkimusrahoitusvolyymi oli noin 407 miljoonaa euroa. 
Akatemian tutkimusrahoituksella tehdään vuosittain noin 2700 henkilötyövuotta.

Kuvio 110. Suomen Akatemian henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

 

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 24 % 

Muut rahoitus- ja tukipäätökset 6 %

Valtionavustuspäätökset 48 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT
MUUT TEHTÄVÄT

Tutkimus- ja arviointitehtävät 11 %

Muut tehtävät 11 %
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Julkisen vallan käyttötehtävät 53,5 %:

• Valtionavustuspäätökset, päätehtävä 47,6 % (65,9 htv): Rahoitustoiminta, kil-
pailuun ja laatuun perustuva tutkimushankkeiden ja tutkimusedellytysten pitkä-
jänteinen rahoittaminen.

• Muut rahoitus- ja tukipäätökset 5,9 % (8,2 htv): Rahoituspäätökset valtion tutki-
muslaitoksille. Kts. kohta valtionavustukset (rahoitustoiminta yhdistetty).

Muut tehtävät 46,5 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 24,5 % (33,9 htv): Henkilöstöhallinto-, 
taloushallinto-, tietohallinto-, oikeudelliset ja viestintäpalvelut sekä toimitila- ja 
turvallisuuspalvelut

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 10,5 % (14,6 htv): Tiedepoliittiset asiantuntijateh-
tävät ml. tieteenala ja ohjelma-arvioinnit sekä järjestelmätason arvioinnit ja selvi-
tykset.

• Muut tehtävät 11,4 % (15,8 htv): Kansainväliset tehtävät 10,4 htv ja ulkopuolisen 
rahoituksen hankkeet 5,4 htv

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Virasto toimittaa helmikuun lopussa (29.2.2016) opetus- ja kulttuuriministeriön Korkea-
koulu- ja tiedepolitiikan osastolle Kota-tietojärjestelmään esityksen uudeksi 4-vuotiseksi 
vuosien 2017–2020 tulossopimukseksi (välivuosina tarkistuksen) tavoitteineen yhdessä 
edellisen vuoden tilinpäätöksen ja seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen kanssa. Huh-
tikuun alussa ministeriö lähettää vastineen, jota virasto kommentoi ja tulosneuvottelut 
ovat huhti-toukokuun lopussa. Vastuuosastona toimii Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osas-
to/ strategia- ja ohjausryhmä. Tulossopimukset ovat voimassa 4 vuotta ja tulostavoitteet 
tarkistetaan vuosittain erityisesti voimavarojen osalta. Vuosittain järjestetään tarvittaessa, 
käytännössä useitakin, ministeriön ja viraston välisiä kokouksia ajankohtaisista asioista. 
Ministeriö toimittaa 15.6. mennessä virastolle tilinpäätöskannanoton sen edellisen vuoden 
toiminnasta, ottaen huomioon mm. valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuksen. 
Tulosneuvotteluprosessissa ja kannanoton valmistelussa tapahtuu merkittävä osa viras-
ton toiminnan seurannasta ministeriön puolelta. Syksyisin tarkistetaan keväällä neuvoteltu 
sopimus mm. voimavarojen osalta. Eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvion allekirjoi-
tetaan tulossopimus (OKM: Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtaja ja esittelijä-
nä strategia- ja ohjausryhmän johtaja ja Akatemian puolelta hallituksen puheenjohtaja ja 
viraston pääjohtaja), yleensä tammikuun ensimmäisillä viikoilla.
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Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Tiede- ja innovaatiopoliittisena tavoitteena Akatemia vahvistaa tutkimuksen laa-

tua ja vaikuttavuutta.
2. Akatemia edistää tieteellisen tutkimuksen asemaa kansallisessa tutkimus- ja in-

novaatiojärjestelmässä vahvistamalla rooliaan tiedepoliittisena vaikuttajana ja 
asiantuntijana.

3. Akatemia vahvistaa aktiivisesti tieteen kansainvälistä asemaa ja vaikuttavuutta.
4. Kehittämishankkeena Akatemia toimeenpanee yhteistyössä opetus- ja kulttuuri-

ministeriön kanssa toiminnastaan laaditun kansainvälisen arvioinnin osoittamia 
kehittämistoimia.

5. Kehittämishankkeena Akatemia laatii vuoden 2016 loppuun mennessä yhteis-
työssä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Suomen tieteen tilaa ja tasoa arvioi-
van katsauksen kehittäen arviointiprosessia.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat; tutkimuslaitokset, sidosryhmänä erityisesti ministe-
riöt ja Tekes. Muut: yliopistot, ammattikorkeakoulut ja kansainväliset organisaatiot.

Käyntiasioinnin tarve: Tutkijoilla ja sidosryhmillä seminaareihin. Lähes tuhat kansainvälis-
tä asiantuntijaa osallistuu vuosittain arviointipaneeleihin Akatemiassa, lisäksi kansainvä-
liset vierailut. Akatemian mm. neljän tieteellisen toimikunnan ja strategisen tutkimuksen 
neuvoston päätös- ja valmistelukokoukset.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Rahoitustoiminta on sähköistetty hakemuskäsitte-
lystä maksatukseen.

Maksulliset palvelutehtävät: Viraston toiminnan kannalta aivan marginaalista (esim. on 
vuokrattu tila kansainväliselle järjestölle).

Muutokset virastossa: 
 − Suomen Akatemian vuonna 2015 päätetyn strategian mukaisesti Akatemia tarkis-

taa rahoitusmuotojaan, vahvistaa tiedepoliittista toimintaansa ja kehittää toimin-
tatapojaan. 

 − Toimitiloja nykyisessä kiinteistössä tiivistettiin vuoden 2015 aikana.
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6.7.5  Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

118,8 henkilötyövuotta (1.1.2015). Toimintamenomomentti: 29.01.03 Toimipaikat: Hel-
sinki

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on asiantuntija- ja palveluorgani-
saatio. CIMOn lakisääteisenä tehtävänä on: 1) edistää toimialansa kansainvälistymistä; 2) 
valmistella ja toteuttaa toimialansa ohjelmia ja sopimuksia; 3) myöntää apurahoja ja avus-
tuksia kansainvälistymisen edistämiseksi ja valvoa niiden käyttämistä; 4) tiedottaa ja antaa 
toimialaansa koskevaa neuvontaa ja ohjausta; 5) toimia yhteistyössä sen tehtäviin liittyvää 
toimintaa hoitavien ja rahoittavien kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten, oppilai-
tosten ja korkeakoulujen, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa; 6) hoitaa opetusministe-
riön määräämät sekä muut sille säädetyt ja määrätyt tehtävät.

CIMO mm. koordinoi harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaa EU-ohjelmien toi-
meenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. CIMO tukee Suomen kielen ja kulttuurin ope-
tusta ulkomaisissa yliopistoissa ja tekee maailmalla tunnetuksi suomalaista koulutusta.

CIMOlla on strategista suunnittelua tukeva neuvottelukunta, johon kuuluu puheenjohta-
jana CIMOn johtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kymmenen muuta jäsentä, joista yksi 
on henkilöstön keskuudestaan valitsema henkilö. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää 
neuvottelukunnan muut jäsenet määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi. Jäsen-
ten tulee edustaa CIMOn toiminnan kannalta keskeisiä tahoja. Neuvottelukunta valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Julkisen vallan käyttötehtävät 63 %:

• Muut rahoitus- ja tukipäätökset 39 % (46,3 htv), päätehtävä: Euroopan Unionin 
ja Pohjoismaiden ministerineuvoston avustukset ja apurahat

• Valtionavustuspäätökset 24 % (28,5 htv): Valtion budjetissa määrättyjen ja mui-
den virastojen avustukset ja apurahat

Muut tehtävät 37 %:

• Julkisten palveluiden tuottaminen 20 % (23,8 htv): Suomen kielen ja kulttuurin 
opetus ulkomaisissa yliopistoissa ja neuvonta ja tietopalvelut suomalaisille ja ul-
komaisille asiakkaille

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 14 % (16,6 htv): Hallinto ja tukipalve-
lut, sopimus Palkeiden ja Valtorin kanssa 

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 2 % (2,4 htv): Toimialan tutkimus- ja selvitystehtävät

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 1 % (1,2 htv): Kansainvälistymisen edistämi-
seen liittyvät kehittämistehtävät, tätä tehtävää toteutetaan myös avustus- ja ra-
hoituspäätösten kautta
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Kuvio 111. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n henkilötyövuodet 
tehtäväryhmittäin (2015)

Valtionavustuspäätökset 24 %

Muut rahoitus- ja tukipäätökset 39 %Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 14 % 

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Tutkimus- ja arviointitehtävät 2 %

Julkisten palveluiden 
tuottaminen 20 %

Hallinnonalan kehittämistehtävät 1 %

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Talousarviossa asetetaan alustavat tulostavoitteet, jotka tarkentuvat tulossopimusvuotta 
edeltävän vuoden lopulla käytävissä tulosneuvotteluissa. Tulossopimus allekirjoitetaan jo-
ko neuvottelujen jälkeen tulossopimusta edeltävänä vuonna tai tulossopimusvuoden alus-
sa. Tavoitteiden seuranta tehdään ensimmäisen kerran vuoden puolivälissä järjestettävissä 
puolivälitarkasteluneuvotteluissa ja sitten lopullisesti seuraavissa tulosneuvotteluissa. 

Tulosohjauksesta vastaa OKM:n kansainvälisten asiain sihteeristö. Tulosneuvotteluihin ja 
puolivälitarkasteluun osallistuvat kaikki OKM:n osastot, koska CIMO:n kansallinen rahoitus 
osittain tulee OKM:n osastoilta ja kansainvälisten asiain sihteeristöstä (osa rahoituksesta 
talousarviossa OKM:n pääluokassa CIMO:n momentilla). 

Tulostavoitteiden laadinta toteutetaan yhteistyössä kansainvälisten asiain sihteeristön, 
OKM:n osastojen ja CIMO:n kanssa. Ensimmäisen sopimusluonnoksen laatii CIMO. Luon-
nos menee kommentointikierrokselle OKM:ssä ja kommenttien jälkeen keskustellaan CI-
MO:n kanssa epävirallisesti tehdyistä muutosesityksistä. Tulosneuvotteluissa kommentoitu 
luonnos käsitellään sekä hyväksytään lopulliset tavoitteet. Tulostavoitteiden aikajänne on 
yleensä sopimuskausi (1-3 vuotta), mutta jotkut tavoitteista voivat ulottua myös sopimus-
kauden yli.



235

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016 KESKUSHALLINNON UUDISTUSHANKKEEN ESISELVITYS – LÄHTÖKOHDAT JA ESISELVITYKSEN TULOKSET

Voimassa oleva tulossopimus on tehty poikkeuksellisesti vain vuodelle 2016. 1.1.2017 lu-
kien OKM:n hallinnonalalla on uusi virasto, johon Opetushallitus ja CIMO yhdistetään.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016: CIMO tavoitteena on lisätä organisaatioiden ja yk-
silöiden osaamista kansainvälisellä toiminnalla ja siten edistää suomalaisen yhteiskunnan 
kilpailukykyä ja avoimuutta. Vuoden 2016 tulossopimuksessa CIMOlla on kolme vaikutus-
tavoitetta, joiden toteutumista seurataan asetetuilla indikaattoreilla:

• Suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistyminen lisääntyy.

• Kansainvälisyyteen liittyvä asiantuntijuus lisääntyy sekä myönteiset asenteet vah-
vistuvat.

• Suomen tunnettuus koulutusmaana paranee ja kansainvälinen verkostoituminen 
vahvistuu.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat; eri ministeriöt, aluehallintovirastot ja elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukset. Muut: Kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, oppilaitokset, 
koulutuksesta vastaavat asiantuntijat ja viranomaiset, nuorisotoimen viranomaiset, kult-
tuurialan toimijat, järjestöt, yritykset, ulkomaiset toimeksiantajat kuten EU komissio ja Poh-
joismainen ministerineuvosto, ulkomaan kansalaiset.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Useimmissa ohjelmissa on mahdollista jättää rahoi-
tushakemus sähköisen järjestelmän kautta. Koskee niin organisaatioita kuin yksilöhakijoi-
ta. Osa järjestelmistä ulkomaisilta toimeksiantajilta. Verkkopalvelut suomalaisille ja ulko-
maisille asiakkaille., neljä erityyppistä ratkaisua

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat): 
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.

Muutokset virastossa: 
 − Opetushallituksen ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn 

yhdistäminen. Virastojen yhdistämistä koskeva laki (564/2016) on hyväksytty ja se 
astuu voimaan 1.1.2017. 

 − Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä selvittää jatkotyönä Kansallisen koulu-
tuksen arviointikeskuksen ja Ylioppilastutkintolautakunnan liittämistä itsenäiseksi 
osaksi uutta Opetushallitusta 1.1.2018. 
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6.7.6  Taiteen edistämiskeskus

85,6 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Päätoimipaikka Helsinki (29,7 htv) ja 
aluetoimipisteet (55,9 htv) 

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. 
Viraston tehtäviin kuuluu myös kulttuurin edistäminen siltä osin kuin se ei kuulu muun 
viranomaisen tehtäviin. Viraston yhteydessä toimii luottamuselimiä, joita ovat taidetoimi-
kunnat, erillislautakunnat ja taideneuvosto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikun-
nat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja kulttuurin edistäjille sekä avus-
tuksia yhteisöille taiteen ja kulttuurin edistämiseen – yhteensä noin 34 miljoonaa euroa 
vuositasolla. Taike saa vuosittain 14 000 hakemusta, joista se tekee päätökset. Päätökset 
ovat viraston päätöksiä tai asiantuntijaelinten päätöksiä, ja ne perustuvat vertaisarvioin-
tiin. Päätöksentekoon osallistuu kaikkiaan 250 vertaisarvioijaa. Opetus- ja kulttuuriministe-
riö nimeää taideneuvoston ja erillislautakuntien jäsenet kolmivuotiskausittain, ja taide- 
neuvosto taidetoimikuntien jäsenet kaksivuosikausittain.

Virastossa työskentelee 85 henkilöä. Heistä noin puolet on virkamiehiä ja puolet työsopi-
mussuhteisia määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeis-
sa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä. 
Virasto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjauksessa.

Taiteen edistämiskeskus valitsee läänintaiteilijat kolmen vuoden määräajaksi. Läänintaitei-
lijoiden tehtävät voivat olla valtakunnallisia, alueiden yhteisiä tai alueellisia. Virasto määrit-
tää vertaisarvioijia kuultuaan ensin tarpeensa taiteenalan tai muun painopisteen suhteen 
ja valitsee läänintaiteilijan tehtävään pätevimmän hakijan. Läänintaiteilijoiden hankkeet 
ovat osa jotakin viraston kehittämisohjelmista. Virastossa voi olla käynnissä 5-7 kehittä-
misohjelmaa, joissa työskentelee vuositasolla keskimäärin 5-10 läänintaiteilijaa ohjelman 
laajuudesta riippuen. Tavoitteena heillä on saada aikaan muutoksia rakenteissa, asenteissa 
ja tiedossa, toimintavoissa ja verkostoissa.

Tällä hetkellä muun muassa yhdeksän läänintaiteilijaa toimii ns. prosenttiperiaatteen ke-
hittämisohjelmassa. He auttavat uusien prosenttikohteiden käynnistämisessä ja prosentti-
periaatteen mukaisten ohjelmien suunnittelussa. Taiteen käytön, hyvinvoinnin ja osallisuu-
den kehittämisohjelmaa edistää tällä hetkellä viisi läänintaiteilijaa.
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Valtakunnallisina avustuksia myönnetään kohdeapurahoina ammattitaiteilijoille ja arvos-
telijoille, monikulttuurisuusapurahoina maahanmuuttajien taiteelliseen toimintaan, eri-
tyisavustuksina taideyhteisöjen hankkeisiin, erityisavustuksena Prosentti rakennuskustan-
nuksista taiteeseen -hankkeisiin, residenssiavustuksina kansainvälisten taiteilijaresidens-
sien toiminta- ja käynnistyskuluihin, toiminta-avustuksina taideyhteisöjen jatkuvan toimin-
nan tukemiseen, toiminta-avustuksina tanssin aluekeskustoimintaan, erityisavustuksena 
taideneuvoston kehittämisrahalla toteutettaviin hankkeisiin, kirjailijoiden ja kääntäjien 
kirjastoapurahoina, kuvataiteen näyttöapurahoina, elokuvan laatutukena, avustuksina mo-
nikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan, taiteilija-apurahoina, 
residenssiapurahoina sekä matka-apurahoina. Lisäksi myönnetään alueellisia avustuksia 
yhteisöille ja apurahoja taiteilijoille, alueellisiin tai temaattisiin hankkeisiin, lastenkulttuu-
riin, yhteisöjen taidetoimintoihin sekä kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistäviin hank-
keisiin. 

Taiteen edistämiskeskus antaa vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon yli-
määräisistä taiteilijaeläkkeitä koskevista hakemuksista sekä valtakunnallisista taide- ja kult-
tuuritapahtumahakemuksista.

Kuvio 112. Taiteen edistämiskeskuksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Muut rahoitus- ja tukipäätökset 35 %

Valtionavustuspäätökset 35 %

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 15 % 

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Tutkimus- ja arviointitehtävät 5 %

Hallinnonalan kehittämistehtävät 5 %

Muut tehtävät 5%

Maksulliset palvelutehtävät 1 %
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Julkisen vallan käyttötehtävät 70 %:

• Valtionavustuspäätökset 35 % (30 htv), päätehtävä: Valtionavustukset taiteili-
joille ja taiteilijayhteisöille.

• Muut rahoitus- ja tukipäätökset 35 % (30 htv): Hanke- ja läänintaiteilijatoiminta, 
taideneuvoston kehittämisrahalla toteutetut hankkeet.

Muut tehtävät 30 %:

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 5 % (4,3 htv): Uudistettavan tulossopimuksen 
pilotointi, talousarvioehdotukset, lausunnot ajankohtaiseen säädöstyöhön, asian-
tuntijaosallisuus ministeriön / hallinnonalojen välisissä kehittämishankkeissa.

• Tiedontuotanto- ja arviointitehtävät 5 % (4,3 htv): Tilastointi, valtionavustus- ja 
kehittämistoimintojen vaikuttavuuden arviointi, yhteistyö Cuporen kanssa sekä 
vertaisarvioinnin toteutukseen ja valtionavustusten vaikuttavuuteen liittyvä selvi-
tysyhteistyö Suomen Akatemian ja Suomen Kulttuurirahaston kanssa.

• Maksulliset palvelutehtävät 0,5 % (0,4 htv): 1) henkilöstön käyttö virka-aikana 
viraston ulkopuolisessa koulutus-, konsultointi- ja muissa asiantuntijatehtävissä 
lukuun ottamatta tapauksia, jolloin tehtävien hoito tukee viraston maksutonta 
toimintaa; 2) todistukset apurahansaajille apurahoista, joiden tarkoituksena on 
muu kuin toimeentulon turvaavan etuuden antaminen; 3) asiantuntijalausunnot 
ja muut ulkopuolisten toimeksiannosta tai tilauksesta tuotetut suoritteet.

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 14,5 % (12,4 htv): Henkilöstö- ja talous-
hallinnon kehittämistehtävät, viestinnän kehittämistehtävät. Virasto ostaa valtion 
talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, mm. Palkeet ja Kieku-järjestelmä.

• Muut tehtävät 5 % (4,3 htv): Asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävät.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Taiken voimassaolevat tulostavoitteet on asetettu vuosiksi 2015 - 2016. Toteumaa seura-
taan nykyisellään siten, että virasto raportoi edellisen vuoden toteumasta tulosneuvotte-
luissa keväällä. Taikea ohjaa kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto ja tulosneuvotteluun osal-
listuvat osastopäällikkö, vastuualueen päällikkö, viraston tulosohjaaja sekä viraston johtaja 
ja hallintopäällikkö. Sopimusluonnos on tähän saakka tullut virastosta. Jatkossa ministe-
riön roolia tavoitteiden asettamisessa on tarkoitus vahvistaa. Kulttuuri- ja taidepolitiikan 
osaston tulosohjauksen uudistamishanke käynnistyi syksyllä 2015, ja se koskee kaikkia ko. 
osaston ohjauksessa olevia virastoja. Vuodesta 2016 alkaen tulosneuvottelut siirtyvät lop-
puvuoteen ja uusi tulossopimus (vuodesta 2017 voimaan astuva) laaditaan yhteistyössä 
Taiken kanssa VM:n/Valtiokonttorin suosittelemalle sopimuspohjalle tulosprisman raken-
netta noudattaen. Ensimmäinen uusi sopimuskausi on 2017 - 2019, jonka jälkeen siirry-
tään nelivuotisiin hallituskauden mittaisiin sopimuskausiin. Tavoitteiden toteumaa tullaan 
seuraamaan siten, että virasto raportoi kaksi kertaa vuodessa Netraan ja lisäksi tulosneu-
votteluissa loppuvuodesta käydään läpi edellisen vuoden toteuma sekä kuluvan vuoden 
puolivuotisraportti.
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Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Taiteilijan toimeentulo- ja työskentelyedellytysten kehittäminen.
2. Taiteen moninaisuuden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen.
3. Taiteen ja kulttuurin perusoikeuksien sekä saatavuuden ja saavutettavuuden edis-

täminen.
4. Henkilöstötyövuosien (kokonaisluku vakituiset virkamiehet) määrä vähintään 47
5. Työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistävän suunnitelman laatiminen.

Asiakkaat: Taiteilijat ja valtionavustuksia saavat yhteisöt, kansalaiset, kunnat/kuntayhty-
mät, järjestöt, yritykset, säätiöt ja koulut. 

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnin tarve on vähäinen ja edelleen vähenemässä. Käyn-
tiasiointi pääsääntöisesti liittyy paperihakemusten vastaanottoon, jonkin verran neuvonta-
palveluihin.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Apurahojen sähköinen haku, hakemusten sähköi-
nen arviointi, extranet, Mikkelin kaupungin kanssa solmittu yhteispalvelupilotti: sähköinen 
haku, sähköinen asiointi, videoneuvottelut ja -neuvonta.

Maksulliset palvelutehtävät: 1) henkilöstön käyttö virka-aikana viraston ulkopuolisessa 
koulutus-, konsultointi- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, jol-
loin tehtävien hoito tukee viraston maksutonta toimintaa; 2) todistukset apurahansaajille 
apurahoista, joiden tarkoituksena on muu kuin toimeentulon turvaavan etuuden antami-
nen; 3) asiantuntijalausunnot ja muut ulkopuolisten toimeksiannosta tai tilauksesta tuote-
tut suoritteet.

Muutokset virastossa vuonna 2016: 
Ylimääräiset taiteilijaeläkkeet ja vammaisyhteisöjen kulttuurituet on siirret ty OKM:stä 
Taiken päätettäväksi. Matka- ja residenssiapurahat on yhdistetty liikkuvuustueksi. Verk-
koasioinnin laajennetaan koskemaan kaikkia apurahoja ja avustuksia. Virasto on siirtynyt 
Valtorin asiakkaaksi. 

Muut käynnissä olevat hankkeet: asiakaspalveluiden digitalisointihanke, verkkoviestinnän 
kehittämishanke, tulossopimusuudistuksen pilotointihanke, valtionavustustoimintojen ke-
hittämishanke, toimitilastrategia, toimipisteverkoston ja -tilojen päivitys yhdessä OKM:n ja 
Senaatin kanssa, johtamis- ja toimintajärjestelmän kehittämishanke, projekti- ja prosessi-
osaamisen kehittämishanke sekä henkilöstöstrategian ja -suunnitelman uudistushanke.  
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6.7.7  Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

81,2 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Helsinki

Elokuvien ja televisio- ja radio-ohjelmien säilyttämistä ja niihin liittyvää tutkimusta sekä 
kuvaohjelmien tarjoamisen valvontaa ja mediakasvatuksen edistämistä varten on Kansalli-
nen audiovisuaalinen instituutti, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen. 

Instituutin tehtävänä on:
1. ottaa vastaan talletuksina ja hankkia kokoelmiinsa elokuvia ja televisio- ja ra-

dio-ohjelmia sekä niihin liittyvää esineistöä ja muuta aineistoa, tallentaa ja arkis-
toida televisio- ja radio-ohjelmia sekä entistää kokoelmissaan olevia aineistoja;

2. edistää mediakasvatusta, lasten mediataitoja ja lapsille turvallista mediaympäris-
töä sekä tiedottaa lapsia ja mediaa koskevista asioista;

3. edistää toimialansa kulttuurin tuntemusta saattamalla elokuvia ja ohjelmia ylei-
sön saataville kulttuuri-, koulutus- ja tutkimustarkoituksessa ja harjoittamalla nii-
den esitystoimintaa sekä asettamalla näytteille toimialansa aineistoja;

4. edistää ja harjoittaa toimialansa tutkimusta sekä tarjota toimialaansa liittyviä pal-
veluja;

5. hoitaa kuvaohjelmalaissa (710/2011) säädetyt luokittelu- ja valvontatehtävät ja 
muut laissa säädetyt tehtävät sekä vastata kuvaohjelmaluokittelijoiden koulutuk-
sesta;

6. hoitaa ne muut tehtävät, jotka sille laissa tai valtioneuvoston asetuksessa erikseen 
säädetään tai jotka opetus- ja kulttuuriministeriö sille antaa.

Kuvaohjelmalaissa tarkoitetun valvontatehtävän toteuttamiseksi instituutti ylläpitää ku-
vaohjelmaluokittelijoista kuvaohjelmaluokittelijarekisteriä, johon merkitään kuvaohjel-
maluokittelijan nimi, luokittelijan yhteystiedot, luokittelijaksi hyväksymisen voimassaolo-
aika sekä mahdollinen kuvaohjelmalain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu varoitus. Insti-
tuutti ylläpitää ja kehittää luokitteluohjelmistoa, jonka avulla kuvaohjelmalaissa tarkoitet-
tu kuvaohjelmien luokittelu toteutetaan. 
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Kuvio 113. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 11 % 

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄTMUUT TEHTÄVÄT

Tutkimus- ja arviointitehtävät 4 %

Maksulliset palvelutehtävät 14 %

Julkisten palveluiden tuottaminen 60 %

Verojen ja veronluonteisten 
maksujen kerääminen 1 %

Lupatehtävät 2 %

Täytäntöönpanotehtävät 3 %
Valvontatehtävät 5 %

Julkisen vallan käyttötehtävät 10,8 %

• Valvontatehtävät 5,4 % (4,4 htv): Kuvaohjelmaluokittelijoiden valvonta ja kuva-
ohjelmien tarjoajien valvonta.

• Täytäntöönpanotehtävät 3 % (2,4 htv): Maksuperusteasetuksessa mainitut julki-
soikeudelliset suoritteet: Pegimerkintöjen hyväksyntä Suomessa käytettäväksi. 

• Lupatehtävät 1,8 % (1,5 htv): 1. Kuvaohjelmaluokittelijoiden hyväksyminen, 
mahdollinen luvan peruuttaminen 2. Lupa esittää kuvaohjelmia luokittelematta ja 
merkitsemättä erityisessä tilaisuudessa.

• Verojen ja veronluonteisten maksujen kerääminen 0,6 % (0,5 htv): Valvonta-
maksun määrääminen kuvaohjelmien tarjoajille. 

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät: 1. Kuvaohjelmarekisteri (kuvaohjel-
maluettelo), 2. Kuvaohjelmaluokittelurekisteri, 3. Kuvaohjelmien tarjoajarekisteri. 
Henkilötyömäärää ei ole määritelty erikseen. 

Muut tehtävät 89,2 %

• Julkisten palveluiden tuottaminen 60,2 % (48,9 htv), päätehtävä: Kulttuuri- ja 
arkistopalveluiden tuottaminen: elokuvien, radio- ja tv-ohjelmien säilyttäminen, 
arkistoaineistojen digitointi, esitystoiminta, elokuvakasvatus, kirjasto- ja tietopal-
velu, radio- ja tv-arkistoinnin katselu- ja kuuntelupisteet sekä arkistopalvelut. Ikä-
rajat.fi -palvelu, kansalliset ja alueelliset mediakasvatuskoulutukset.

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 3,6 % (2,9 htv): Edistää ja harjoittaa elokuviin ja 
televisio- ja radio-ohjelmiin, mediakasvatukseen ja kuvaohjelmiin liittyvää tutki-
musta.
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• Maksulliset palvelutehtävät 14,5 % (11,8 htv): Elokuvien katselut ja käyttö, di-
gitaaliset palvelut, oheisaineistopalvelut, kirjastopalvelut, elokuvateattereiden 
(Orion ja Tulio) vuokraus ja käyttöpalvelut.

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 10,8 % (8,8 htv): Talous-, henkilöstö-, 
tieto- ja tilahallinto, kuljetus ja logistiikka (esitystoiminnan filmiliikenne ja talletus-
ten nouto), viestintä.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Tulossopimus on laadittu vuosiksi 2014-2016. Tulosneuvottelut on käyty keväisin, jolloin 
tavoitteiden toteuma edelliseltä vuodelta on käyty läpi. Tulosneuvotteluun ovat osallistu-
neen ohjaavan osaston päällikkö, vastuualueen päällikkö, tulosohjaaja sekä viraston johto. 
Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston tulosohjauksen uudistamishanke käynnistyi syksyllä 
2015, ja se koskee kaikkia ko. osaston ohjauksessa olevia virastoja. Vuodesta 2016 alkaen 
tulosneuvottelut käydään loppuvuodesta, ja uusi tulossopimus (vuodesta 2017 voimaan 
astuva) laaditaan yhteistyössä KAVIn kanssa VM:n/Valtiokonttorin suosittelemalle sopimus-
pohjalle tulosprisman rakennetta noudattaen. Ensimmäinen uusi sopimuskausi on 2017-
2019. Sen jälkeen siirrytään nelivuotisiin hallituskauden pituisiin sopimuskausiin. Tavoit-
teiden toteumaa tullaan seuraamaan siten, että virasto raportoi kaksi kertaa vuodessa Net-
raan ja lisäksi tulosneuvotteluissa loppuvuodesta käydään läpi edellisen vuoden toteuma 
sekä kuluvan vuoden puolivuotisraportti.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Kulttuuriaineistojen tallettaminen ja säilyttäminen

• Hankitaan kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja vi-
deotuotannon esityskopiot ja oheismateriaalit v. 2012 sekä originaalimateriaali v. 
2010 tarkastetuista elokuvista.

• Tallennetaan digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa OKM:n vuosittain 
hyväksymän suunnitelman mukaisesti (n. 62 teratavua v. 2016). Otetaan vastaan 
kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäistallenteita lakisääteisinä talletuksina. 
Jatketaan YLEn jo digitoitujen radio- ja tv-aineistojen käyttöönottoa RTVA:n ylei-
söpalvelun kautta ja kehitetään tietokantaa haettavuuden parantamiseksi.

2. Digitointi

• Suomalaista elokuvaa digitoidaan järjestelmällisesti korkealaatuisella 4k-tekniikal-
la. Aineistojen käytettävyyttä ja saavutettavuutta lisätään tarjoamalla digitoituja 
kokoelmia yleisön saataville Elonetin ja Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakas-
liittymän FINNAn kautta.   

3. Audiovisuaalisen kulttuurin edistäminen

• Elokuvakulttuuria edistetään elokuvien esitystoiminnalla, elokuvakasvatuksella, 
ylläpitämällä kirjastoa sekä harjoittamalla tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoimintaa 
(kirjat ja dvd:t).
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4. Kuvaohjelmien luokittelu

• Alaikäisten suojelun ja ikärajajärjestelmän parantaminen koulutusta ja luokitte-
lukriteereitä parantamalla, luokittelijoiden ja kuvaohjelmien tarjoajien valvonnal-
la ja neuvonnalla sekä tiedottamista lisäämällä (ikärajat.fi -palvelun kehittäminen).

5. Mediakasvatus

• Lasten mediataitoja ja -kriittisyyttä kehitetään sekä tuetaan mm. tuottamalla 
mediakasvatusmateriaalia ja tiedotuskampanjoita, järjestämällä kansallinen me-
diataitoviikko, kansallinen pelipäivä, ja kansallinen mediakasvatusfoorumi sekä 
kouluttamalla niin kansallisesti kuin alueellisestikin. Koordinoidaan Suomen Safer 
Internet Centre -toimintoja.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, 
yritykset, YLE, SES, av-alan tuotantoyhtiöt (elokuva, televisio ja radio) ja kansainväliset toi-
mijat.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille on tarvetta: rikosrekisteriotteen tarkastaminen, 
luokittelijoiden koulutus ja kertauskoulutus, kirjasto- ja arkistopalvelut, elokuvateatterei-
den (Orion ja Tulio) näytökset ja tapahtumat, radio- ja tv-arkistoinnin katselu- ja kuuntelu-
piste.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Orionin lipunmyynti, elokuvapolku, radio ja tv-ar-
kistoinnin katselu- ja kuuntelupisteet, yleisöpalautteen vastaanottaminen ja käsittely, ku-
vaohjelmien tarjoajaksi ilmoittautuminen ja päätökset, kuvaohjelmien luokitteluohjelmis-
to, ikärajat.fi –ikärajatietokanta.

Maksulliset palvelutehtävät: Elokuvateattereiden (Orion ja Tulio) vuokraustoiminta, maa-
kunta- sarjat (9 kpl), digitaaliset palvelut sekä kirjasto- ja arkistopalvelut.

Muutokset virastossa: 
Helsingin keskustakirjaston elokuvateatterin vuokrasopimuksen valmistelu käynnissä Se-
naatin ja Helsingin kaupungin välillä. KAVIn elokuvateatteritoiminta käynnistyisi keskusta-
kirjastossa vuonna 2019.
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6.7.8  Suomenlinnan hoitokunta

78,8 henkilötyövuotta (1.1.2015). Toimintamenomomentti: 29.80.03 Toimipaikat: Hel-
sinki

Suomenlinnan hoitokunta on kiinteistönhaltijavirasto, jonka tehtävä on UNESCO:n maail-
manperintökohteen hallinnointi, hoito ja esittely. Tehtäviin kuuluu linnoituksen rakennus-
ten ja maiseman restaurointi ja kunnossapito, toimitilojen ja asuntojen vuokraaminen ja 
kohteen esittely kävijöille. Hoitokunnan henkilöstö koostuu mm. restauroinnin ja maail-
maperinnön asiantuntijoista, arkkitehdeistä, rakennuttajista, huoltomiehistä, matkailuneu-
vojista, puusepistä ja puutarhureista. Maailmanperintökohteen isäntänä hoitokunta kan-
taa vastuuta Suomenlinnan historiallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilyttämisestä 
tuleville sukupolville. Maailmanperintösopimus velvoittaa Suomen valtiota huolehtimaan 
linnoituksen säilymisestä.  

Kuvio 114. Suomenlinnan hoitokunnan henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 15 % 

MUUT TEHTÄVÄT

Julkisten palveluiden tuottaminen 84 %

Hallinnonalan kehittämistehtävät 1 %

Julkisen vallan käyttötehtävät 0 % 

Muut tehtävät 100 %:

• Julkisten palveluiden tuottaminen 84 % (66,2 htv), päätehtävä: UNESCO:n maa-
ilmanperintökohteen hoito, säilyttäminen ja esittely.
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• Hallinnonalan kehittämistehtävät 1 % (0,8 htv): Maailmanperintötoiminnan ke-
hittäminen maailmanperintökohteiden kansallisessa ja kansainvälisessä verkos-
tossa. 

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 15 % (11,8 htv): HR- ja talouspalvelut, 
johtaminen.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Suomenlinnan hoitokunnan tulossopimus oli nelivuotinen (2011–2014) ja se jatkettiin 
koskemaan myös vuosia 2015- 2016. Tavoitteiden toteumaa seurataan siten, että virasto 
raportoi ministeriölle vuoden 2014 tavoitteiden toteumasta tulosneuvotteluissa kevääl-
lä 2015. Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston tulosohjauksen uudistamishanke käynnis-
tyi syksyllä 2015, ja se koskee kaikkia ko. osaston ohjauksessa olevia virastoja. Vuodesta 
2016 alkaen tulosneuvottelut siirtyvät loppuvuoteen ja uusi tulossopimus (vuodesta 2017 
voimaan astuva) laaditaan yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan kanssa valtiovarain-
ministeriön/ Valtiokonttorin suosittelemalle sopimuspohjalle tulosprisman rakennetta 
noudattaen. Tavoitteiden määrää karsitaan ja jatkossa siirrytään hallituskauden pituisiin 
monivuotisiin sopimuksiin. Ensimmäinen uusi sopimuskausi on 2017–2019, jonka jälkeen 
siirrytään nelivuotisiin sopimuskausiin (hallituskausisykli). Tavoitteiden toteumaa tullaan 
seuraamaan siten, että virasto raportoi kaksi kertaa vuodessa Netraan ja lisäksi tulosneu-
votteluissa loppuvuodesta käydään läpi edellisen vuoden toteuma sekä kuluvan vuoden 
puolivuotisraportti.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Suomenlinnan kulttuuriperintökokonaisuus säilytetään kansallisten suojelutavoit-

teiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla.
2. Vuokra-asuntojen käyttöaste 98 %
3. Toiminnan tulojen osuus bruttomenoista 60 - 65 %
4. Talvimatkailijoiden määrä 190 000
5. Henkilötyövuodet 81

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat; Rikosseuraamuslaitos, Puolustusvoimat, Rajavartiolai-
tos, Tulli. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, Suomenlinnan ulko-
maiset kävijät ja UNESCO:n maailmanperintökeskus.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnin palveluaikoja vähennettiin tänä vuonna. Käynti-
asiointia edellyttävät esimerkiksi vuokrasopimusten allekirjoittaminen ja vuokrattaviin 
kohteisiin tutustuminen. Laajaan sidosryhmäverkostoon kuuluu myös ihmisiä, joilla ei ole 
mahdollisuutta asioida sähköisesti. 

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Asiakaspalvelu perustuu tai siinä ollaan siirtymässä 
pääsääntöisesti sähköiseen asiointiin.
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Maksulliset palvelutehtävät: Asuntojen, työhuoneiden, toimitilojen sekä kokous- ja juhla-
tilojen vuokraus. Kunnallistekniikan kunnossapitotehtävät Helsingin kaupungille.

Muutokset virastossa: 
Vuonna 2014 laaditun talouden sopeuttamissuunnitelman mukaisesti (käynnissä):

• Toimintoja ulkoistetaan: siivous 1.9.2015 alkaen, toimialariippumattomien 
ICT-palveluiden siirto VALTORIIN 1.10.2015 alkaen, optimoidaan oman henkilös-
tön ja ostopalveluiden suhde.

• Toimintaa tehostetaan: vahvistetaan rakennuttajaosaamista sekä johtamis- ja 
esimiesosaamista, parannetaan henkilöstön tietoteknisiä valmiuksia, siirrytään 
enenevässä määrin sähköiseen asiointiin, kiinteistötiedon hallinta ja integrointi 
toimintaan, selkiytetään tukipalveluita (KIEKU käyttöön 1.4.2015).

• Omaa tilankäyttöä tiivistetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan 
mahdollistamissa puitteissa.

• Lisätään tuloja: nopeutetaan vuokraustoimintaa, sopimusten ja vuokrien tarkis-
tukset.

• Tehdään tarpeelliset muutokset organisaatioon: Muutosten seurauksena vakitui-
nen henkilöstö vähenee noin 10 % vuodesta 2014 vuoteen 2017.
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6.7.9  Kotimaisten kielten keskus KOTUS

76,7 henkilötyövuotta (1.1.2015). Toimipaikat: Helsinki

Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) toiminnan lähtökohtana on kielen merkittävyys yk-
silön elämässä ja yhteiskunnassa. Kotus on palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka teh-
tävänä ovat suomen ja ruotsin kielen huolto, neuvonta ja sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon 
ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus. Kotus edistää osaltaan kotimaisten kielten asemaa ja 
käyttöä ja huolehtii siitä, että kielenkäyttäjillä on helposti saatavilla asiantuntevaa yleista-
juista kielitietoa ja kielenhuollon ohjeita ja palveluja. Kotuksen tehtävänä on myös laajojen 
kieliaineistojensa kehittäminen ja ylläpitäminen. Kotus koordinoi saamen kielten, viittoma-
kielten ja romanikielen kielenhuoltoa.

Kuvio 115. Kotimaisten kielten keskuksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

MUUT TEHTÄVÄT

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 22 % 

Tutkimus- ja arviointitehtävät 5 %

Julkisten palveluiden tuottaminen 73 %

Julkisen vallan käyttötehtävät 0 %

Muut tehtävät* 100 %:

• Julkisten palveluiden tuottaminen 73 % (56 htv), päätehtävä: Suomen ja ruot-
sin kielen asiantuntijana ja auktoriteettina Kotus julkaisee kielenhuoltoon liittyviä 
oppaita ja ohjeita, nykykieltä kuvaavia sanakirjoja sekä suomen ja ruotsin murtei-
den sanakirjoja sekä antaa kielineuvontaa ja lausuntoja muun muassa nimistön-
huoltoon liittyen. Kotuksella on merkittäviä kieliaineistoja. Kotus on kehittänyt 
verkkopalveluitaan aineistojensa saamiseksi verkkoon kansalaisten luettavaksi.
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• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 21,8 % (16,7 htv): Hallintoyksikkö (hal-
lintopäällikkö, talous-, henkilöstö- ja yleishallinto, 4 htv); kehittämisyksikkö (suun-
nittelupäällikkö, tiedotus, suunnittelu, kehittäminen ja kirjasto, 6 htv); tietohallin-
toyksikkö (toimialariippuvaiset it-tehtävät, 6 htv).

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 5,2 % (4 htv): Suomen ja ruotsin kielen huoltoon 
ja sanakirjatyöhön liittyviä tutkimustehtäviä on vähäisessä määrin.

*Kotus ehdotti 13.9.2016, että tehtäväosuudet olisivat: julkisten palveluiden tuot-
taminen 78,0 % (59,9 htv), tutkimus- ja arviointitehtävät 5,0 % (3,9 htv) ja viraston 
sisäinen hallinto ja tukipalvelut 17 % (13 htv).

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Virasto toimittaa helmikuun lopussa (29.2.2016) opetus- ja kulttuuriministeriön Korkea-
koulu- ja tiedepolitiikan osastolle Kota-tietojärjestelmään esityksen uudeksi 4-vuotisek-
si tulossopimukseksi (välivuosina tarkistuksen) tavoitteineen yhdessä edellisen vuoden 
tilinpäätöksen ja seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen kanssa. Huhtikuussa alussa 
ministeriö lähettää vastineen, jota virasto kommentoi ja tulosneuvottelut ovat huhtikuun 
lopussa. Vastuuosastona Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto/ Strategia- ja ohjausryh-
mä STO. Tulossopimukset ovat voimassa 4 vuotta ja tulostavoitteet tarkistetaan vuosittain 
erityisesti voimavarojen osalta. Vuosittain järjestetään tarvittaessa, käytännössä useitakin, 
ministeriön ja viraston välisiä kokouksia ajankohtaisista asioista. Ministeriö toimittaa 15.6. 
mennessä virastolle tilinpäätöskannanoton sen edellisen vuoden toiminnasta, ottaen huo-
mioon mm. valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuksen. Tulosneuvotteluprosessis-
sa ja kannanoton valmistelussa tapahtuu merkittävä osa viraston toiminnan seurannasta 
ministeriön puolelta. Syksyisin tarkistetaan keväällä neuvoteltu sopimus mm. voimava-
rojen osalta. Eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvion allekirjoitetaan tulossopimus 
(OKM: Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtaja ja esittelijänä strategia ja ohjaus-
ryhmän johtaja ja Kotuksen johtaja), yleensä tammikuun ensimmäisillä viikoilla.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Kotus lisää tietoa kotimaisista kielistä ja niiden asemasta kulttuurissa ja yhteiskun-

nassa luoden osaltaan edellytyksiä kielelliselle tasa-arvolle Suomessa. 
2. Kotus edistää kielen asiantuntijana toimialaansa kuuluvien kielten hyvää ja sel-

keää käyttöä tavoitteena, että suomi ja ruotsi ovat tulevaisuudessakin aktiivisessa 
käytössä yhteiskunnassa.  

3. Kotus tukee toiminnallaan saamen kielten, Suomen viittomakielten ja romanikie-
len aseman vahvistamista (lautakunnat).

4. Kotus tukee osaltaan muunkielisten Suomessa asuvien suomen ja ruotsin kielen 
käyttöä. 
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Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat; valtionhallinnon virastot. Muut: kansalaiset, kunnat/
kuntayhtymät, järjestöt, yliopistot ja korkeakoulut.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille on tarvetta kirjasto-, kieliaineisto- ja arkistokoko-
elmien osalta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Verkkosivusto helposti saavutettavaksi lähteek-
si kielenkäytön avainryhmille ja suurelle yleisölle (verkossa luettavana mm. Kielikello- ja 
Språkbruk-lehdet, kielen- ja nimistönhuollon ohjeita, sanakirjoja).

Maksulliset palvelutehtävät: OKM asetus 1063/2013. Liiketaloudellisia suoritteita ovat 
mm. palvelut valtion ja kuntien viranomaisille sekä yksityisille ja yhteisöille niiden pyyn-
nöstä (mm. koulutus, konsultointi, tilaustutkimukset, julkaisujen kieliasun tarkastus, tie-
donhaut ja tietopalvelut, jäljenteet aineistoista, tilat ulkopuolisten käyttöön).

Muutokset virastossa: 
Kotus siirtyi Vuorikatu 24:n tiloista Hakaniemenranta 6:een helmikuussa 2016.
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6.7.10  Näkövammaisten kirjasto Celia

53,7 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Helsinki

Näkövammaisten kirjasto Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa saavutettavia aineis-
toja (äänikirjat, Daisy Trio -kirjasto, pistekirjat, e-kirjat, kohokuvat).  Sen tehtävänä on antaa 
näkövammaisille ja muille asiakasryhmille, jotka vamman tai sairauden vuoksi eivät voi 
käyttää tavallisia kirjastoaineistoja (esimerkiksi lukivaikeus, muita kognitiivisia toimintara-
joitteita, liikuntarajoitteita, kuulo-näkövamma, kehitysvamma, afasia, lihastauti) mahdol-
lisuus tiedonsaantiin, opiskeluun, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen ja virkistykseen 
(laki Näkövammaisten kirjastosta 638/1996 ja asetus 639/1996). 

Celian valikoimiin kuuluu noin 40 000 äänikirjaa. Uusia nimekkeitä tuotetaan vuosittain 
määrä, joka vastaa noin 27 % Suomessa julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto 
tuottaa lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden tarvitsemat oppikir-
jat sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat 
kirjat. Näkövammaisten kirjaston ja yleisten kirjaston yhteistyömalli mahdollistaa uusien 
asiakkaiden ohjaamisen yleisistä kirjastoista Näkövammaisten kirjaston palveluiden käyt-
täjiksi. 

Kirjojen tuottamisen ja välittämisen lisäksi Celia toimii alansa asiantuntijakeskuksena ja 
tekee kansainvälistä yhteistyötä useiden esteettömyyden kanssa tekemisissä olevien ta-
hojen kanssa (Daisy, IFLA, Design for All -verkosto). Näkövammaisten kirjaston yhteydessä 
toimii Braille-neuvottelukunta. Se on pistekirjoituksen asiantuntijaelin, joka kehittää piste-
kirjoitusta mm. antamalla suosituksia ja laatimalla ohjeistuksia.

Kuvio 116. Näkövammaisten kirjaston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

MUUT TEHTÄVÄT

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 20 % 

Hallinnonalan kehittämistehtävät 5 %

Julkisten palveluiden tuottaminen 75 %
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Julkisen vallan käyttötehtävät 0 %

Muut tehtävät 100 %:

• Julkisten palveluiden tuottaminen 75 % (40,3 htv), päätehtävä: Sisältää saavu-
tettavan kirjallisuuden tuottamisen (äänikirjat, pistekirjat, e-kirjat yms.), lainaus-
palvelut ja maksullisen oppikirjapalvelun. 

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 5 % (2,7 htv): Ulospäin suuntautuva asiantun-
tija- ja konsultointitoiminta. Celia ei tee itse tutkimuksia, vaan tarvittaessa teettää 
niitä.

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 20 % (10,7 htv): ICT, talous ja hallinto, 
viestintä.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Voimassa oleva tulossopimuskausi on 2012 -2016 ja tulossopimus on päivitetty 1.12.2014. 
Tulosneuvottelut on käyty vuosittain maalis-huhtikuussa. Tulosneuvotteluissa käsitel-
lään edellistä vuotta koskien tulostavoitteiden toteuma, toimintakertomus ja tilinpäätös, 
kuluvan vuoden ajankohtaiset asiat sekä seuraavan vuoden talousarvio (määrärahat ja 
tulostavoitteet). Neuvotteluista tehdään muistio. Tulossopimusneuvotteluun osallistuvat 
kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston ylijohtaja, kulttuurin vastuualueen johtaja, viraston tu-
losohjaaja, Näkövammaisten kirjastonjohtaja, Näkövammaisten kirjaston talous- ja hallin-
tojohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja. Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston tulosohjauk-
sen uudistamishanke käynnistyi syksyllä 2015, ja se koskee kaikkia ko. osaston ohjauksessa 
olevia virastoja. Vuodesta 2016 alkaen tulosneuvottelut käydään loppuvuodesta, ja niissä 
keskitytään aiempaa enemmän tulostavoitteiden toteumaan sekä tulevan vuoden tavoit-
teiden mahdolliseen päivittämistarpeeseen. Vuodesta 2016 alkaen toimintakertomus, ti-
linpäätös ja talousarvioesitys eivät ole enää tulosneuvottelujen asialistalla, vaan ne käsitel-
lään viraston kanssa keväällä erillisessä tulosohjaustapaamisessa. Uusi tulossopimus (vuo-
desta 2017 voimaan astuva) laaditaan yhteistyössä Celian kanssa valtiovarainministeriön/ 
Valtiokonttorin suosittelemalle sopimuspohjalle tulosprisman rakennetta noudattaen. 
Ensimmäinen uusi sopimuskausi on 2017–2019, jonka jälkeen siirrytään nelivuotisiin sopi-
muksiin (hallituskausisykli). Tavoitteiden toteumaa tullaan jatkossa seuraamaan siten, että 
virasto raportoi kaksi kertaa vuodessa Netraan ja lisäksi tulosneuvotteluissa loppuvuodes-
ta käydään läpi edellisen vuoden toteuma sekä kuluvan vuoden puolivuotisraportti.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. kirjatuotanto/nimekettä: 1 700
2. lainojen määrä, kauno- ja tietokirjat: 900 000
3. oppikirjatoimitukset/kpl: 14 500 
4. verkkotoimitusten osuus kokonaislainauksesta/%: 30 
5. oppikirjatoimituksen keskihinta/euroa: 136
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Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät ja järjestöt.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta, sillä kirjasto on valtakunnallinen. 
Kirjasto ottaa vastaan vieraita sopimuksen mukaan.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Kirjakokoelma on digitalisoitu ja se on verkkopal-
velujen kautta käytettävissä. Oppikirjamyynti verkkokaupassa: ostettavat äänikirjat ovat 
ladattavissa ostajan laitteelle. Kauno- ja tietokirjallisuuden lainaus: v. 2015 25 % lainoista 
jaellaan verkon kautta mm. mobiilisovelluksiin. 73 % lainoista CdRom-jakelua. 

Maksulliset palvelutehtävät: Oppikirjojen (äänikirjat, pistekirjat, elektroniset kirjat) myynti 
näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten käyttöön; äänitys- ja pisteytyspalveluiden 
myynti; koulutus ja konsultointipalvelut (liiketaloudellisesti hinnoiteltavia maksullisia pal-
velutehtäviä ei käytännössä ole ollut.) Näkövammaisten kirjaston maksullisen toiminnan 
tulot perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Näkövammaisten kirjaston 
maksullisista suoritteista.  Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat peruskoulun ja 
toisen asteen oppikirjat. Maksullisen toiminnan erilliskustannuksiin on sisällytetty tuotet-
tavien kirjojen peruskappaleiden valmistuskustannukset, peruskappaleista valmistettavien 
myyntikappaleiden kustannukset sekä tilausten käsittelyn kustannukset. Näkövammaisten 
kirjaston konsulttitoiminta on toistaiseksi ollut erittäin vähäistä ja sen luonteista, että se 
hyödyttää monia tahoja yhtaikaa, esim. saavutettavuussuositusten laatiminen (hyötyjänä 
sekä laajasti julkinen hallinto että yksityinen ja kolmas sektori).

Muutokset virastossa: 
 − Celian tilat on remontoitu monitilatoimistoksi ja samalla kokonaisneliömäärä on 

pienentynyt.  Muutto remontoituihin tiloihin tapahtuu syksyllä 2016.  
 − Syksyllä 2016 käynnistyivät yt-neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi.  Samalla 

tarkistetaan organisaatiota. 
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6.7.11  Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

36,6 henkilötyövuotta (1.1.2015). Toimipaikat: Helsinki (31,2 htv) ja Jyväskylä (5,4 htv) 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on itsenäinen koulutuksen arviointivirasto, 
joka toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaan liitty-
viä arviointeja varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Lisäksi arviointikeskus toteut-
taa perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppimistulosten arviointeja. Arviointien 
tavoitteena on kehittää koulutusta ja tukea oppimista sekä varmistaa koulutuksen laatua. 
Arvioinnit tuottavat lisäksi tietoa koulutuksen paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen 
päätöksentekoon sekä kehittämistyöhön ja kansainväliseen vertailuun. Keskuksen tehtä-
vänä on myös tukea opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja arviointia ja laa-
dunhallintaa koskevissa asioissa sekä kehittää koulutuksen arviointia. Arviointikeskus aloitti 
toimintansa 1.5.2014. Arviointikeskus muodostettiin yhdistämällä Korkeakoulujen arviointi-
neuvoston, Koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen arviointitoiminnot.

Arviointikeskuksen yhteydessä toimii valtioneuvoston nimittämä arviointineuvosto, joka 
seuraa ja kehittää keskuksen toimintaa ja laatii toiminnan strategiset linjaukset. Korkea-
koulujen arviointijaosto päättää puolestaan korkeakoulujen arviointien projektisuunnitel-
mista, suunnittelu- ja arviointiryhmistä sekä laatujärjestelmien auditointien lopputuloksista.

Arviointikeskuksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat arvioinnin riippumattomuus ja 
kehittävä arviointi. Riippumattomuudella tarkoitetaan arviointien menetelmien, organi-
soinnin ja tulosten vapautta esimerkiksi oppilaitosten, opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
muiden tahojen vaikutuksesta. Kehittävä arviointi korostaa osallistavuutta sekä arvioinnin 
toteuttajan ja arviointiin osallistuvan välistä luottamusta ja koulutuksen järjestäjien ja kor-
keakoulujen vastuuta toimintansa laadun kehittämisestä. Kehittävässä arvioinnissa mene-
telmät räätälöidään arvioinnin tavoitteiden ja arvioitavan teeman mukaan. 

Arviointikeskus toteuttaa järjestelmä- ja teema-arviointeja, oppimistulosten arviointeja 
sekä koulutusalakohtaisia arviointeja. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointeja jat-
ketaan vuoteen 2018 asti aiemmin sovitun aikataulun mukaisesti. Laatujärjestelmien audi-
tointeja voidaan toteuttaa myös muilla koulutusasteilla. Arviointineuvostolla on keskeinen 
rooli arviointikohteiden määrittämisessä, sillä neuvosto laatii esityksen koulutuksen arvi-
ointisuunnitelmasta, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa. 

Arviointikeskus tukee opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä, korkeakouluja sekä päätöksen-
tekijöitä eri tavoin. Se järjestää arviointiin ja laadunhallintaan liittyvää koulutusta, tukee 
vertailukehittämistä (benchmarking), tiedottaa aktiivisesti arviointien tuloksista, edistää 
arviointiin liittyvää tutkimustoimintaa, antaa lausuntoja ja tekee kansainvälistä yhteistyö-
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tä. Kaikki arviointiraportit ovat julkisia ja ladattavissa arviointikeskuksen verkkosivuilta. 
Keskus toimittaa arviointiin osallistuville niitä koskevat arviointitulokset ja -palautteet.

Maksuttoman arviointitoiminnan rinnalla arviointikeskus tarjoaa maksullisia palveluita ko-
timaassa ja ulkomailla toimiville koulutusorganisaatioille sekä muille asiakkailleen. Maksul-
lisia palveluita tuotetaan toimeksiantoihin, tilauksiin, pyyntöihin tai kilpailuttamiseen pe-
rustuen. Esimerkkejä arviointikeskuksen maksullisista palveluista ovat ulkoiset auditoinnit/
arvioinnit ja tekniikan alan koulutusohjelma-arvioinnit sekä maksulliset perusopetuksen 
oppimistulosten arvioinnit. Arviointikeskus voi myös tuottaa asiakkailleen lyhyt- ja pitkä-
kestoista koulutusta. Hinnoittelussa noudatetaan arviointikeskuksen vahvistamaa palve-
luhinnastoa. Palvelut on jaettu kahteen kategoriaan. Korkeakoulujen laatujärjestelmien 
auditoinnit ovat julkisoikeudellisia palveluita, ja niiden hinnoittelu perustuu asetukseen 
(362/2014). Muut maksulliset palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin periaattein.

Kuvio 117. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Hallinnonalan kehittämistehtävät 5 %

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 10 % 

Tutkimus- ja arviointitehtävät 80 %
Maksulliset palvelutehtävät 5 %

MUUT TEHTÄVÄT



255

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016 KESKUSHALLINNON UUDISTUSHANKKEEN ESISELVITYS – LÄHTÖKOHDAT JA ESISELVITYKSEN TULOKSET

Julkisen vallan käyttötehtävät 0 %

Muut tehtävät 100 %:

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 80 % (29,3 htv), päätehtävä: Koulutuksen arvioin-
tihankkeiden toteuttaminen 

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 5 % (1,8 htv): Koulutusorganisaatioiden tuke-
minen laadunhallintaa ja arviointia koskevissa asioissa 

• Maksulliset palvelutehtävät 5 % (1,8 htv): Maksulliset arvioinnit (esim. oppimis-
tulosten arvioinnit), koulutus, konsultaatio 

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 10 % (3,7 htv): Henkilöstöpalvelut, ar-
viointihankkeiden hallinto ja niiden tukipalvelut, ulkopuolisten asiantuntijoiden 
(100–200) edellyttämät tukipalvelut

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa ja seuraa arviointitoiminnan tuloksellisuutta ministe-
riön vahvistaman arviointisuunnitelman kautta. Arviointikeskuksen riippumattoman ase-
man korostamiseksi OKM:n ja arviointikeskuksen välillä ei ole käytössä talousarvioasetuk-
sessa tarkoitettua tulossopimusmenettelyä (HE 117/2013 vp, Laki kansallisesta koulutuk-
sen arviointikeskuksesta 1295/2013).

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Käynnistää OKM:n hyväksymän vuosia 2016–2019 koskevan arviointisuunnitel-

man mukaiset arvioinnit.
2. Noudattaa arvioinneissa periaatetta, jonka mukaan pääpaino on arviointien tu-

loksissa ja vaikuttavuudessa (Oppimisen ja osaamisen laadun kehittyminen, kou-
lutusorganisaatioiden toiminnan kehittyminen, arviointitiedon hyödyntäminen 
koulutusta koskevassa päätöksenteossa sekä koulutusjärjestelmän kehittyminen 
ja uudistuminen).

3. Käynnistää arviointisuunnitelmakautta 2016–2019 koskevat kehittämishankkeet 
(Arviointiprosessien tehostaminen, Arviointitulosten viestinnän ja hyödynnettä-
vyyden parantaminen, arviointitoiminnan tiedonhallinnan parantaminen, toi-
mintaympäristön muutosten ennakointi, HR-prosessien kehittäminen ja kumppa-
nuushankkeiden vahvistaminen).

4. Edistää arviointien sähköistämistä ja koko arviointitoiminnan digitalisaatiota.
5. Toteuttaa arviointisuunnitelman ulkopuoliset erikseen sovitut arvioinnit.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: valtion koulutusorganisaatiot ja oppilaitokset. Muut: 
eri hallinta- ja omistuspohjilla toimivat koulutusorganisaatiot, esim. kunnat, kuntayhtymät, 
korkeakoulut ja oppilaitokset.
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Käyntiasioinnin tarve: Arviointiryhmien kokoukset järjestetään pääsääntöisesti virastossa. 
Arviointien tulokset julkaistaan viraston järjestämissä tilaisuuksissa. Ulkopuolisten asian-
tuntijoiden käyttö edellyttää käyntiasiointia.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Osa arvioinneista toteutetaan sähköisinä arviointei-
na. Tavoitteena siirtyä pääasiallisesti sähköisiin arviointeihin Kaikki arviointiraportit ja muu 
materiaali julkaistaan sähköisenä. Arviointialoitteet ja palautteet arvioinneista kerätään 
sähköisinä.

Maksulliset palvelutehtävät: Maksulliset arvioinnit (esim. oppimistulosten arvioinnit), 
koulutus, konsultaatio

Muutokset virastossa: 
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä selvittää jatkotyönä Kansallisen koulutuksen arvi-
ointikeskuksen ja Ylioppilastutkintolautakunnan liittämistä itsenäiseksi osaksi uutta Ope-
tushallitusta 1.1.2018. Karvin, Ylioppilastutkintolautakunnan, Opetushallituksen, CIMO:n ja 
opetus- ja kulttuuriministeriön edustajista koostuva työryhmä valmistelee muutosta.
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6.7.12  Ylioppilastutkintolautakunta

26,9 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Helsinki

Ylioppilastutkintolautakunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka vastaa 
ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpanosta sekä tutkinnon hallin-
nosta. Se antaa myös määräyksiä kokeiden sisällöstä, koejärjestelyistä ja kokeiden arvoste-
lusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää ylioppilastutkintolautakunnan kolmeksi vuo-
deksi kerrallaan. Lautakunnalla on oikeus ottaa apujäseniä. Ylioppilastutkinnon hallinnosta 
ja teknisestä toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunnan kanslia. Tällä hetkellä 
lautakunnassa on 26 jäsentä ja n. 350-400 apujäsentä. Kansliassa työskentelee n. 28 virka-
miestä. Työskentelymalli hajautettu ja mahdollistaa pienen virkamiesten määrän. 

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikis-
sa lukioissa. Ylioppilastutkintolautakunta laatii kevään ja syksyn tutkintoa varten yhteen-
sä 86 eri koetta. Ylioppilastutkintoon osallistuu vuosittain noin 77 000 kokelasta (suorit-
taa yhteensä noin 200 000 koetta) noin 400 oppilaitoksessa. Ylioppilastutkinnon suorittaa 
vuosittain noin 30 000 henkilöä. Ylioppilastutkintoa kehitetään määrätietoisesti ja tiukasti 
aikataulutetusti. Tutkinto toimii lukion päättötutkintona, joka mittaa lukiossa saavutettuja 
tietoja, taitoja ja kypsyyttä. Samalla se on tärkeä lukio-opetuksen arviointiväline. Tutkinto 
antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden ja tutkinnon merkitys yliopistojen ja korkeakoulu-
jen opiskelijavalinnoissa on lisääntymässä. Meneillään on tutkinnon digitalisointityö sekä 
arvosanojen vertailtavuuden parantaminen. Digitalisointi koskee koko tutkintoprosessia 
sekä lautakunnan kanslian työskentelyä.

Tutkinnon kokeita kehitetään rinnakkain lukion opetussuunnitelmien kanssa jatkuvasti. 
Tällä hetkellä päähuomio on arvosanojen vertailukelpoisuuden parantamisessa, äidinkie-
len kokeen uudistamisessa sekä tutkinnon asteittaisessa digitalisoinnissa. Ylioppilastutkin-
nosta säädetään lukiolain 18 § (766/2004), ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa 
laissa (672/2005) sekä ylioppilastutkinnosta annetussa asetuksessa (915/2005).

Julkisen vallan käyttötehtävät 18 %:

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 10 % (2,7 htv): Ylioppilastutkintolauta-
kunta ylläpitää ylioppilastutkintorekisteriä. Ylioppilastutkintorekisteristä luovu-
tetaan tiedot opiskelijavalintoja varten sekä Tilastokeskuksen tarvitsemat tiedot. 
Ylioppilastutkintolautakunta myöntää tutkimuslupia rekisterin käyttöön.

• Ohjaustehtävät 8 % (2,2 htv): Ylioppilastutkintolautakunta antaa määräyksiä ko-
keiden sisällöstä, koejärjestelyistä ja kokeiden arvostelusta.



258

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016

Muut tehtävät 82 %:

• Julkisten palveluiden tuottaminen 70 % (18,8 htv), päätehtävä: Ylioppilastut-
kintolautakunta vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja toi-
meenpanosta.

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 5 % (1,3 htv): Ylioppilastutkintolautakunta ke-
hittää avoimeen dataan perustuvaa tietopalvelua.

• Maksulliset palvelutehtävät 5 % (1,3 htv): Ylioppilastutkintolautakunnan mak-
sullisia julkisia suoritteita ovat ylioppilastutkintokokeet, suoritusten arvostelu, yli-
oppilastutkintotodistukset ja erilliset todistukset hyväksyttyjen kokeiden suorit-
tamisesta sekä tarkistusarvostelu. Kiinteät maksut: kokelaskohtainen perusmaksu 
sekä koekohtaiset maksut.  Lisäksi maksullisia liiketaloudellisia suoritteita: koulu-
tuspalvelut, tietopalvelu liittyen ylioppilastutkintorekisterin tietoihin, todistusjäl-
jennökset ja -käännökset, tilatut selvitykset ja lausunnot, muut tilatut palvelusuo-
ritteet, tilattujen aineistojen ja asiakirjojen lähettäminen ja muu postitus.

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 2 % (0,5 htv): Hyödynnetään Kieku-jär-
jestelmää, Valtoria ja Palkeita.

Kuvio 118. Ylioppilastutkintolautakunnan henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

MUUT TEHTÄVÄT

Hallinnonalan kehittämistehtävät 5 %

Maksulliset palvelutehtävät 5 %

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 2 % 

Julkisten palveluiden
tuottaminen 70 %

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 10 %

Ohjaustehtävät 8 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT
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Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Säännölliset tapaamiset OKM:n yleissivistävän ja varhaiskasvatuksen osaston kanssa sekä 
sähköinen tiedonvaihto.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Digitalisointi etenee suunnitellusti. Ensimmäiset kokeet syksyllä 2016.
2. Arvosanojen vertailtavuus etenee aikataulussa, viimeinen vaihe 2017.
3. Ylioppilastutkinnon suorittajien määrä pysynyt tavoitetasolla.
4. Hallinnon prosessien digitalisointi aikataulussa.
5. Ylioppilastutkintorekisterin uudistaminen etenee aikataulussa.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat; opiskelijavalinnat. Muut: kansalaiset, kunnat/kun-
tayhtymät, lukiot, opettajat ja kokelaat.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille on tarvetta poikkeustapauksessa tutkinnon suori-
tuksen näyttämisen osalta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Maksullinen palvelutehtävä on kokonaan digitali-
soitu, hallintopäätösten digitalisointi on meneillään.

Maksulliset palvelutehtävät: Tutkintomaksut, tutkintotodistusten kaksoiskappaleiden se-
kä käännöstodistusten toimittaminen.

Muutokset virastossa: 
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä selvittää jatkotyönä Kansallisen koulutuksen arvi-
ointikeskuksen ja Ylioppilastutkintolautakunnan liittämistä itsenäiseksi osaksi uutta Ope-
tushallitusta 1.1.2018. Karvin, Ylioppilastutkintolautakunnan, Opetushallituksen, CIMO:n ja 
opetus- ja kulttuuriministeriön edustajista koostuva työryhmä valmistelee muutosta.
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6.7.13  Varastokirjasto

22,7 henkilötyövuotta (1.1.2015). Toimipaikat: Kuopio

Varastokirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka 
palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja erikoiskirjastoja. Varastokirjaston tehtävä on vas-
taanottaa ja säilyttää suomalaisista kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se tarvit-
sijoiden käyttöön. Keskitetyllä varastoinnilla on taattu se, että hankittu aineisto säilyy tut-
kijoiden ja muiden tiedontarvitsijoiden käytössä samalla, kun Suomen muiden kirjastojen 
kokoelmatilatarve vähenee. Varastokirjastossa varastointi on voitu toteuttaa kustannuste-
hokkaasti. Varastokirjasto toimii Kuopiossa.

Kuvio 119. Varastokirjaton henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Julkisten palveluiden tuottaminen 80 %

Hallinnonalan kehittämistehtävät 10 %

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 10 % 

MUUT TEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 0 %

Muut tehtävät 100 %:

• Julkisten palveluiden tuottaminen 80 % (18,2 htv), päätehtävä: Kirjasto ja -tie-
topalvelut: vähänkäytetyn aineiston varastoiminen ja käyttöön asettaminen ja 
näin tilan säästäminen muissa kirjastoissa.

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 10 % (2,3 htv): Sisältää johtajan, toimistopääl-
likön ja kirjastonhoitajan työpanosta. Varastokirjasto osallistuu omalta osaltaan 
kansallisen kirjastoverkon toimintaan ja kehittämiseen.

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 10 % (2,3 htv): Sisältää johtajan, toimis-
topäällikön ja  hallintosihteerin työpanosta.
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Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Virasto toimittaa helmikuun lopussa opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulu- ja tiede-
politiikan osastolle Kota-tietojärjestelmään esityksen uudeksi 4-vuotiseksi vuosien 2017–
2020 tulossopimukseksi (välivuosina tarkistuksen) tavoitteineen yhdessä edellisen vuoden 
tilinpäätöksen ja seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen kanssa. Huhtikuussa alussa 
ministeriö lähettää vastineen, jota virasto kommentoi ja tulosneuvottelut ovat huhtikuun 
lopussa. Vastuuosastona Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto/ Strategia- ja ohjausryh-
mä STO. Tulossopimukset ovat voimassa 4 vuotta ja tulostavoitteet tarkistetaan vuosittain 
erityisesti voimavarojen osalta. Vuosittain järjestetään tarvittaessa, käytännössä useitakin, 
ministeriön ja viraston välisiä kokouksia ajankohtaisista asioista. Ministeriö toimittaa 15.6. 
mennessä virastolle tilinpäätöskannanoton sen edellisen vuoden toiminnasta, ottaen huo-
mioon mm. valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuksen. Tulosneuvotteluprosessis-
sa ja kannanoton valmistelussa tapahtuu merkittävä osa viraston toiminnan seurannasta 
ministeriön puolelta. Syksyisin tarkistetaan keväällä neuvoteltu sopimus mm. voimava-
rojen osalta. Eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvion allekirjoitetaan tulossopimus 
(OKM: Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtaja ja esittelijänä strategia ja ohjaus-
ryhmän johtaja ja Varastokirjastosta kirjastonjohtaja), yleensä tammikuussa.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Varastokirjasto ottaa vastaan voimavarojensa puitteissa kirjastoista siirrettävää 

aineistoa ja käsittelee sen tehokkaasti kiinnittäen huomiota kirjastoille tulevaan 
ohjeistukseen.

2. Varastokirjasto tehostaa toimintaansa tavoitteena käsittelyrästien loppuminen 
vuoden 2015 aikana.

3. Varastokirjasto toimittaa tilaukset viivytyksettä.  
4. Varastokirjasto kehittää elektronisia aineistonvälityspalveluita.
5. Varastokirjasto osallistuu kansallisen kirjastoverkon suunnittelu- ja kehittämistyö-

hön ja varautuu Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen (Virsu) ehdotuk-
sista mahdollisesti aiheutuviin selvityksiin ja toiminnan muutoksiin. 

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat; tutkimuslaitosten kirjastot. Muut: kunnat/kuntayhty-
mät, yritykset, yliopistot ja korkeakoulut. 

Käyntiasioinnin tarve: Kansalaisten käyntiasioinnille ei ole tarvetta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Varastokirjasto toimii osana Suomen kirjastokent-
tää (yhteisiä tietojärjestelmiä/ tietokantoja). Varastokirjastolla on oma Vaari-tietokanta. 
Kansalainen voi saada artikkelin sähköisessä muodossa kaukopalveluna. 

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat): 
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.
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Muutokset virastossa: 
Virsu-hankkeen myötä Varastokirjastoa on suunniteltu yhdistettäväksi Helsingin yliopis-
ton yhteydessä toimivaan Kansalliskirjastoon. Helsingin yliopisto asetti OKM:n aloitteesta 
suunnitteluryhmän (Helsingin yliopisto, Kansalliskirjasto, OKM, Varastokirjasto), jonka mää-
räaika oli 15.11.2015. (Yliopiston muistio on päivätty 13.11.2015). 
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6.7.14  Opintotuen muutoksenhakulautakunta

11,2 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Helsinki 

Opintotuen muutoksenhakulautakunta ratkaisee ensimmäisenä valitusasteena opinto-
tukea tai koulumatkatukea koskevan valituksen, joka kohdistuu kansaneläkelaitoksen tai 
korkeakoulun opintotukilautakunnan antamaan päätökseen. Lakisääteinen viranomais-
tehtävä. Opintotuen muutoksenhakulautakunnasta säädetään laissa opintotuen muutok-
senhakulautakunnasta (1080/2012). 

Kuvio 120. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Viraston sisäinen
hallinto ja tukipalvelut 18 % 

Muut julkisen vallan käyttötehtävät 82 % 

MUUT TEHTÄVÄT

 Julkisen vallan käyttötehtävät 90 %:

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät 90 % (10,8 htv), päätehtävä: lakiin perustu-
vien valitusten ratkaiseminen

Muut tehtävät 10 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 10 % (1,2 htv): Johtaminen ja tukipal-
velut

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Opintotuen muutoksenhakulautakunnan tulostavoite on sisällytetty valtion talousarvi-
on Momentin 29.70.01 Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot selvitys-
osaan. Virastolle on asetettu tavoitteeksi, että valitusten käsittelyaika on korkeintaan 5,5 
kuukautta. 
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Tulostavoite asetetaan vuosittain ja sen toteuttamisedellytyksistä keskustellaan talousar-
vion laadinnan yhteydessä syksyllä ja tulosopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Tulos-
sopimusneuvottelujen yhteydessä on laadittu taustamuistio, jossa käsitellään viraston 
toimintamenoja sekä tuloksellisuuden kehitystä ja tulostavoitteiden toteutumista pidem-
mällä aikavälillä sekä edellisen vuoden tulostavoitteen toteutumista kuin myös talousarvi-
ovuoden tulostavoitteen toteuttamista sekä kehittämistarpeita.  

Viraston tulosohjausta on tarkoitus uudistaa vuoden 2016 aikana. Lautakunta ja ministeriö 
valmistelevat ja kehittävät tulosopimusta yhteistyössä.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
Valitus- ja poistohakemusten käsittelyaika on korkeintaan 5,5 kuukautta.

Asiakkaat: kansalaiset 

Käyntiasioinnin tarve: Lautakunnan jäsenet käyvät kokouksissa lautakunnan tiloissa. Rat-
kaistaessa valitusta voidaan toimittaa suullinen käsittely yksityisen asianosaisen pyynnös-
tä, jolloin asiakas kutsutaan lautakunnan kokoukseen.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Asiakas löytää lautakunnan nettisivuilta ohjeita va-
litusten tekemiseen. Valittaja voi lähettää valitukseensa liittyviä asiakirjoja sähköpostitse.

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat): 
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.

Muutokset virastossa: 
Valitusten määrän kasvu aiheuttaa painetta korottaa viraston toimintamenoja, muutoin 
valitusten käsittelyajat pitenevät.
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6.8  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Valtioneuvosto Ministeriön ohjaamat virastot Virastojen ohjaamat 
virastot ja/tai toiminnot

ELY-keskukset elin-
tarviketurvallisuus

Toimialan toimeen-
panotehtävien

 ohjaaminen

Maamittauslaitos

Elintarviketurvallisuus-
virasto

Maaseutuvirasto

Muu keskushallinnon 
ohjaus

Keskushallinnon 
toimielimet (14 kpl) Liikelaitokset (1 kpl)

Maa- ja 
metsätalousministeriö

Luonnonvarakeskus

Talousarvion ulkopuoli-
set rahastot (2 kpl)

ELY-keskukset
E-vastuualue

Muut (2 kpl)

Hallinnonalan tulosohjausmenettelyn kuvaus
Virastoille annetaan MMM:n kehysvalmistelun yhteydessä hallinnonalalle määriteltyjen ja 
talousarviossa esitettyjen, tulosprisman mukaisten strategisten linjausten pohjalta tulos-
tavoitteet rullaavasti budjettivuodelle ja alustavat tavoitteet seuraaville neljälle vuodelle. 
Tavoitteita täsmennetään viraston kanssa käytävissä tulosneuvotteluissa ja yhtenäisel-
lä rakenteella laadituissa tulossopimuksissa. Tulosneuvotteluita käydään vuoden aikana 
kolmeen otteeseen: keväällä käsitellään strategisia tavoitteita, kehystä sekä tilinpäätöstä, 
alkusyksystä toimenpiteitä ja loppuvuonna viimeistellään tulossopimus. Lisäksi sovitaan 
viraston esityksen pohjalta laskelmista, tunnusluvuista sekä toimenpiteistä tavoitteiden 
toteuttamiseksi. Väliraportointi yleensä elokuun tilanteesta, early warning merkittävistä 
poikkeamista ja loppuraportointi tilinpäätöksessä. Neuvottelujen tueksi viraston kanssa on 
yleensä substanssin osa-alueista pienet valmisteluryhmät. Kansliapäällikkö allekirjoittaa 
virastojohdon kanssa tulossopimukset.
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Hallinnonalan virastojen ohjaamat virastot, toiminnot ja tehtävät
Eviran ohjaamat virastot/toiminnot: 
1) Aluehallintovirastot tekevät vuosittain n 56 htv Eviran ohjaamia eläinten terveyteen ja 
hyvinvointiin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyviä valvonta- ja muita viranomaistehtä-
viä. Evira käy vuosittain jokaisen AVIn kanssa neuvottelun vuosittaista tavoitteista ja AVIt 
raportoivat niiden toteumasta Eviralle VASU-raportoinnin yhteydessä sekä erillisillä neu-
vottelupäivillä. Lisäksi AVIen kanssa käydään vuosittaisia neuvotteluja erilaisista substans-
siasioista. 
2) ELY-keskusten asiantuntijat tekevät vuosittain yhteensä n. 45-50 htv Eviran ohjaamia 
elintarviketurvallisuuteen liittyviä valvontatehtäviä yhdeksällä eri valvontasektorilla. Evira 
käy yhdessä Maaseutuviraston ja TUKESin ja jokaisen ELY-keskuksen kanssa tulosneuvot-
telun ja laatii vuosittaisen tulossopimuksen, jonka liitteenä on valvontamäärät sisältävä 
toimintasuunnitelma.  Tulossopimusten valmistelu tapahtuu elo-lokakuussa ja tulosneu-
vottelut käydään marras-joulukuussa. Tulostavoitteiden toteutuminen arvioidaan kevyel-

M A A -  J A  M E T S ÄTA LO U S M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A N  V I R A S TOT  J A 
L A I TO K S E T  ( 31.12.2015 )

Maa- ja metsätalousministeriö: 264,4 htv  
Keskushallinnon virastot: 4 130,3 
Hallinnonala yhteensä: 4 394,7 htv

4 keskushallinnon virastoa, jotka toimivat 
tulosohjattuina kirjanpitoyksikköinä: Maan-
mittauslaitos (MML), Elintarviketurvallisuus-
virasto (Evira), Luonnonvarakeskus (Luke), 
Maaseutuvirasto (Mavi)

Muut ministeriön tulosohjaamat virastot:  
Liikelaitos Metsähallitus (MH), Suomen ym-
päristökeskus (Syke), aluehallintovirastot 
(AVIt), elinkeino- liikenne- ja ympäristökes-
kukset (ELYt). Lisäksi ministeriö tulosohjaa 
Suomen riistakeskusta (SRK) ja Suomen met-
säkeskusta (SMK).

Keskushallinnon toimielimet (14 kpl): 
Eläinlääkintävahinkojen arviolautakun-
ta, Suomen FAO-toimikunta, Porotalous- ja 
luontaiselinkeinotutkimuksen neuvottelu-
kunta, Kasvilajikelautakunta, Metsäneuvosto, 
Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Satova-
hinkoneuvottelukunta, Geenivaraneuvotte-

lukunta, Paikkatietoasiain neuvottelukunta, 
Uuselintarvikelautakunta, Kasvinsuojelun 
neuvottelukunta, Kasvinsuojeluaineneuvot-
telukunta, Maaseutuneuvonnan neuvottelu-
kunta, Manner-Suomen maaseudun kehittä-
misohjelman 2014-2020 seurantakomitea 

Valtiontalousarvion ulkopuoliset rahas-
tot (2 kpl): Maatilatalouden kehittämisra-
hasto (MAKERA), Maatalouden interventiora-
hasto (MIRA)

Liikelaitokset (1 kpl): Metsähallitus

Muut (2 kpl)*: Suomen riistakeskus, Suo-
men Metsäkeskus

*Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudel-

linen laitos. Suomen metsäkeskus on osa välillistä 

valtionhallintoa ja se toimii maa- ja metsätalous-

ministeriön strategisessa ohjauksessa. Metsäkes-

kuksen perustan muodostaa Suomen metsäkes-

kuksesta annetun lain mukainen prosessiorgani-

saatio, jossa ylintä päätösvaltaa käyttää johtokun-

ta.
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lä väliarvioinnilla elokuussa ja lopullisesti seuraavan vuoden alussa laadittavassa vuosi-
raportissa. Tulosneuvottelujen ja –sopimusten lisäksi Eviran sektorikohtaiset asiantuntijat 
kouluttavat, valmentavat ja ohjeistavat ELY-keskusten asiantuntijoita säännöllisesti toimin-
tavuoden aikana. Käytössä on mm. yhteinen Eviranet-verkko, jonne voi tallentaa asiakir-
joja.  Evirassa ELY-tulosohjausta koordinoi toimintakokonaisuusjohtaja, jolla on apunaan 
sisäinen yhteistyöryhmä. 
3) Puolustusvoimat, Valvira, Tulli, Kunnat: Toimialan toimeenpanotehtävien ohjaaminen, 
VASU

Maaseutuviraston ohjaamat virastot: 
1) ELY-keskukset: Maaseutuvirasto vastaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen poli-
tiikkasektoreiden osalta ELY-keskusten toiminnallisesta tulosohjauksesta (E-vastuualue). 
Mavi tekee ELY-keskusten kanssa maksajavirastosopimukset sekä ohjaa, neuvoo ja kou-
luttaa ELY-keskuksia. Toiminnallisen tulosohjausta koordinoi Mavin ylijohtajan vetämä 
työryhmä, missä ovat edustettuna MMM ruoka-osasto, Mavi, Evira ja Tukes sekä ELY-kes-
kukset. Mavin ylijohtaja on mukana MMM:n ELY-ohjauksen koordinaatioryhmässä sekä 
ELY-keskuksia ohjaavien ministeriöiden ELY-johtoryhmässä. Mavin ELY-tulosohjauksen 
asiantuntija on ELY-keskuksia ohjaavien tahojen yhteisen OHJAUS-ryhmän jäsen.
2) Kunnat: Maataloushallinnon tehtäviä kuntatasolla hoitavat kuntien muodostamat yh-
teistyöalueet (n 60 kpl), joiden kanssa Maaseutuvirasto tekee maksajaviranomaissopimuk-
set. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa kuntia.

Taulukko 28. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan keskushallinnon virastoja koskevat virallis-
luokittelut

Hallinnonalan virastot Toimialaluokka

Maanmittauslaitos Yhdyskuntasuunnittelu

Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) Muu tekninen testaus ja analysointi

Luonnonvarakeskus (Luke) Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen

Maaseutuvirasto Työvoima- ja elinkeinoasiainhallinto

Hallinnonalan kirjanpitoyksiköt Cofog-tehtäväluokitus

Maanmittauslaitos Yhdyskuntakehitys

Elintarviketurvallisuusvirasto Yleiset talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työvoimapalvelut

Luonnonvarakeskus Elinkeinoelämän tutkimus- ja kehittäminen

Maaseutuvirasto Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous
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Hallinnonalan toteutuneet, käynnissä olevat ja suunnitellut muutokset
 − Selvitystyö Eviran ja MAVI:n yhdistämisestä (julkaistu 14.9.2016). 
 − MML:n palvelupisterakennetta koskeva selvitys (julkaistu 15.4.2016). 
 − YM/VM/STM/MMM: Eviran, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean, 

Tullilaboratorion ja SYKE:n käynnistämän Synergialaboratoriohankkeen tuloksena 
laitosten merkittäviä laboratoriotoimintoja ollaan keskittämässä Viikkiin. Luon-
nonvarakeskus on myös muuttamassa samoihin tiloihin syksyn 2016 aikana. 

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset hallinnonalaan
 − Kuntien yhteistoiminta-alueiden hoitamat ympäristöterveydenhuollon tehtävät 

siirretään 1.1.2019 alkaen uusille perustettaville maakunnille. Samoin maakunnille 
siirretään kuntien tehtävät maataloushallinnossa.

 − Aluehallintovirastojen ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirretään osin maa-
kunnille osin Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle 1.1.2019 alkaen.

 − ELY-keskusten maataloushallinnon, vesitalouden sekä erää muut maa- ja metsäta-
lousministeriön hallinnonalan tehtävät siirretään maakunnille 1.1.2019 alkaen.

Hallinnonalan tehtävät 
Taulukoissa 29 ja 30 on esitetty maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja 
laitosten henkilöstötyövuosien jakautuminen eri tehtäväryhmiin. Varsinaisista substanssi-
tehtävistä kaksi tehtäväryhmää erottuu selvästi: Erilaiset tilasto- ja rekisteriviranomaisteh-
tävät (1102 htv, 27 %) sekä tutkimus- ja arviointitehtävät (1057 htv, 26 %) muodostavat yli 
puolet hallinnonalan htv-kertymästä. 
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Taulukko 29. MMM:n hallinnonalan henkilötyövuodet tehtävittäin ja keskusvirastoittian

Tehtäväryhmät Maanmittaus-
laitos Luonnonvarakeskus Evira Maaseutuvirasto HTV:t yhteensä

Tilasto- ja 
rekisteriviranomaisteht.

1045,0 44,5 12,6 1 102,1

Tutkimus- ja
arviointitehtävät

108,1 904,7 44,2 1 057,0

Viraston sis. hallinto ja 
tukipalvelut

540,5 207,6 69,5 21,4 839,0

Valvontatehtävät 221,0 34,2 255,3

Julkisten palveluiden 
tuottaminen 

237,3 1,1 238,4

Muut julkisen vallan 
käyttöteht.

14,8 115,6 130,4

Ohjaustehtävät 126,3 2,1 128,4

Täytäntöönpanotehtävät 126,3 126,3

Konsernipalvelut 108,1 108,1

Maksulliset palvelutehtävät 74,2 18,9 1,1 94,2

Norminantotehtävät 20,3 20,3

Hallinnon alan 
kehittämistehtävät

6,3 10,7 17,0

Lupatehtävät 6,3 1,1 7,4

Muut rahoitus- ja 
tukipäätökset

6,4 6,4

Henkilötyövuodet 
yhteensä

1 801,7 1 483,1 631,5 214,0 4 130,3

Taulukko 30. Henkilötyövuosien kohdentuminen tehtävittäin

Tehtävät HTV:t %

Julkisen vallan käyttötehtävät 1777 43,0 

Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 1102 26,7 
Valvontatehtävät 255 6,2 
Muut julkisen vallan käyttötehtävät 130 3,2 
Ohjaustehtävät 128 3,1 
Täytäntöönpanotehtävät 126 3,1 

Norminantotehtävät 20 0,5 

Lupatehtävät 7 0,2 
Muut rahoitus- ja tukipäätökset 6 0,2 

Muut tehtävät 2354 57,0 

Tutkimus- ja arviointitehtävät 1057 25,6 
Sisäinen hallinto ja tukipalvelut 839 20,3 
Julkisten palveluiden tuottaminen 238 5,8 
Konsernipalvelut 108 2,6 
Maksulliset palvelutehtävät 94 2,3 
Hallinnonalan kehittämistehtävät 17 0,4 

Yhteensä 4130 100,0 
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Hallinnonalan bruttomenot menolajeittain
Taulukossa 31 ja kuviossa 121 on tarkasteltu hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminta-
menojen käyttöä. Maaseutuvirastoa lukuun ottamatta henkilöstömenojen osuus kaikista 
menoista on varsin suuri. 

Taulukko 31. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan bruttomenot, 1000 euroa (2015)

Hallinnonalan 
kirjanpitoyksiköt

Henkilöstö-
kulut

Toimitila-
vuokrakulut

Investointi-
menot Muut kulut Palvelujen

ostokulut
Kaikki 

yhteensä

Maa- ja
metsätalousministeriö

18 448 445 1 453 3 807 24 153

Maanmittauslaitos 97 488 10 013 2 750 7 582 25 247 143 080

Luonnonvarakeskus 83 903 12 816 1 222 11 237 14 596 123 774

Elintarviketurvallisuus-
virasto

36 428 7 007 370 3 515 13 467 60 787

Maaseutuvirasto 12 541 1 143 4 017 2 754 11 463 31 918

Bruttomenot yhteensä 248 806 31 425 8 359 26 541 68 579 383 711

Kuvio 121. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen bruttomenojen jakautuminen 
menolajeittain, %, 2015

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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6.8.1  Maanmittauslaitos

1801,7 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 30.70.01 Toimipaikat: 
Päätoimipiste Helsinki (359,3 htv), palvelupisteitä 35 paikkakunnalla (mm. Turku 118,0, 
Jyväskylä 106,4, Oulu 87,3, Tampere 88,3)

Maanmittauslaitos on valtakunnallinen nettobubjetoitu virasto, jolla on 35 palvelupistet-
tä eri puolilla maata. Organisaatio koostuu keskushallinnosta ja neljästä valtakunnallisesta 
toimintayksiköstä, jotka ovat Tuotanto, Yleishallinto, Tietotekniikan palvelukeskus ja Paik-
katietokeskus. Maanmittauslaitos turvaa osaltaan yksityisen maanomistuksen ja kansalli-
sen vakuus- ja rahoitusjärjestelmän toimivuuden sekä kansallisen paikantamisen perustan 
ylläpitämällä kiinteistöihin ja maastoon liittyviä perustietovarantoja. Laitoksen tehtäviä 
ovat muun muassa: maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteis-
törekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän 
hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen yllä-
pito ja ilmakuvapalvelut; geodeettisten perusedellytyksien luominen maanmittaukselle ja 
paikkatietojen käytölle koko maassa, paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen, tutki-
mukseen perustuvan tiedon tuottaminen kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehit-
tämiseksi sekä huolehtiminen rekisteri- ja tietohallintotehtävistä, tuottaa tietohallinnon 
asiantuntija- ja IT-palveluita hallinnonalan virastoille ja laitoksille sen mukaan kuin maa- ja 
metsätalousministeriö on määrännyt ja sopimuksissa on sovittu.

Kuvio 122. Maanmittauslaitoksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

MUUT TEHTÄVÄT

Viraston sisäinen
hallinto ja tukipalvelut 30 % 

Tutkimus- ja arviointitehtävät 6 %

Konsernipalvelut 6 %
Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 58 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT
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Julkisen vallan käyttötehtävät 58 %:

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät, päätehtävä 58 % (1 045 htv): Maanmit-
tauslaitos ylläpitää kiinteistötoimituksilla ja kirjaamispäätöksillä valtakunnallista 
Kiinteistötietojärjestelmää. Valtakunnallinen Maastotietojärjestelmä turvaa yhdes-
sä koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien kanssa paikantamisen perustan.

Muut tehtävät 42 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 30 % (540,5 htv): Hallinto, sisältäen tu-
kipalvelut ja keskitetysti maksetut menot kuten kaikkien toimitilojen vuokrat, säh-
köt, työterveyshuollon, tietohallinnon kokonaismenot jne.

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 6 % (108 htv): Maanmittaus- ja paikkatietosekto-
rin tutkimus ja asiantuntijapalvelut. Iso osa tutkimuksesta tehdään ulkopuolisen 
rahoituksen turvin.

• Konsernipalvelut 6 % (108 htv): Palvelukeskustoiminta, jolla tuotetaan MMM:n 
hallinnonalan toimialariippuvia ICT -palveluja.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: MMM:n tulosohjausprosessin mukaisesti. Vastuuosasto: 
Hallinto- ja suunnitteluosasto / Ohjaus- ja tietohallintoyksikkö

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Kiinteistötoimituksilla ja kirjaamistehtävillä turvataan selkeä ja luotettava kiinteis-

töjärjestelmä kansallisen vakuusjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi; 
2. Kiinteistöjä ja maastoa koskevat tiedot ovat valtakunnallisesti ajantasaisia ja riittä-

vän laadukkaita ja tietopalvelua tuotetaan standardoiduilla palveluilla; 
3. Tietovarannot ovat hyvin hallittuja ja niitä on avattu uudelleenkäytettävässä muo-

dossa tietoverkkojen kautta yhteiskunnassa hyödynnettäväksi; 
4. Paikkatietoa keräävillä ja ylläpitävillä on käytössään tutkimuksen tukemia palve-

luita, jotka edistävät paikkatiedon yhteiskäyttöä ja kansallisen paikkatietoinfra-
struktuurin kehittymistä.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: valtion virastot laajasti. Muut: kansalaiset, kunnat/
kuntayhtymät, järjestöt ja yritykset.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille on tarvetta ainakin toistaiseksi: Asiakkaiden mo-
nimuotoisten ja vaativien kiinteistöasioiden selvittely, toimitusten ja lainhuutojen hakemi-
nen ja niihin liittyvät asiantuntemusta vaativat kyselyt, räätälöityjen karttojen ja erilaisten 
otteiden tilaaminen.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: MML:lla on valtakunnallinen keskitetty sähköposti-
asiakaspalvelu ja monipuoliset laajenevat verkkopalvelut. Käynnissä on projekti, joka tuo 
kaksisuuntaisen sähköisen asioinnin osaksi ydinprosesseja.
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Maksulliset palvelutehtävät: Osa tietoaineistojen luovutuksista sekä eräät asiantuntijapal-
velut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein.

Muutokset virastossa: 
 − MML:n organisaatio uudistui vuosien 2014 ja 2015 alussa. Vuonna 2014 siirryttiin 

valtakunnalliseen toimintamalliin ja vuonna 2015 MML:een yhdistettiin Geodeet-
tinen laitos sekä MMM:n hallinnonalan tietopalvelukeskuksen ICT -palvelutehtä-
vät. 

 − MMM asetti 19.10.2015 MML:n palvelupisterakennetta koskevan selvityshank-
keen. M ML:n palvelupisterakennetta koskeva selvitys on julkaistu 15.4.2016. 
Maanmittauslaitoksen palvelupisteverkon kehittämistoimenpiteiden taustalla 
mm. asiakaskäyntien vähentyminen ja maanmittausasioiden asioinnin siirtymi-
nen yhä enenevässä määrin sähköisiin palvelukanaviin. Uutena palveluna otetaan 
käyttöön ajanvarausperusteinen asiakaspalvelu, joka täydentää olemassa olevia 
nykyisiä sähköisiä asiakaspalvelujärjestelmiä. Asiakaspalvelutoiminnan tehosta-
minen mahdollistaa asiakaspalveluresurssien kohdentamisen nykyistä paremmin 
uusiin sähköisen asioinnin edellyttämiin asiakaspalvelu- ja neuvontatehtäviin 
sekä maanmittauksen tuotantotehtäviin, jolloin myös Maanmittauslaitoksen pal-
velutuotanto tehostuu.

 − MML:n tulosohjauksessa on siirrytty käyttämään monivuotista tulossopimusta. 
 − MML on kehittänyt joustavan työajan ja monipaikkaisen työnteon malleja. Lisäksi 

MML on siirtymässä toimitilojen osalta kohti monitoimitiloja osana valtion toimi-
tilastrategian toteuttamista.
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6.8.2  Luonnonvarakeskus

1483,1 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti 30.01.05: Toimipaikat: 
Pääkonttori Helsingissä (183,3 htv), isoja toimipaikkoja mm. Jokioinen (347,2), Vantaa 
(253,2 htv), Oulu (65,8) ja Joensuu (91,1)

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa tietoon perus-
tuvia ratkaisumalleja ja palveluita asiakkailleen, lisäarvoa uusiutuviin luonnonvaroihin 
perustuvalle kestävälle ja kilpailukykyiselle elinkeinotoiminnalle sekä tukee yhteiskunnan 
päätöksentekoa. Luken tavoitteena on luoda osaamisensa avulla kestävää biotaloudelle 
rakentuvaa yhteiskuntaa. Luonnonvarakeskuksen toimialasta, tehtävistä ja organisaatiosta 
säädetään Luonnonvarakeskuksesta annetussa laissa (561/2014). Lakia täydentäviä tar-
kempia säännöksiä annetaan Luonnonvarakeskuksesta annetussa valtioneuvoston asetuk-
sessa (715/2014). Luonnonvarakeskus toimii tilastolain (280/2004) määrittämänä tilasto-
viranomaisena tuottaen lain (562/2014) mukaisesti ruoka- ja luonnonvaratilastot. Luke 
aloitti toimintansa 1.1.2015.

Kuvio 123. Luonnonvarakeskuksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 29 % 

Maksulliset palvelutehtävät 5 %

Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 2 %

Muut julkisen vallan käyttötehtävät 1 %

Tutkimus- ja
arviointitehtävät 44 %

Julkisten palveluiden tuottaminen 19 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 3 %:

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 2 % (38 htv): Luonnonvarakeskus toi-
mii tilastolain (280/2004) määrittämänä tilastoviranomaisena tuottaen lain 
(562/2014) mukaisesti ruoka- ja luonnonvaratilastot. 

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät 1 % (14 htv): Puutavaran mittaus, kuljetus-
kaluston ATP-sertifiointi ja -todistukset, kasvinsuojeluaineiden testaus. 
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Muut tehtävät 97 %:

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 44 % (917 htv), päätehtävä: Tutkimus on Luken 
päätehtävä, jota toteutetaan ohjelmissa ja hankkeissa. Toiminnan rahoitukselle on 
useita lähteitä. Lähes puolet rahoituksesta hankitaan ulkopuolisista kilpailtavista 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksen kotimaisista sekä EU- ja kansain-
välisistä lähteistä. 

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 29 % (205 htv)

• Julkisten palveluiden tuottaminen 19 % (246 htv): Lukella on monia ns. viran-
omais- ja asiantuntijatehtäviä, joita tehdään valtion budjettirahoituksella. Näissä 
tehtävissä tuotettua tietoa ja asiantuntemusta tarvitaan kotimaisen päätöksen-
teon tueksi ja EU-raportointeihin. Tehtäviin kuuluvat mm. uusiutuvia luonnonva-
roja koskevat erilaiset seurannat ja investoinnit, kasvihuonepäästöjen laskennat, 
kasvi- ja eläingeenivarojen suojelu, hyödyntäminen ja pitkäaikainen säilytys, EU:n 
komission asettamat velvoitteet sekä asiantuntija ja politiikkatuki. 

• Maksulliset palvelutehtävät 5 % (80 htv): Asiakasrahoitteiset tutkimus- ja asian-
tuntijapalvelut, tilaustutkimukset ja -selvitykset.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Maa- ja metsätalousministeriön tulosohjausprosessin 
mukaisesti. Valmisteluvastuu on hallinto- ja suunnitteluosastolla. Luonnonvarakeskuksen 
laaja tehtäväkenttä ulottuu ministeriön kaikkien osastojen vastuualueille. Osastojen välis-
tä koordinaatiota ja yhteistyötä varten on perustettu tutkimuksen tulosohjaustiimi, jota 
vetää MMM:n tutkimusjohtaja. Ministeriön kannat tulosohjauskysymyksiin muodostetaan 
viime kädessä kansliapäällikön johtoryhmässä.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Tehostetaan tutkimustulosten siirtymistä elinkeinojen ja sidosryhmien hyödyksi. 

Kehitetään yritysten kanssa tiivis yhteistoimintamalli; 
2. Luonnonvaratiedon hyödyntämistä parannetaan avoimuutta ja käytettävyyttä 

kehittämällä ja tietoa jalostetaan toimialan kilpailukyvyn edistämiseksi ja päätök-
senteon pohjaksi; 

3. Toimipaikkaverkoston uudistaminen ja strateginen asemointi. 

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: maa- ja metsätalousministeriö, valtioneuvosto, edus-
kunta, muut valtion virastot ja laitokset. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, 
yritykset ja TKI-yhteisöt.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasiointiin ei ole tarvetta. 

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Sähköistä asiointia hyödynnetään tiedonkeruussa 
ja tilastopalveluissa. Lisäksi Luke tarjoaa tietovarantoihin perustuvia julkisia palveluita ja 
Luken julkaisut ovat saatavilla Luken internetsivujen kautta.
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Maksulliset palvelutehtävät: 1) tilaustutkimukset sekä tutkimus- ja tilastoaineistot; 2) 
analyysipalvelut; 3) koestus-, testaus- ja tarkastuspalvelut; 4) koulutus- ja kurssipalvelut; 5) 
asiantuntija- ja neuvontapalvelut; 6) julkaisut ja muut painotuotteet; 7) tietopalvelut,   tie-
tomateriaalilainat   ja   -jäljenteet; 8) tutkimus- ja muiden aineistojen muokkaaminen sekä 
siitä syntyvät suoritteet; 9) tilastoaineistojen liitännäiset tiedonkeruut; 10) tietojärjestelmi-
en, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoaineistojen 
käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille; 11) 
metsä- ja erikoispuiden siementen ja taimien sekä puun ja puutavaran myynti; 12) plus-
puuvartteiden sopimuskasvatus siemenviljelyksiä varten; 13) kotieläinten lisääntymispal-
velut; 14) valiotaimituotanto; 15) peltoviljelypalvelut; 16) kalanviljelytuotteet, kuten mäti 
ja kalanpoikaset; 17) kalanviljelyyn liittyvät palvelut ja menetelmät; 18) kiinteistönhoito-
palvelut sekä muut toimitiloihin ja alueisiin liittyvät korjaus- ja kunnossapitopalvelut; 19) 
valokuvat; 20) muut tilaukseen perustuvat erikseen määritellyt tuotteet ja palvelut. (Mak-
suasetus 1157/2014 2§ liiketaloudelliset suoritteet)

Muutokset virastossa: 
Valtion tutkimuslaitosten rahoitusuudistus, jossa tutkimuslaitosten toimintamenomää-
rärahoja siirrettiin uusiin kilpailtaviin tutkimusrahoituslähteisiin, aiheuttaa noin 25 %:n 
leikkauksen Luken perusrahoitukseen vuoden 2014 tasosta vuoteen 2017 mennessä. Luke 
pystyy kompensoimaan menettämänsä perusrahoituksen vain osittain kasvattamalla ul-
kopuolisen rahoituksen hankintaa. Rahoitusrakenteen muutokseen on jouduttu sopeutu-
maan henkilöstöä vähentämällä. Syyskuussa 2015 päättyneen YT-prosessin seurauksena 
Lukessa vähennettiin 210 henkilötyövuotta (14 % henkilöstöstä). Tässä yhteydessä irtisa-
nottiin 117 henkilöä. Jatkossa sopeuttamista suunnitellaan tehtäväksi toimitila- ja toimi-
paikkaratkaisuilla. Ratkaisuja haetaan alueittain yhdessä muiden TKI-organisaatioiden 
kanssa. Näillä toimenpiteillä saatavilla säästöillä on keskeinen merkitys sille, ettei alene-
vaan perusrahoitukseen sopeuduta vain henkilöstöä vähentämällä. Kyseessä on Luken 
toimintaedellytysten ja asiakasvaikuttavuuden kannalta kriittisestä toimenpidekokonai-
suudesta. Samalla kehitetään Luken alueellista profilointia yhdessä yliopistojen ja muiden 
tutkimusorganisaatioiden kanssa. Myös Luken sisäisiä tutkimuksen ja tutkimusta palvele-
vien toimintojen toimintamalleja ollaan uudistamassa. Tavoitteena on osaamisen kehittä-
minen, fuusion mahdollistamien synergiahyötyjen entistä parempi hyödyntäminen sekä 
toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden kehittäminen.
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6.8.3  Elintarviketurvallisuusvirasto 

631,5 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti 30.20.02. Päätoimipaik-
ka Helsinki (416,0 htv), lisäksi toimipaikat mm. Loimaa 52,2, Seinäjoki 35,9, Kuopio 22,9 
jne.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa tutkimuksella 
ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä. 
Elintarviketurvallisuutta vaarantaviin riskeihin samoin kuin eläinten ja kasvien terveyttä 
uhkaaviin tauteihin varaudutaan ennalta. Uudenlaisia uhkia ja vaaroja havaitaan eri puolil-
la maailmaa. Kansainvälisen kaupan lisäännyttyä on välttämätöntä, että tietoa niistä leviää 
nopeasti. Verkottuminen kansallisesti ja kansainvälinen yhteistyö sekä ennalta varautumi-
nen luovat perustan sille, että Evira voi toimia tehokkaasti myös muuttuvissa tilanteissa. 
Evira aloitti toimintansa 1.5.2006. Virasto muodostettiin yhdistämällä maa- ja metsätalous-
ministeriön hallinnonalalla Elintarvikevirasto, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos ja 
Kasvintuotannon tarkastuskeskus. Lisäksi virastoon siirrettiin toimeenpanotehtäviä maa- ja 
metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolta ja tietopalvelukeskuksesta. Eviran 
toiminnalliset alueet ovat valvonnan johtaminen, ohjaaminen ja kehittäminen, laborato-
rio-toiminta, tieteellinen tutkimus ja riskinarviointi. Evira myös huolehtii eläinlääkäreiden 
laillistamisesta ja johtaa verkostomaisesti toimivaa Zoonoosikeskusta. Evira toimii Euroo-
pan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn Focal Pointina eli kansallisena koordinaa-
tiopisteenä. Evirassa toimivat lisäksi Kasvilajikelautakunta, Eläinlääkintävahinkojen arvio-
lautakunta ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri.

Kuvio 124. Elintarviketurvallisuusviraston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Valvontatehtävät 35 %

Hallinnonalan kehittämistehtävät 1 %

Tutkimus- ja arviointitehtävät 7 %

Lupatehtävät 1 %

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 11 % 

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 2 %

Täytäntöönpanotehtävät 20 %

Ohjaustehtävät 20 %

Maksulliset palvelutehtävät 3 %
JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT
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Julkisen vallan käyttötehtävät 78 %:

• Valvontatehtävät 35 % (221,0 htv): Budjettirahoitteinen laboratoriotoiminta; 
analytiikka ja diagnostiikka (eläintaudit ym.)

• Ohjaustehtävät 20 % (126,3 htv), päätehtävä: Eviran toimialan toimeenpanoteh-
tävien ohjaaminen; elintarvikeketjun valvontaviranomaisten ohjaus monivuotisen 
kansallisen valvontasuunnitelman puitteissa. AVI- ja ELY -ohjaus Eviran toimialan 
asioissa.

• Täytäntöönpanotehtävät 20 % (126,3 htv): Maksullinen julkisoikeudellinen labo-
ratoriotoiminta (vierasainevalvonta jms.) ja valvonta (lihantarkastus, rajatarkastus, 
ensisaapumisvalvonta, rehuvalvonta).

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 2 % (12,6 htv).  

• Lupatehtävät 1 % (6,3 htv): Elintarvikeketjun toimintaan liittyvät luvat (julkisoi-
keudellista maksullista toimintaa, esim. kylvösiemenen tuontiluvat, kasvinterveys-
todistukset).

Muut tehtävät 22 %:

• Sisäinen hallinto ja tukipalvelut 11 % (69,5 htv): Eviran hallinto-osaston palvelut 

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 7 % (44,2 htv): Eviran tieteellinen tutkimus ja ris-
kinarviointi.

• Maksulliset palvelutehtävät 3 % (18,9 htv): Liiketaloudellinen laboratoriotoimin-
ta ja valvonta.

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 1 % (6,3 htv): Yhteistyöryhmät muiden hallin-
nonalojen ja MMM kanssa.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: MMM:n tulosohjausprosessin mukaisesti. Vastuuosasto: 
Ruokaosasto

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016: 
1. Ohjataan valvontaa riskiperusteisemmaksi ja yhtenäisemmäksi. Edistetään viran-

omaistoiminnan avoimuutta, toimijoiden vastuullisuutta sekä tehokasta ja vaikut-
tavaa viranomaisvalvontaa  

2. Jatketaan zoonoosistrategian ja elintarviketurvallisuusselonteon toimeenpanoa  
3. Vaikutetaan aktiivisesti elintarvikeketjun tuotteiden viennin toimintaedellytysten 

varmistamiseen ja uusien viennin kohdemaiden avautumiseen
4. Kohdennetaan tutkimustoimintaa ja riskinarviointia palvelemaan lainsäädäntö-

työtä, valvontaa ja elinkeinon tarpeita
5. Kehitetään palveluita ja tietojärjestelmiä asiakaslähtöisesti. Jatketaan toimijoiden 

sähköistä asiointia ja valvontaviranomaisten toiminnan tehokkuutta parantavien 
tietovarantojen ja -järjestelmien kehittämistä 

6. Varmistetaan vaatimustenmukaisten diagnostiikka- ja analyysipalveluiden riittävä 
saatavuus
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Viraston ohjaamat virastot: 
1) AVIt tekevät vuosittain noin 56 htv Eviran ohjaamia eläinten terveyteen ja hyvinvointiin 
sekä elintarviketurvallisuuteen liittyviä valvonta- ja muita viranomaistehtäviä. Evira käy 
vuosittain jokaisen AVIn kanssa neuvottelun vuosittaista tavoitteista ja AVIt raportoivat 
niiden toteumasta Eviralle VASU-raportoinnin yhteydessä sekä erillisillä neuvottelupäivillä. 
Lisäksi AVIen kanssa käydään vuosittaisia neuvotteluja erilaisista substanssiasioista. 

2) ELY-keskusten asiantuntijat tekevät vuosittain yhteensä n. 45-50 htv Eviran ohjaamia 
elintarviketurvallisuuteen liittyviä valvontatehtäviä yhdeksällä eri valvontasektorilla. Evira 
käy yhdessä Maaseutuviraston ja TUKESin ja jokaisen ELY-keskuksen kanssa tulosneuvot-
telun ja laatii vuosittaisen tulossopimuksen, jonka liitteenä on valvontamäärät sisältävä 
toimintasuunnitelma.  Tulossopimusten valmistelu tapahtuu elo-lokakuussa ja tulosneu-
vottelut käydään marras-joulukuussa. Tulostavoitteiden toteutuminen arvioidaan kevyel-
lä väliarvioinnilla elokuussa ja lopullisesti seuraavan vuoden alussa laadittavassa vuosi-
raportissa. Tulosneuvottelujen ja –sopimusten lisäksi Eviran sektorikohtaiset asiantuntijat 
kouluttavat, valmentavat ja ohjeistavat ELY-keskusten asiantuntijoita säännöllisesti toimin-
tavuoden aikana. Käytössä on mm. yhteinen Eviranet-verkko, jonne voi tallentaa asiakir-
joja.  Evirassa ELY-tulosohjausta koordinoi toimintakokonaisuusjohtaja, jolla on apunaan 
sisäinen yhteistyöryhmä. 

3) Puolustusvoimat, Valvira, Tulli, Kunnat: Toimialan toimeenpanotehtävien ohjaaminen, 
VASU

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: muut viranomaiset mm. aluehallintovirastot, ELY-kes-
kukset, Puolustusvoimat, Valvira ja Tullilaboratorio. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhty-
mät, järjestöt ja yritykset.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille on tarvetta laboratorionäytteiden vastaanoton 
osalta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Sähköistä asiointia hyödynnetään esimerkiksi ravin-
tolisäilmoituksen tekemisen osalta.

Maksulliset palvelutehtävät: Mm. laboratorioanalytiikka, tilaustutkimukset. Maksuasetuk-
sen 638/2010 5 §:n mukaan muita maksullisia suoritteita, joiden maksut Elintarviketurvalli-
suusvirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1. Tilaustutkimukset;
2. Tilauksesta tehdyt asiantuntija- ja muut palvelut;
3. Muut kuin viranomaisvalvontaan liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut;
4. Julkaisut, luettelot, osoitteistot sekä tietoaineistot ja niiden käyttöoikeudet;
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5. Virastossa kehitettyjen tutkimus- ja muiden menetelmien käyttöoikeuksien luo-
vutukset;

6. Viraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;
7. Valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen;
8. Muut edellä mainittuihin verrattavat tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat to-

distukset ja muut suoritteet.

Muutokset virastossa: 
 − SOTE-uudistus ja itsehallintoalueiden perustaminen. Eviran siirtyminen proses-

siorganisaatioon vuoden 2016 aikana, uuden organisaation rakentaminen aloi-
tettu. Eviran Helsingin toimitilan muutoshanke suunnitteilla (siirtyminen moniti-
laympäristöön, tilankäytön tehostaminen).

 − Selvitystyö Eviran ja MAVI:n yhdistämisestä (julkaistu 14.9.2016). Selvityksen ta-
voitteena oli arvioida, saavutetaanko virastot yhdistämällä enemmän kuin säilyt-
tämällä virastot erillisinä. Selvitysryhmän arvion mukaan virastojen mahdollinen 
yhdistäminen on ratkaistava sen perusteella, mitä tavoitteita halutaan korostaa. 
Jos virastojen toiminnalta odotetaan hyviä tuloksia ensisijaisesti tämän vuosi-
kymmenen aikana, siinä tapauksessa virastoja ei ole perusteltua yhdistää. Mikäli 
yhdistämisen tarpeellisuutta arvioidaan ensisijaisesti pidemmän aikavälin tavoit-
teiden kannalta, yhdistäminen näyttää perustellulta. Selvitysryhmä itse päätyy 
arvioimaan yhdistämistä pidemmän aikavälin tuloksellisuuden kannalta. Ryhmä 
pitää maakuntauudistusta niin merkittävänä muutoksena, että se on otettava 
huomioon virastojen yhdistämisen aikataulua harkittaessa. Selvitysryhmä pitää 
parhaana vaihtoehtona virastojen yhdistämistä vuoden 2018 aikana tai viimeis-
tään vuonna 2019.

 − YM/VM/STM/MMM: Synergialaboratoriohankkeessa tehdään selvitystä yhdessä 
Tullin, Fimean, Eviran sekä Senaatti-kiinteistöjen kanssa virastojen yhteisen labo-
ratorion aikaansaamiseksi Helsingin Viikkiin (hanke käynnissä). 
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6.8.4  Maaseutuvirasto

214 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti 30.20.03. Päätoimipaikka 
Seinäjoki (190,1 htv), Helsinki (11,0), loput hyvin pieniä

Maaseutuvirasto luo edellytyksiä maaseudun elinvoimaisille elinkeinoille. Toteuttaa maa- 
ja metsätalousministeriön hallinnonalan tavoitetta puhtaan kotimaisen ruuan tuotannon 
ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön turvaamisesta. MAVI toimii tiiviissä yhteis-
työssä ministeriön ja hallinnonalan muiden toimijoiden kanssa. Mavi vastaa Euroopan uni-
onin maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä Suomessa sekä toimii Suomen 
maksajavirastona ja hallinnoi vuosittain yli kahden miljardin euron EU- ja kansallisia tukia. 
MAVIN asiantuntemusta tarvitaan, jotta asiakkaat saavat viljelijätuet, maaseudun rahoitus- 
ja kehittämistuet sekä markkinatuet ajallaan ja oikein perustein. MAVI ohjaa, neuvoo ja 
kouluttaa asiakkaita palvelevia kumppaneita: ELY-keskuksia kuntien yhteistoiminta-alueita 
ja Leader-ryhmiä. Toimivat tukijärjestelmät: MAVIn hallinnoimat tukijärjestelmät kannusta-
vat maaseutuyrittäjiä monipuolistamaan toimintaansa ja kehittämään maatilayrityksiään. 
Viljelijätukien tarkoitus on turvata maataloustuotannon kannattavuus ja jatkuvuus. Maa-
seutuyrittäjät voivat saada rahoitusta toiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja laajen-
tamiseen. Markkinatuet tasapainottavat maataloustuotteiden markkinoita ja vakauttavat 
hintatasoa EU:ssa. Metsätalouden tarkastuksilla varmistetaan metsien käyttöön ja rahoi-
tukseen liittyvien säädösten yhdenmukainen noudattaminen. MAVI valvoo myös EU:n 
puutavara-asetuksen toteutumista. Tuilla vaikutetaan myös tuotteiden laatuun, ympäris-
tön tilan parantamiseen ja tuotantoeläinten hyvinvointiin. Kehittämishankkeet edistävät 
elinkeinoja, kannustavat huolehtimaan ympäristöstä ja parantavat maaseudun asumisviih-
tyvyyttä.

Julkisen vallan käyttötehtävät 84 %:

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät 54 % (115,6 htv), päätehtävä: Maatalou-
den tuki- ja korvausjärjestelmän toimeenpano ml. maataloustukien hakemiseen, 
myöntämiseen ja maksamiseen liittyvien määräysten antaminen. Toimeenpanon 
tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen. Maksajavirastotoiminta. Viraston toi-
mialaan kuuluvien tukien maksaminen, kirjanpito ja raportointi. Muut lainsäädän-
nön perusteella Maaseutuvirastolle osoitetut toimeenpanotehtävät.

• Valvontatehtävät 16 % (34,2 htv): Maataloustukivalvontojen ohjeistaminen 
ELY-keskuksille. Hanke-, yritys- ja rakennetukien valvonta. Valvontojen laadunvar-
mennus. Kuntien maatalousviranomaisten työn laadunvalvonta (kuntatarkastuk-
set siirtyvät ELY-keskuksista Maviin).

• Norminantotehtävät 9,5 % (20,3 htv): Maataloustukien hakemiseen, myöntämi-
seen ja maksamiseen liittyvien viranomaisia koskevien määräysten antaminen.
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Kuvio 125. Maaseutuviraston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

MUUT TEHTÄVÄT

Valvontatehtävät 16 %

Muut julkisen vallan käyttötehtävät 54 %

Ohjaustehtävät 1 %

Norminantotehtävät 9 %

Lupatehtävät 0,5 %

Muut rahoitus- ja
tukipäätökset 3 %

Hallinnonalan kehittämistehtävät 5 %

Julkisten palveluiden tuottaminen 0,5 %

Maksulliset palvelutehtävät 0,5 %

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 10 % 

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

• Muut rahoitus- ja tukipäätökset 3,0 % (6,4 htv): Markkinatukiosaston tukipää-
tökset. Maaseudun kehittämisohjelman tukipäätökset

• Ohjaustehtävät 1,0 % (2,1 htv): ELY-keskusten tulosohjaus viraston toimialalla. 
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten ja Leader-ryhmien ohjeistaminen.

• Lupatehtävät 0,5 % (1,1 htv): EU:n puutavara-asetuksen toimeenpano

Muut tehtävät 16 %:

• Sisäinen hallinto ja tukipalvelut 10 % (21,4 htv): Viraston talous- ja henkilöstö-
hallinto. Viraston toimitilahallinto sekä viraston turvallisuuteen liittyvät tehtävät.

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 5 % (10,7 htv): Maaseutuverkoston ja kalata-
lousverkoston työ

• Julkisten palveluiden tuottaminen 0,5 % (1,1 htv): Tietojen luovutukset viraston 
omistamista tietokannoista.

• Maksulliset palvelutehtävät 0,5 % (1,1 htv): Maataloushallinnon rekisteritietojen 
luovutukset.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: MMM:n tulosohjausprosessin mukaisesti. Vastuuosasto: 
Ruokaosasto
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Viraston ohjaamat virastot: 
1. ELY-keskukset: Mavi vastaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen politiik-

kasektoreiden osalta ELY-keskusten toiminnallisesta tulosohjauksesta (E-vas-
tuualue). Mavi tekee ELY-keskusten kanssa maksavirastosopimukset. Mavi ohjaa, 
neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia. Toiminnallisen tulosohjausta koordinoi Mavin 
ylijohtajan vetämä työryhmä, missä ovat edustettuna MMM ruoka-osasto, Mavi, 
Evira ja Tukes sekä ELY-keskukset. Mavin ylijohtaja on mukana MMM:n ELY-ohjauk-
sen koordinaatioryhmässä sekä ELY-keskuksia ohjaavien ministeriöiden ELY-joh-
toryhmässä. Mavin ELY-tulosohjauksen asiantuntija on ELY-keskuksia ohjaavien 
tahojen yhteisen OHJAUS-ryhmän jäsen.

2. Kunnat: Maataloushallinnon tehtäviä kuntatasolla hoitavat kuntien muodostamat 
yhteistyöalueet (n 60 kpl), joiden kanssa Mavi tekee maksajaviranomaissopimuk-
set. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa kuntia.

Asiakkaat: Kunnat, järjestöt, yritykset sekä muut tukien ja korvausten saajat. 

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta. 

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Maaseutuvirasto on laajalti sähköistänyt maata-
loustukihallinnon prosesseja ja tukihakuja. Vuoden 2015 tukihaussa 86 % peltotukihake-
muksista jätettiin sähköisesti.

Maksulliset palvelutehtävät: Tietojen luovutukset viraston omista tietokannoista.

Muutokset virastossa:  
1. Selvitystyö Eviran ja MAVI:n yhdistämisestä (julkaistu 14.9.2016)
2. Maaseutuvirasto siirtyi 1.9.2016 prosessiorganisaatioon. Organisaatio rakentuu 

viljelijätukien ja hanke-, yritys- ja rakennetukien sekä markkinatukien prosessien 
mukaisesti  http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/Sivut/Organisaatio-ja-avainhenki-
löt.aspx 

3. Hallituskaudella päätetään maataloustukihallinnon organisoitumisesta osana 
aluehallinnon uudistusta.

http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/Sivut/Organisaatio-ja-avainhenkilöt.aspx
http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/Sivut/Organisaatio-ja-avainhenkilöt.aspx
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6.9  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Valtioneuvosto Ministeriön ohjaamat virastot Virastojen ohjaamat 
virastot ja/tai toiminnot

ELY-keskusten 
liikennevastuualue

Ilmatieteenlaitos

Liikenteen 
turvallisuusvirasto

Viestintävirasto

Keskushallinnon 
toimielimet (6 kpl) Yhtiöt (3 kpl)

Liikenne- ja
viestintäministeriö

Liikennevirasto

Talousarvion ulkopuoli-
set rahastot (1 kpl)

L I I K E N N E -  J A  V I E S T I N TÄ M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A N  V I R A S TOT  J A 
L A I TO K S E T  ( 31.12.2015 )

Liikenne- ja viestintäministeriö: 149,4 htv 

Keskushallinnon virastot: 2 099,7 htv       
Yhteensä 2 249,1 henkilötyövuotta 

Neljä keskushallinnonvirastoa, jotka 

toimivat tulosohjattuina kirjanpitoyksikköinä: 

Ilmatieteenlaitos, Liikennevirasto, Liikenteen 

turvallisuusvirasto (Trafi), Viestintävirasto (Ficora).

Keskushallinnon toimielimet (6 kpl): 

Rautatiealan sääntelyelin, Saimaan kanavan 

komissio, Saimaan kanavan neuvottelukunta, 

Merenkulun neuvottelukunta, Liikenne-

onnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta, 

Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta

Valtiontalousarvion ulkopuoliset rahastot  

(1 kpl): Valtion televisio- ja radiorahasto 

Valtioenemmistöiset yhtiöt (3 kpl): Finavia Oyj 

(100 %), Finrail Oy (100 %), Yleisradio Oy (99,9 %)

Hallinnonalan tulosohjausmenettelyn kuvaus
Seuraavan vuoden alustavat tulostavoitteet asetetaan TAE ehdotuksessa keväällä valtio-
varainministeriön määrittelemässä aikataulussa. Ministeriö pyytää syksyllä (syyskuussa) 
kirjeellä virastoilta ehdotukset seuraavien vuosien tulossopimukseksi. Hallinnonalalla 
laaditaan hallituskauden pituiset 4-vuotiset tulossopimukset. Viraston tulossopimuksessa 
vyörytetään hallitusohjelmasta johdetut hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuusta-
voitteet ja niiden painopisteet virastolle asetettaviksi tulostavoitteiksi. Tulossopimuksissa 
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täsmennetään talousarvioesityksen alustavia tulostavoitteita ja asetetaan myös muita tu-
lostavoitteita ja seurantamittareita. Tulostavoitteiden asetannassa on pilotoitu ja kehitetty 
strategiakarttasovellusta. Tulossopimukset valmistellaan yhtenäiselle pohjalle. Tulossopi-
mukset valmistellaan ao. viraston ja ohjaavan osaston, erityisesti tulosohjaajan yhteistyö-
nä ja niissä asetetaan virastolle lopulliset tulostavoitteet seuraavalle vuodelle ja alustavat 
tulostavoitteet seuraaville kolmelle vuodelle. Valmistelua tehdään koko syksyn. Ministeri-
össä tulossopimukset käsitellään virastoa ohjaavan osaston johtoryhmässä, jonka jälkeen 
ne käsitellään ministeriön valmistavassa johtoryhmässä ja ministerin johtoryhmässä, jossa 
ministeri päättää tulossopimusten hyväksymisestä. Tämän jälkeen ministeriön johto ja vi-
raston johto allekirjoittavat tulossopimukset. Hyväksymis- ja allekirjoitusprosessi tapahtuu 
joulukuussa.

Talousyksikkö ohjeistaa ja koordinoi tulossopimusten valmisteluprosessia ja vastaa minis-
teriötasoisesta käsittelyprosessista. Lisäksi hallinnonalan controller osallistuu tulossopi-
musten valmisteluprosessiin. Virasto raportoi tulostavoitteiden toteutumisesta ao. vuoden 
syksyllä samassa yhteydessä kun tekevät ehdotuksensa hallinnonalan konsernistrategi-
aan (TTS) ja ehdotuksensa seuraavan vuoden tulossopimukseksi. Talousyksikkö ohjeistaa 
ja koordinoi raportointiprosessia. Tulosohjaava osasto arvioi tavoitteiden toteutumisen ja 
antaa arvion viraston toiminnasta. Arviot käsitellään ministeriön johdon (kansliapäällikkö, 
tulosohjaava osasto, talousyksikkö) ja viraston välisissä tuloskeskusteluissa. Koko vuoden 
tulostavoitteiden toteutumisen arviointi tehdään osana tilinpäätöstä. Talousyksikkö oh-
jeistaa ja koordinoi tilinpäätöskannanottojen valmistelua. Tavoitteiden osalta valmistelusta 
vastaa ohjaava osasto ja muilta osin talousyksikkö. Hallinnonalan controller osallistuu tilin-
päätöskannanottojen laadintaan. Tilintarkastushavainnot otetaan huomioon asetettaessa 
seuraavan vuoden lopullisia tulostavoitteita. Ministeriön tilinpäätöskannanotot käsitellään 
ministeriön johtoryhmissä (osaston jory, ministeriön virkamiesjory ja ministerin johtoryh-
mä). Viraston tulossopimukseen liittyviä asioita käsitellään viraston ohjausryhmässä, johon 
osallistuu ohjaava osasto, talousyksikkö ja viraston johto. 

Virastojen ohjaaman virastot ja/tai toiminnot
Liikenneviraston ohjaamat virastot ja/tai toiminnot: 
Ely-keskusten toiminnallinen ohjaus (tienpito): Liikennevirasto tulosohjaa ELY-keskusten 
Liikenne-vastuualuetta. ELY-keskusten tulosohjausmalli on uudistunut tänä vuonna ja 
ELY-keskukset laativat jatkossa ainoastaan yhden tulossopimuksen. Liikennevirasto val-
mistelee tulosohjauksen ohjeistuksen yhdessä muiden ohjaavien tahojen kanssa. Tulos-
sopimuksesta laaditaan nelivuotinen ja se tarkastetaan vuosittain tulosohjausprosessissa. 
Liikennevirasto käy ELY-keskusten L-vastuualueiden kanssa valmistelevat tulosneuvottelut, 
joissa käydään läpi tulossopimuskaudelle asetettavat tavoitteet ja resurssit. Liikenneviras-
to myöntää tienpitoon liittyvät määrärahat ELY-keskuksille käyttöoikeudella. Muu rahoitus 
tulee muilta ohjaavilta tahoilta. Tulosohjaukseen liittyvä ohjeistus annetaan ELY-keskuksil-
le lokakuussa, valmistelevat neuvottelut käydään marraskuussa ja varsinaiset tulosneuvot-
telut pidetään joulukuussa.
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Taulukko 32. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan keskushallinnon virastoja koskevat virallis-
luokittelut

Hallinnonalan virastot Toimialaluokka

Ilmatieteen laitos Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Liikennevirasto Työvoima- ja elinkeinoasiainhallinto
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) Työvoima- ja elinkeinoasiainhallinto
Viestintävirasto (Ficora) Työvoima- ja elinkeinoasiainhallinto

Hallinnonalan kirjanpitoyksiköt Cofog-tehtäväluokitus

Liikennevirasto Liikennne
Liikenteen turvallisuusvirasto Liikennne
Ilmatieteen laitos Yleiset talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työvoimapalvelut
Viestintävirasto Viestintä

Hallinnonalan toteutuneet, käynnissä olevat ja suunnitellut muutokset
 − Liikennekaari-kehittämishanke. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi liikennekaa-

reksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on tavoitteena koota liikennemarkkinoiden 
sääntely yhtenäiseksi Liikennekaareksi, jolla edistetään uusien palvelumallien 
syntymistä ja helpotetaan yritysten markkinoille tuloa. Lakihankkeella toteute-
taan hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentami-
seksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on luoda edellytykset uuden 
teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liiken-
nesektorille.  Liikennekaari yhdistäisi ja uudistaisi henkilö- ja tavaraliikennettä 
koskevat säännökset. Esitys olisi ensimmäinen osa kolmessa vaiheessa toteutetta-
vasta kaikkia liikennemuotoja koskevaa liikennemarkkinoiden sääntelyn kokonai-
suudistusta. 

 − Liikenneverkko (LIVE) -kehittämishankkeessa liikenne- ja viestintäministeriön ta-
voitteena on perustaa Valtion liikenneverkkoyhtiö, jonka perustehtävä olisi tie-, 
rautatie- ja vesiliikenteen tarvitsemien väyläpalvelujen (mm. liikenneväylien kun-
nossapito, ylläpito ja kehittäminen) tuottaminen valtion tie-, rautatie- ja vesiväy-
läverkolla.

 − Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut 3.11.2016 päätöksellä työryhmän laa-
timaan esiselvityksen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudis-
tuksesta. Työryhmän toimikausi on 3.11.2016–28.2.2017. Esiselvitys koskee Liiken-
nevirastoa, Liikenteen turvallisuusvirastoa ja Viestintävirastoa. Ilmatieteen laitos 
sisältyy selvitykseen siltä osin, kun sillä on liiketaloudellista toimintaa.

 − Ministeriön organisaatio muuttui 1.1.2016. Virastojen tulosohjaustehtävät keski-
tettiin uudelle konserninohjausosastolle. Lisäksi talousyksikön tulosohjaustehtä-
viä siirrettiin uudelle ohjausyksikölle. Liikenne- ja viestintäministeriö toteutti hal-
linnonalan tulosohjauksen kehittämishankkeen, jonka loppuraportti on julkaistu 
vuonna 2014. (LVM, Julkaisuja 29/2014.)
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Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset hallinnonalaan
 − ELY-keskusten Liikenne –vastuualueiden tienpidon sekä eräät muut tehtävät siir-

retään maakunnille 1.1.2019 alkaen ja lupatehtävät valtion keskushallinnon viras-
toille.

Hallinnonalan tehtävät
Taulukossa 33 on esitetty liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja lai-
tosten henkilöstötyövuosien jakautuminen eri tehtäväryhmiin ja taulukossa 34 tehtävä-
ryhmien suhteelliset osuudet. Muihin hallinnonaloihin verrattuna muiden kuin julkisen 
vallan käyttötehtävien osuus on varsin suuri (61 %). Yleisin tehtäväryhmä on julkisten pal-
veluiden tuottaminen, joihin käytetään viidesosa (443 htv, 21 %) hallinnonalan henkilöstö-
resursseista. Suurin julkisten palveluiden tuottaja on Liikennevirasto (326 htv), joka vastaa 
liikenneväylistä ja liikenteen palveluista. Toinen merkittävä julkisten palveluiden tuottaja 
on Ilmatieteen laitos, joka vastaa erilaisten sääpalveluiden tuottamisesta (113 htv). Laitok-
sen päätehtävä on operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät (sää ja turvallisuuspäivys-
tys) ja suurin tehtäväryhmä tutkimus- ja arviointitehtävät.  

Taulukko 33. Hallinnonalan henkilötyövuosien jakautuminen tehtävittäin ja keskushallinnon virastoit-
tain

Tehtäväryhmät Ilmatieteenlaitos Liikennevirasto Trafi Viestintävirasto HTV:t yhteensä

Julkisten palveluiden tuotta-
minen

112,5 325,8 4,7 442,9

Tutkimus- ja arviointitehtävät 324,1 2,9 22,0 3,5 352,6

Viraston sis. hallinto ja 
tukipalvelut

33,1 130,3 104,7 52,0 320,0

Valvontatehtävät 71,7 77,1 73,2 222,0

Operatiiviset turv.
viranomaisteht.

132,3 71,7 15,4 219,3

Lupatehtävät 2,9 88,1 49,6 140,6

Tilasto- ja 
rekisteriviranomaisteht.

6,6 13,0 115,7 0,5 135,8

Muut tehtävät HTV 6,6 55,1 4,7 66,4

Maksulliset palvelutehtävät 39,7 2,9 16,5 59,1

Norminantotehtävät 2,9 22,0 7,1 32,0

Ohjaustehtävät 13,0 18,9 31,9

Hallinnonalan 
kehittämistehtävät

2,9 27,5 0,9 31,4

Verojen tms kerääminen 2,9 22,0 1,2 26,1

Täytäntöönpanotehtävät 6,6 0,9 7,6

Valtionavustuspäätökset 2,9 3,5 6,4

Muut rahoitus- ja tukipäätökset 2,9 2,9

Muut julkisen vallan käyttöteht. 2,9 2,9

Henkilötyövuodet yhteensä 661,5 651,2 550,8 236,2 2 099,7
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Taulukko 34. Henkilötyövuosien kohdentuminen tehtävittäin

Tehtävät HTV:t %

Julkisen vallan käyttötehtävät 827 39,4 

Valvontatehtävät 222 10,6 

Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät 219 10,4 

Lupatehtävät 141 6,7 

Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 136 6,5 

Norminantotehtävät 32 1,5 

Ohjaustehtävät 32 1,5 

Verojen tms kerääminen 26 1,2 

Täytäntöönpanotehtävät 8 0,4 

Valtionavustuspäätökset 6 0,3 

Muut rahoitus- ja tukipäätökset 3 0,1 

Muut julkisen vallan käyttötehtävät 3 0,1 

Muut tehtävät 1 272 60,6 

Julkisten palveluiden tuottaminen 443 21,1 

Tutkimus- ja arviointitehtävät 353 16,8 

Sisäinen hallinto ja tukipalvelut 320 15,2 

Muut tehtävät 66 3,2 

Maksulliset palvelutehtävät 59 2,8 

Hallinnonalan kehittämistehtävät 31 1,5 

Yhteensä 2 100 100,0 

Hallinnonalan bruttomenot menolajeittain
Taulukossa 35 ja kuviossa 126 on esitetty LVM:n hallinnonalan virastojen toimintamenojen 
jakautuminen menolajeittain. 

Taulukko 35. Liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalan bruttomenot, 1000 euroa (2015)

Hallinnonalan kirjanpi-
toyksiköt

Henkilöstö-
kulut

Toimitila-
vuokrakulut

Investointi-
menot Muut kulut Palvelujen 

ostokulut
Kaikki 

yhteensä

Liikenne- ja viestintämi-
nisteriö

10 910 368 964 2 658 14 899

Liikenteen turvallisuus-
virasto

42 274 4 141 7 536 81 438 135 389

Liikennevirasto 49 898 4 219 1 157 4 268 28 236 87 778

Ilmatieteen laitos 39 107 5 564 4 294 13 883 8 866 71 715

Viestintävirasto 17 738 2 418 2 436 2 692 6 867 32 151

Bruttomenot yhteensä 159 927 16 710 7 888 29 343 128 065 341 932
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Kuvio 126. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen bruttomenojen jakautuminen 
menolajeittain, %, 2015
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6.9.1  Ilmatieteen laitos

661,5 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 31.50.01. Toimipaikat: 
Päätoimipaikka Helsingissä 572,6, Alueyksiköt: Sodankylä 23,3, Kuopio 19,8, Rovaniemi 
15,7, Jokioinen 2, Nurmijärvi 1,5 htv.

Ilmatieteen laitos on palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa yleisen turvallisuuden ja elin-
keinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä sää-, meri- ja ilmastopalveluja. Ilmatie-
teen laitoksen palvelut pohjautuvat vahvaan ilmakehä- ja meriaiheiseen tutkimukseen ja 
korkealaatuisiin havaintoihin. Ympärivuorokautinen toiminta tukee viranomaisten, yritys-
ten ja kansalaisten toimintaa myös silloin, kun sää, meri ja luonto tuovat eteen erityishaas-
teita. Hallinnollisesti laitos on liikenne- ja viestintäministeriön alainen. Sää ja turvallisuus 
tulosalue vastaa: yhteiskunnan turvallisuutta tukevista sääpalveluista; kaupallisesta sää-
palvelusta; laitoksen tuotantojärjestelmästä ja sen kehittämisestä; laitoksen tietoteknisestä 
ja tuotantoteknisestä infrasta; ilmakehän tilaa kuvaavan havaintoaineiston tuottamisesta. 
Tulosalue jakaantuu viiteen toimintayksikköön: Sää- ja turvallisuuskeskus, Asiakaspalvelut, 
Palvelukehitys, Sääpalvelujen tuotantojärjestelmät ja Havaintopalvelut. Tutkimus ja mene-
telmäkehitys: Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista tutkimusta meteorologian, 
meritieteen, ilmanlaadun, ilmastonmuutoksen, arktisten alueiden, avaruusfysiikan ja kau-
kokartoituksen alueilla. Ilmatieteen laitoksen toiminnan tavoitteena on parantaa jokaisen 
suomalaisen elämänlaatua ja turvallisuutta. Tätä tehtäväänsä varten Ilmatieteen laitos ha-
vainnoi ilmakehän ja meren fysikaalista tilaa ja kemiallista koostumusta ja tekee kansain-
välisesti korkeatasoista ilmatieteellistä tutkimusta, fysikaalista merentutkimusta sekä po-
laarialueiden ja lähiavaruuden tutkimusta. Laadukasta havainto- ja tutkimustietoa käyte-
tään hyväksi kehitettäessä palveluja, joista on hyötyä meille kaikille jokaisena arkipäivänä. 
Sääennusteiden paraneminen, uusien asiantuntija- ja varoituspalvelujen kehittäminen tai 
uusimpien tutkimustulosten soveltaminen ovat tästä näkyviä esimerkkejä. Kansainvälinen 
toiminta: Ilmatieteen laitos tekee kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja on haluttu 
yhteistyökumppani. Ilmatieteen laitos on Suomen edustaja useissa kansainvälisissä jär-
jestöissä ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen 
toiminnassa.

Julkisen vallan käyttötehtävät 22 %:

• Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät, päätehtävä 20 % (132,3 htv): 
Sää- ja turvallisuuspäivystykseen liittyvät tehtävät

• Täytäntöönpanotehtävät 1 % (6,6 htv): Maksuasetuksen mukaisesti julkisoikeu-
dellisten suoritteiden maksujen periminen

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 1 % (6,6 htv): Säähavaintodatan keräämi-
nen ja tilastoiminen sekä ilmanlaadun seurantatiedot
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Muut tehtävät 78 %:

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 49 % (324,1 htv): Lakisääteiset tutkimustehtävät. 
Tämä osuus sisältää myös ulkopuolisella rahoituksella tehtävät hankkeet (esim. 
EU projektit)

• Julkisten palveluiden tuottaminen 17 % (112,5 htv): Sääpalveluiden tuottami-
nen

• Maksulliset palvelutehtävät 6 % (39,7 htv): Konsultointi ja palvelutehtävät sekä 
maksulliset suoritteet

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 5 % (33,1 htv): talous-, henkilöstö- ja 
viestinnän tehtävät

• Muut tehtävät 1 % (6,6 htv): Suomen edustaminen kansainvälisissä järjestöissä

Kuvio 127. Ilmatieteen laitoksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

Julkisten palveluiden
tuottaminen 17 %

Muut tehtävät 1 %

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 5 % Operatiiviset turvallisuusviranomais-
tehtävät 20 % 

Täytäntöönpanotehtävät 1 %
Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 1 %

Tutkimus- ja arviointitehtävät 49 %

Maksulliset palvelutehtävät 6 %

MUUT TEHTÄVÄT

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Liikenne- ja viestintäministeriön tulosohjausprosessin 
mukaisesti.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Laadukkaat palvelut, joita mitataan sääennusteiden osuvuudella; 
2. Tieteellisesti korkeatasoinen tutkimus, jota mitataan kansainvälisesti ennakkotar-

kastetuilla artikkeleilla; 
3. Ilmatieteen laitos turvaa palvelutuotannon kaikissa olosuhteissa. Mittarina toimi-

tusvarmuus; 
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4. Ilmatieteen laitoksen tuottaman sääpalvelun paras hyödyntäminen digitaalisesti 
asiakkaan päätöksenteossa ja tuotannossa. Mittarina asiakastyytyväisyys; 

5. Yhteistyöllä tutkimus ja havaintoinfrastruktuureissa edistetään monitieteisyyttä. 
Mittarina sidosryhmien tyytyväisyys Ilmatieteen laitoksen toimintaan.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat. Muut: kansalaiset, kunnat, kuntayhtymät, järjestöt, 
yritykset ja alan kansainväliset instituutiot. 

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille on tarvetta erityistilanteissa ja osittain suorassa 
palvelutuotannossa.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Ilmatieteen laitoksen kaikki palvelut ja asiointi Ilma-
tieteenlaitoksessa pyritään lähtökohtaisesti toteuttamaan sähköisesti.

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat): Maksuasetuk-
sen 849/2013 3 §:n mukaan valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suorittei-
ta, jotka Ilmatieteen laitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1. Sää-, ilmasto- ja meripalvelusuoritteet, jotka tehdään tilauksesta tai pidetään tie-
topalveluna asiakkaiden saatavina;

2. Tilauksesta tehtävät selvitykset, lausunnot ja tutkimukset;
3. Ilmatieteen laitoksen hallinnassa olevien tilojen käyttö;
4. Asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen lukuun ottamatta 2 

momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita; sekä
5. Asiakkaiden tilaamat tai heidän saatavinaan pidettävät muut erityispalvelut ja 

suoritteet.
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6.9.2  Liikennevirasto

651,5 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 31.10.01. Päätoimipaik-
ka: Helsinki* 434,6 htv, Toimipisteet: Lappeenranta 82,6, Turku* 63,5, Tampere* 34,7, 
Oulu* 14,0, Vaasa 10,9. (*Tieliikennekeskukset)

Liikennevirasto on liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka toimii liikenne- ja viestintämi-
nisteriön hallinnonalalla ja työllistää noin 650 asiantuntijaa. Tehtävät vaihtelevat liikenteen 
asiantuntijatehtävistä operatiiviseen liikenteen ohjaukseen ja hallinnollisiin tehtäviin. Lii-
kennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Virasto 
vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltai-
sesta kehittämisestä sekä edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, 
liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä. 

Liikennevirasto 

• ylläpitää ja kehittää liikennejärjestelmää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, 

• vastaa valtion tie- ja rataverkosta sekä hallinnoimistamme vesiväylistä ja niihin 
kohdistuvien toimien yhteensovittamisesta sekä ohjaa ja valvoo vesiväylänpitoa 
koko maassa;

• vastaa suurten tiehankkeiden toteuttamisesta sekä ratojen ja vesiväylien suunnit-
telusta, ylläpidosta ja rakentamisesta; 

• vastaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnallisesta ohjauksesta 
tienpidon alueella; 

• osallistuu liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen; 

• huolehtii liikenteen hallinnasta ja sen kehittämisestä valtion liikenneväylillä ja me-
riliikenteessä; 

• turvaa talvimerenkulun edellytykset; kehittää ja edistää liikenteen palveluja ja nii-
den markkinoiden toimivuutta; 

• edistää väylänpidon tuottavuuden parantamista; 

• kehittää julkisen liikenteen toimintaedellytyksiä sekä myöntää merenkulun ja 
muiden liikennemuotojen edistämiseen tarkoitettuja avustuksia, 

• huolehtii merikartoituksen ylläpidosta ja kehittämisestä; 

• varautuu toimialallaan huolehtimaan liikennejärjestelmän toimivuudesta poik-
keusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa.
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Kuvio 128. Liikenneviraston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Muut rahoitus- ja tukipäätökset 1 %

Tutkimus- ja arviointitehtävät 0 %

Hallinnonalan kehittämistehtävät 0 %
Valvontatehtävät 11 %

Operatiiviset turvallisuus-
viranomaistehtävät 11 % 

Ohjaustehtävät 2 %
Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 2 %
Lupatehtävät 1 %
Norminantotehtävät 1 %
Valtionavustuspäätökset 1 %

Maksulliset palvelutehtävät 0 %

Verojen ja veronluonteisten 
maksujen kerääminen 0 %

Muut julkisen vallan
käyttötehtävät 0 %

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 20 % 

Julkisten palveluiden
tuottaminen 50 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 28,6 %

• Valvontatehtävät 11 % (325,8 htv): Liikenteenohjaus jaetaan kahteen osaan: Val-
vontatehtävät & Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät. 

1. VTS-viranomaisen tehtävät: VTS-viranomaisen tulee ylläpitää alusliikennepalvelua 
VTS-alueellaan alusliikennepalvelulain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä 
8 §:ssä tarkoitetun perustamispäätöksen mukaisesti sekä valvoa ja ohjata alus-
liikennettä VTS-keskuksessa ylläpidettävän tilannekuvan perusteella. VTS-viran-
omaisen tulee varmistua VTS-alueensa palvelutason riittävyydestä liikenteen suh-
teen. VTS-viranomainen päättää yhteistyössä 20 b §:ssä tarkoitettujen viranomais-
ten kanssa aluksen suojapaikkaan ohjaamisesta mainitussa pykälässä tarkoitetun 
suunnitelman mukaisesti tehdyn tilannearvion perusteella. 

2. Rataliikennekeskuksen vastuulla on raideliikenteen sujuvuuden ja valtion rataver-
kon käytön valvonta sekä muun muassa siihen liittyvä viranomaisyhteistyö. Lisäk-
si EU:n säädökset mm. omavalvonta-asetus asettavat valvontavastuita turvallisuu-
den, varautumisen sekä palveluntuottajien toiminnan osalta. 

3. Maantielain mukaan tienpito käsittää maantien suunnittelun, rakentamisen, 
kunnossapidon ja liikenteen hallinnan. Tieliikennekeskukset toimivat tienpitäjän 
edustajana virka-ajan ulkopuolella ja vastaavat operatiivisesta liikenteen hallin-
nasta.

• Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät 11 % (71,7 htv): Liikennekeskuk-
set hoitavat meri- ja tieliikenteen operatiivista liikenteenhallintaa sekä valvovat 
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ja koordinoivat rautatieliikenteen ohjausta. Liikennemuotokohtaiset ohjausyk-
siköt huolehtivat osaltaan liikenteenhallinnan operatiivisesta viranomaisyhteis-
työstä sekä liikenteenohjaukseen liittyvistä valmius-, varautumis- ja riskienhallin-
ta-asioista. Liikennekeskukset ylläpitävät liikenteen tilannekuvaa sekä huolehtivat 
operatiivisten erityistilanteiden hoitamisesta.  
Meriliikenteen ohjausyksikkö vastaa: VTS-viranomaisen tehtävistä, alusliikenne-
palveluista, turvallisuus- ja rannikkoradiotoiminnasta, alusten ilmoittautumis- ja 
reittijakojärjestelmistä sekä palvelujen suunnittelusta ja tuottamisesta, meriliiken-
nekeskusten toiminnan kehittämisestä, häiriötilanteiden hallinnasta ja tiedotta-
misesta operatiivisissa tilanteissa.  
Rautatieliikenteen ohjausyksikkö vastaa: rautatieliikenteenohjaustoiminnon val-
vonnasta ja koordinoinnista sekä viranomaispäätösten tekemisestä operatiivisissa 
tilanteissa, rautatieliikenteen tilapäisestä kieltämisestä tai rajoittamisesta, onnet-
tomuustilanteiden hallinnasta, sekä pelastustoimen avustamisesta onnettomuus- 
ja poikkeustilanteissa. Lisäksi Liikennevirasto vastaa onnettomuuksien jälkiraiva-
uksesta, rautatieliikenteen häiriötilanteiden hallinnasta ja tiedottamisesta opera-
tiivisissa tilanteissa, kiireellisen ratakapasiteetin jakamisesta virka-ajan ulkopuolel-
la ja äkillisissä häiriötilanteissa, rataliikennekeskuksen toiminnan kehittämisestä.  
Tieliikenteen ohjausyksikkö vastaa: tie- ja liikenneolojen seurannasta, •viran-
omaisluonteisesta tieliikenteelle tiedottamisesta, tieliikenteen ohjauksesta muut-
tuvin opastein, tieliikenteen häiriöhallinnasta yhteistyöstä muiden viranomaisten 
kanssa sekä tiedottamisesta operatiivisissa tilanteissa, seudullisesta tieliikenteen-
hallinnan yhteistyöstä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa erityisesti suuril-
la kaupunkiseuduilla, tienpidon tukitehtävistä, tieliikennekeskusten toiminnan 
kehittämisestä.

• Ohjaustehtävät 2 % (13 htv): Liikenneviraston ohjaus ja johtaminen: toimialojen, 
osastojen ja yksikköjen ohjaus ja johtaminen, ELY-keskusten ohjaus ja johtami-
nen, ELY-keskusten asiantuntijatuki.

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 2 % (13 htv): 1) Väylä- ja liikennetieto-
jen hallinta – yksikkö vastaa viraston staattisista tie-, rata- ja vesiväylien tiedoista, 
tietojen hankinnasta ja laadunvarmistuksesta sekä osaltaan tietoihin liittyvistä 
tietopalveluista. Yksikkö vastaa toimintaa tukevien tietojärjestelmien ylläpidosta, 
kehittämisestä ja soveltuvin osin myös käytön tuesta.  Aktiivinen vuorovaikutus ja 
yhteistyö viraston muiden toimialojen, sidosryhmien sekä ELY-keskusten kanssa 
on olennainen osa toimintaa. 2) Tietopalvelut-yksikkö vastaa väylätietoihin liitty-
vistä tilastoista ja osaltaan tietopalveluista sekä tietopalveluiden kehittämisestä 
(ulkoiset, sisäiset, avoin data).



296

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016

• Lupatehtävät n. 0,44 % (n. 2,9 htv): Erillislakeihin perustuvien lupien myöntämi-
nen (mm. tasoristeyslupa) sekä erilaisten päätösten teko (mm. meriliikenteessä 
käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain mukainen tuki-
päätös, vesiliikennelaissa tarkoitettu kielto tai rajoitus, erivapauspäätökset alusten 
jääluokissa ja jäänmurtaja-avustuksissa, liikenteen ohjaus yksityisraiteella tai rau-
tateiden vaihtotyöliikenteessä).

• Norminantotehtävät n. 0,44 % (n. 2,9 htv): Pitää sisällään tuen ministeriön sää-
dösvalmistelulle sekä lausunnot hallituksen esityksiin ja asetus/ määräysluonnok-
siin (jos luetaan mukaan Liikenneviraston antamat ohjeet).

• Valtionavustuspäätökset n. 0,44 % (n. 2,9 htv): Kauppa-alustukiasiat sekä mui-
hin avustuspäätöksiin käytetty aika (esim. Länsimetro).

• Muut rahoitus- ja tukipäätökset n. 0,44 % (n. 2,9 htv):  Joukkoliikenne, koko pro-
sessi: ilmoitukset, tiedottaminen, päätösten valmistelu, budjettiasiat, raportointi 
jne.

• Verojen ja veronluonteisten maksujen kerääminen n. 0,44 (n. 2,9 htv): Rata-
maksu. Virasto kerää kuukausittain rautatieliikenteen harjoittajilta ratamaksun 
perusmaksua ja rataveroa. Kuukausittaisen laskutustyön lisäksi työmääräarvio sis. 
ratamaksuun liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön, lainsäädännön muutosten val-
mistelutyön sekä ennusteiden laadinnan.  

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät n. 0,44 % (n. 2,9 htv): Rataverkon käyttö ja 
kapasiteetin hallinta.

Muut tehtävät 71,4 %:

• Julkisten palveluiden tuottaminen 50 % (325,8 htv), päätehtävä: Liikenneväyli-
en (rautatie, vesi, tie) sekä niihin kuuluvien laitteiden ja rakenteiden suunnittelu, 
kehittäminen, kunnossapito ja rakentaminen sekä liikenteen palvelut.

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 20 % (130,3 htv): Yksiköiden työaika, 
joka kohdistuu seuraaviin: sisäinen tarkastus, strategia, viestintä, toiminnan oh-
jauksen johto, talous, henkilöstö, oikeuspalvelut, tietohallinto (pl. merenmittaus-
tietojen hallinta).

• Hallinnonalan kehittämistehtävät n. 0,44 % (n. 2,9 htv): Virasto toteuttaa halli-
tusohjelmassa määriteltyä digitalisaation edistämistä yhteistyössä hallinnonalan 
muiden toimijoiden kanssa, osallistuu yhteisiin kokeiluihin sekä toteuttaa viraston 
oman digitalisaatiohankkeen vuosina 2016-2017 (4htv). Digitalisaation, automati-
saation ja älyliikenteen kehittäminen (2htv).

• Tutkimus- ja arviointitehtävät n. 0,44 % (n. 2,9 htv): Viraston T&K tukee konser-
nistrategiassa tunnistettuja painopisteitä ja strategisia tavoitteita. Tehtäväkoko-
naisuuksia toteutetaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa niin kansallisesti kuin 
kansainvälisesti viraston roolin ja vastuiden puitteissa. Osallistutaan hallinnonalan 
TEAS-toimintaan.
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• Maksulliset palvelutehtävät n. 0,44 % (n. 2,9 htv): Maksuperustelain mukaiset 
liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet, mm. merikarttatuotannon 
liiketaloudellinen toiminta, kiinteistöjen vuokraustoiminta, tilapäinen toiminta 
levähdys- ja pysäköintialueilla, ulkopuolisille myytävät Liikenneviraston julkaisut, 
rautateiden liikkuvan kaluston koeajoradan käyttö.  

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Liikenne- ja viestintäministeriön tulosohjausprosessin 
mukaisesti.

Viraston keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Rataverkko ja sen palvelut toimivat tasapuolisesti kilpailun avautuessa.
2. Liikenneverkot vastaavat elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn kannalta keskeisiin kul-

jetustarpeisiin ja mahdollistavat turvalliset, ympäristövastuulliset ja tarkoituksen-
mukaiset tavat liikkua.

3. Liikenneverkon toimintavarmuus paranee. Korjausvelan kasvu pysäytetään halli-
tusti asiakastarpeet huomioiden.

4. Liikenteen automatisaation edellytyksiä on parannettu.
5. Viraston tuottamat tiedot mahdollistavat uuden liiketoiminnan. Virasto automati-

soi tietojen keruuta sekä tehostaa tiedon hyödyntämistä omassa toiminnassaan. 
Rekisterit ja tietoaineistot tukevat automaatiota.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: puolustushallinto, poliisi. Muut: kansalaiset, kunnat/
kuntayhtymät, pelastuslaitokset, yritykset ja palveluntuottajat. 

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnin tarve on vähäinen ja liittyy pääasiassa kirjaamopal-
veluihin. Tavoitteena on minimoida käyntiasiointi. 

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Liikennevirastolla on vain vähän asiointiin liittyviä 
suoria asiakaskontakteja. Esimerkiksi tienpidon luvat hoidetaan ELY-keskuksissa. Liikenne-
virasto tavoittelee sähköistä asiointia kaikessa toiminnassaan ja kehitystyö on parhaillaan 
käynnissä. Esimerkiksi merenkulun tukien sähköinen asiointi on pilottivaiheessa ja koko-
naisuutena mahdollista ensi vuonna. Erilaisten aineistojen jakeluun on jo käytettävissä 
sähköiset rajapintapalvelut.

Maksulliset palvelutehtävät: Maksuperustelain mukaiset liiketaloudellisin perustein hin-
noiteltavat suoritteet, mm. merikarttatuotannon liiketaloudellinen toiminta, kiinteistöjen 
vuokraustoiminta, tilapäinen toiminta levähdys- ja pysäköintialueilla, ulkopuolisille myytä-
vät Liikenneviraston julkaisut, rautateiden liikkuvan kaluston koeajoradan käyttö. Liiketa-
loudellisin perustein hinnoiteltavissa suoritteissa pääosin asiakkaat ovat yksityishenkilöitä 
tai yrityksiä.



298

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016

Muutokset virastossa: 
1. Valtion toimitilastrategian mukaiset tilamuutokset on toteutettu tai toteutetaan 

viraston sijaintipaikkakunnilla (Helsinki, Lappeenranta, Turku, Tampere, Vaasa ja 
Oulu) seuraavina vuosina. Suurin muutos on vuosina 2016-2017 toteutettava Pa-
silan päätoimipaikan toimitilojen muutostyö, jossa sopeudutaan alueellistamisen 
ja tuottavuuskehityksen määrittämään vähenevään henkilöstömäärään valtion 
toimitilastrategian mukaisella monitoimitilaratkaisulla. Muutostyö suunnitellaan 
ja toteutetaan yhteistyössä Senaatti Oy:n kanssa. 

2. Virastossa panostetaan parhaillaan voimakkaasti toimintamenoihin kohdistetta-
vien säästöjen, haastavien htv-tavoitteiden, alueellistamistavoitteiden ja lisäänty-
vien tehtävien yhteensovittamisessa seuraavalla suunnittelukaudella 2016-2020. 
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6.9.3  Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

550,8 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 31.20.01. Toimipaikat: 
Helsinki 418,8 ja Rovaniemi 93,9 sekä Merenkulun aluetoimipaikat: Lappeenranta 15,2, 
Savonlinna 2,7, Kotka 2,4, Turku 6,7, Maarianhamina 2, Oulu 2,7, Vaasa 6,4.

Trafi kehittää liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyt-
tä ja vastaa liikennejärjestelmään liittyvistä viranomaistehtävistä. Trafissa työskentelee 
noin 530 työntekijää yhdeksällä eri toimipaikalla. Trafi: 

• antaa tarvittavia lupia, hyväksyntöjä ja muita päätöksiä sekä toimialaa koskevia 
oikeussääntöjä; 

• vastaa tutkintojen järjestämisestä, toimialan verotus- ja rekisteröintitehtävistä se-
kä luotettavista tietopalveluista; 

• valvoo liikennemarkkinoihin liittyviä tehtäviä sekä liikennejärjestelmää koskevien 
sääntöjen ja määräysten noudattamista; 

• osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön; 

• huolehtii liikennejärjestelmän toimivuudesta myös poikkeusoloissa ja normaali-
olojen häiriötilanteissa; 

• luo edellytyksiä älyliikenteen innovatiiviseen kehittämiseen; 

• jakaa tietoa kansalaisille liikkumisen valinnoista.    

Kuvio 129. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015) 

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Lupatehtävät 16 %

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 21 %

Norminantotehtävät 4 %

Valvontatehtävät 14 %
Verojen ja veronluonteisten
maksujen kerääminen 4 %

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 19 % 

Muut tehtävät 10 %

Hallinnonalan kehittämistehtävät 5 %

Tutkimus- ja arviointitehtävät 4 %

Maksulliset palvelutehtävät 3 %
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Julkisen vallan käyttötehtävät 59 %:

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät, päätehtävä 21 % (115,7 htv): Rekisteri-
viranomaistehtävät: Ilmailun rekisterit: Ilma-alusrekisteri, Liidinluettelo, Lupakirja-
rekisteri, Turvatarkastajarekisteri. Merenkulun rekisterit: Merimiesrekisteri, Alusre-
kisteri, Vesikulkuneuvorekisteri. Rautateiden rekisterit: Henkilörekisteri RAHEKE ja 
Kalustorekisteri RAHKAT. Tieliikenteen rekisterit: Ajoneuvoliikennerekisteri ja Rekis-
teri erikoiskuljetusten liikenteenohjaajista (EKL-rekisteri). Tilastotuotanto: ilmailu, 
vesiliikenne, tieliikenne ja rautatieliikenne yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa 

• Lupatehtävät 16 % (88,1 htv): Henkilöluvat, organisaatiopalvelut, infrapalvelut

• Valvontatehtävät 14 % (77,1 htv): Ajoneuvojen, alusten, lentoalusten ja muiden 
liikennevälineiden valvonta

• Norminantotehtävät 4 % (22,0 htv): Säädöspalvelut

• Verojen ja veronluonteisten maksujen kerääminen 4 % (22,0 htv): Ajoneuvove-
rotus, autoverotus

Muut tehtävät 41 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 19 % (104,7 htv): Johto, oikeuspalvelut, 
viestintä, hallinto, tietohallinto, asiointi

• Muut tehtävät 10 % (55,1 htv): Liikennemuotokohtaiset tehtävät

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 5 % (27,5 htv): Kehittämisen tuki

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 4 % (22,0 htv): Liikenneturvallisuustutkimus, arvi-
ointipalvelut

• Maksulliset palvelutehtävät 3 % (16,5 htv): Tieto- ja tilastopalvelut

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: LVM:n tulosohjausprosessin mukaisesti.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Liikennejärjestelmän sääntely on tarkoituksenmukaista ja toimialan kehityksen 

mahdollistavaa. 
2. Viraston tietojärjestelmät ja tieto ovat laadukkaita ja tietoturvallisia.
3. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähentyy (hiiletön liikenne).
4. Tieto on lisännyt uutta liiketoimintaa. 
5. Liikennejärjestelmän toimintavarmuus ja turvallisuus ovat parantuneet.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: virastot, valtionyhtiö. Muut: kansalaiset, kunnat/kun-
tayhtymät, järjestöt ja yritykset.  

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta. 

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Sähköistä asiointia hyödynnetään mm. ajoneuvo-
jen rekisteröinnissä ja tietopalvelussa

Maksulliset palvelutehtävät: Maksullinen tietopalvelu (avoin tieto omista rekistereistä). 
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6.9.4  Viestintävirasto

236,2 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 31.40.01. Toimipaikat: 
Helsinki 231,2 htv, Jyväskylä 5 (Postipalvelun varmennusyksikkö).

Viestintävirasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Viestintävirasto on 
rohkea viestintämarkkinoiden ja -palvelujen valvoja ja edistäjä kansalaisten ja elinkeino-
elämän hyväksi. Virasto huolehtii siitä, että Suomessa on monipuoliset, toimivat ja turval-
liset viestintäyhteydet. Virasto rakentaa toiminnallaan luotettavaa tietoyhteiskuntaa sekä 
turvaa viestintäpalvelujen käyttäjien aseman ja oikeudet takaamalla yhteiskunnan, elin-
keinoelämän ja kansalaisten käyttöön muun muassa nopeat ja turvalliset tietoliikenneyh-
teydet; toimivat ja tehokkaat viestintämarkkinat; tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja 
tunnukset; laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut; monipuoliset sähköiset media-
palvelut; objektiivista tietoa viestintämarkkinoiden ja -palveluiden kehityksestä, hinnoit-
telusta ja palvelutasosta. Viestintävirasto ylläpitää sähköisten viestintäverkkojen toimivuu-
den ja tietoturvan tilannekuvaa ja tiedottaa mahdollisista tietoturvauhkista. Tavoitteena 
on myös lisätä kansalaisten ja yritysten tietoturvaosaamista muun muassa ohjeistuksen 
avulla. Viestintävirasto varmistaa myös viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimi-
vuuden.  Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä tehtävä virastossa on radiotaajuuksien 
keskitetty hallinnointi, jotta voidaan taata taajuuksien tehokas ja mahdollisimman häi-
riötön käyttö. Virasto edistää myös monipuolisten sähköisten mediapalvelujen tarjontaa. 
Virasto kerää toimilupamaksuja; myöntää television ja radion ohjelmistotoimiluvat; valvoo 
tv- ja radio-ohjelmien sisältöä ja mainontaa; valvoo laajakaistan, puhelimen ja postin yleis-
palvelun toimivuutta ja palvelutasoa; käsittelee perillesaamattoman postin.

Julkisen vallan käyttötehtävät 72,1 %:

• Valvontatehtävät 31 % (73,2 htv), päätehtävä: Tietoyhteiskuntakaareen (HMV, 
tekninen sääntely yleispalvelu, kuluttajansuoja) sekä postilakiin sisältyvät lakisää-
teiset ohjaus- ja valvontatehtävät, asiakaspalvelu, toimialatietopalvelu, kehittämi-
nen, radiotaajuuksien käytön ja radio- ja verkkotoimilupaehtojen noudattamisen 
valvonta, radiohäiriöiden selvittäminen, radiolaitteiden markkinavalvonta, radio-
asemien käyttöönottotarkastukset, radio- ja telepäätelaitteiden arviointilaitosten 
nimeäminen ja valvonta, teleyritysten, arviointilaitosten ja viestinnän välittäjien 
valvonta, järjestelmätarkastukset

• Lupatehtävät 21 % (49,6 htv): Verkkotunnusten myöntäminen, numeroiden 
myöntäminen, radiolupien ja -tunnisteiden, radioviestinnän pätevyystutkintojen 
ja -todistusten sekä radio- ja tv- toiminnan toimilupien käsittely, lupakohtainen 
taajuussuunnittelu sekä niihin liittyvien järjestelmien ja palveluiden kehitys, las-
kutus, suunnittelu ja seuranta
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Kuvio 130. Viestintäviraston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Valvontatehtävät 31 %

Lupatehtävät 21 %

Ohjaustehtävät 8,0 %Operatiiviset turvallisuusvir.tehtävät 6,5 % 

Norminantotehtävät 3 %

Valtionavustuspäätökset 1,5 %

Verojen ja veronluont. 
maksujen kerääminen 0,5 %

Täytäntöönpanotehtävät 0,4 %

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 0,2 %

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 22 % 

Julkisten palveluiden tuottaminen 2 %

Muut tehtävät 2 %
Tutkimus- ja arviointitehtävät 2 %

Hallinnonalan kehittämistehtävät 0,4 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

•  Ohjaustehtävät 8 % (18,9 htv): Taajuuksien käytön yleissuunnittelu, kansallinen 
ja kansainvälinen taajuussuunnittelu, taajuuksien osoittaminen eri radiojärjestel-
mien käyttöön, häiriötarkastelut, taajuuksien käytön koordinointi naapurimaiden 
kanssa. Esimerkkejä radiojärjestelmistä: matkaviestinverkot, TV, radio, elinkeino-
elämän erillisradioverkot, radiolinkit, satelliitit, viranomaisverkot, meri- ja ilmailu-
radioliikenne, tutkat, ilmatieteen radioliikenne jne., lakien ja määräysten tulkinta, 
PRS

• Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät 6,5 % (15,4 htv): Päivystys, tilan-
nekuva, verkostot, avaintenhallinta 

• Norminantotehtävät 3 % (7,1 htv): Viraston omien määräysten valmistelu, yllä-
pito ja lainsäädännön tulkinnat sekä lainsäädännön ja määräysten valmistelu ja 
valmistelussa avustaminen

• Valtionavustuspäätökset 1,5 % (3,5 htv): Laajakaistatuki (Laajakaista kaikille 
-hankkeen tehtävät)

• Verojen ja veronluonteisten maksujen kerääminen 0,5 % (1,2 htv): Tietoyhteis-
kuntamaksu, TYK-maksun lakiapu, tv- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoi-
minnan valvontamaksu

• Täytäntöönpanotehtävät 0,4 % (0,9 htv): Numerointi- ja verkkotunnusmaksut

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 0,2 % (0,5 htv): Teletoimintailmoitukset



303

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016 KESKUSHALLINNON UUDISTUSHANKKEEN ESISELVITYS – LÄHTÖKOHDAT JA ESISELVITYKSEN TULOKSET

Muut tehtävät 27,9 %: 

• Julkisten palveluiden tuottaminen 2 % (4,7 htv): Kriittisten erillisjärjestelmien 
ylläpito ja kehitys

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 0,4 % (0,9 htv): Hallinnonalan johtoryhmä, tu-
losohjausverkosto, TEAS-ryhmä, henkilöstöryhmä, normipurku ym.

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 1,5 % (3,5 htv): FinICT, Tuotehyväksynnät, arvioin-
tilaitosten hyväksyntä

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 22 % (52,0 htv): Ylin johto, hallinto, 
viestintä, tietohallinto

• Muut tehtävät 2 % (4,7 htv): Perille toimittamattomien postilähetysten käsittely

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: Liikenne- ja viestintäministeriön tulosohjausprosessin 
mukaisesti.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. MONITORi-palvelun toimivuus ja hyödyllisyys; 
2. Sähköisen tunnistamisen kansallinen luottamusverkosto käynnistyy aikataulussa 

1.5.2017; 
3. Huippunopeiden (100 Mbit/s) laajakaistaliittymien määrä lisääntyy; 
4. Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja käytettävyys ovat hyvällä 

tasolla; 
5. Kansalaisten, yritysten ja julkisyhteisöjen tietoturvatietoisuus, luottamus viestin-

täpalveluihin sekä tyytyväisyys Viestintävirastoon viestinnän luottamuksellisuu-
den ja tietoturvan parantamisessa ovat hyvällä tasolla.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: valtiovarainministeriö, Huoltovarmuuskeskus, Puo-
lustusvoimat, valtionyhtiöt. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, yritykset ja 
säätiöt.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta. 

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Viestintävirastossa on käytössä sähköinen asiointi-
järjestelmä.

Maksulliset palvelutehtävät: Omavalinteiset radioamatööritunnukset, painotuotteet.
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6.10  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Valtioneuvosto Ministeriön ohjaamat virastot Virastojen ojaamat virastot 
ja/tai toiminnot

Maistraatit: kuluttaja-
neuvonta

ELY-keskusten ja 
TE-toimistojen  kehittä-

mis- ja hallintokeskus

AVIt: kuluttaja- ja
kilpailuasiat

Geologian tutkimuskeskus

Patentti- ja 
rekisterihallitus

Tekes

Tukes

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Energiavirasto

ELY-keskukset

Keskushallinnon 
toimielimet (20 kpl) Yhtiöt (5 kpl) 

Työ- ja 
elinkeinoministeriö

ELYt: Kasvinsuojelu-
valvonnan ohjaus

TE-toimistot

Talousarvion ulkopuoli-
set rahastot (3 kpl)

AVIt: Mittauslaitteissa 
ohjaus- ja yhtenäistä-

mistehtävä

Hallinnonalan tulosohjausmenettelyn kuvaus
Tulostavoitteet asetetaan kaikille TEMin alaisille virastoille nyt nelivuotiskaudeksi (rullaa-
vasti) tulosprisman mukaisella jaottelulla. Tulosneuvottelut käydään kaikkien virastojen 
kanssa marras-joulukuussa. Tulossuunnitteluaineisto on pyydetty virastoilta kesäkuussa 
lähetetyllä kaikille yhtenäisellä ohjeistuksella lokakuun puoliväliin mennessä, jonka jäl-
keen kunkin viraston tulosohjaaja alkaa laatia tulossopimusta. Ohje käsiteltiin virkamies-
johtoryhmässä ja se sisälsi mm. kaikille yhteiset hallitusohjelmasta johdetut tavoitteet. 
Valmistelun kuluessa tulosohjaaja on yhteydessä virastoon (käytössä on eri tapoja, esim. 
valmisteleva kokous, sähköpostit, puhelinkeskustelut) sekä ministeriön sisällä ainakin TE-
Min konserniohjausyksikköön (josta edustaja on myös mukana itse neuvotteluissa) sekä 
tieto-osastoon ja tarvittaessa muihin osastoihin. Tulossopimus allekirjoitetaan joko heti 
neuvottelun jälkeen tai muutosten päivittämisen jälkeen erikseen. Tulossopimuksen ta-
voitteita seurataan Netran avulla kaksi kertaa vuodessa.
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Hallinnonalan ohjaamat virastot ja toiminnot
Energiaviraston ohjaamat toiminnot: 
Valtionyhtiö Motiva Oy: Motiva Oy toimeenpanee energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energian edistämistoimia Energiaviraston tilauksesta ja ohjauksessa. Energiavirasto on Mo-
tiva Oy:n suurin yksittäinen asiakas/ohjaaja. Toiminta-alueita on kuusi ja näissä projekte-
ja tai pysyväisluonteisia prosesseja noin 40. Toimintasuunnitelma tavoitteineen laaditaan 
neuvottelumenettelynä vuosittain. Raportointi toteutetaan kaksi kertaa vuodessa ja vaiku-
tusten arviointi kerran vuodessa. Energiaviraston ja Motivan vastuuhenkilöiden yhteyden-
pito on jatkuvaa. Motivalla on velvoite kilpailuttaa alihankinnat. Motivan oma työpanos 
Energiaviraston ohjauksessa tehtävässä työssä on vuositasolla noin 14 htv.

KKV:n ohjaamat virastot: 
1. Aluehallintovirastot: Kilpailu- ja kuluttajavirasto ohjaa aluehallintovirastoja ku-

luttaja- ja kilpailuasioiden osalta. KKV on mukana VM:n tulosohjausryhmässä, val-
mistelu aluehallintovirastojen kanssa.

T YÖ -  J A  E L I N K E I N O M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A N  V I R A S TOT  J A 
L A I TO K S E T  ( 31.12.2015 )

Työ- ja elinkeinoministeriö, 463 htv 
Keskushallinnon virastot, 1 650,5 htv + 
KEHA 518,0 htv 
Alue- ja paikallishallinto, 5 559,0 htv  
yhteensä 8 189,4 htv

6 keskushallinnonvirastoa, jotka toimivat 

tulosohjattuina kirjanpitoyksikköinä: 

Energiavirasto, Geologian tutkimuskeskus (GTK), 

Innovaatiorahoituskeskus Tekes, Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto (KKV), Patentti- ja rekisterihallitus 

(PRH), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Lisäksi hallinnonalan kirjanpitoyksikkönä ja 

tulosohjattuna virastona toimii ELY-keskusten 

ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 

(KEHA). KEHAn kirjanpitoyksikköön kuuluvat 

kaikki ELY-keskukset ja TE-toimistot.

Toimielimet (20 kpl): Yhteistoiminta-

asiamiehen toimisto, Valtakunnansovittelijan 

toimisto, Kuluttaja-asiain neuvottelukunta, 

Kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunta, 

Yritystukineuvottelukunta, Avaruusasiain 

neuvottelukunta, Metrologian neuvottelukunta, 

Sähköturvallisuuden neuvottelukunta, 

Turvallisuustekniikan neuvottelukunta, 

Vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain 

neuvottelukunta, Työ-, koulutus- ja 

elinkeinoasiainneuvosto, Työneuvosto, 

Siviilipalvelusasiain neuvottelukunta, Suomen 

ILO-neuvottelukunta, Merimiesasiain neuvot-

telukunta, Palkkaturva-asiain neuvottelukunta, 

Suomen kompensaatiotoimikunta, Yhteiskun-

ta- ja yritysvastuun neuvottelukunta, 

Taloudenhallinnan neuvottelukunta, Alueiden 

uudistumisen neuvottelukunta 

Valtiontalousarvion ulkopuoliset rahastot 

(3 kpl): Valtion ydinjätehuoltorahasto, Huolto-

varmuusrahasto, Valtiontakuurahasto 

Valtion 100 % omistamat yhtiöt (5 kpl): 

Baltic Connector Oy, Finnvera Oyj, Suomen 

Teollisuussijoitus Oy, Teknologian tutkimuskeskus 

VTT Oy, Terrafame Oy
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2. Maistraatit: Kilpailu- ja kuluttajavirasto ohjaa maistraattien kuluttajaneuvontaa. 
KKV on maistraattien ohjausryhmässä, valmistelu tehdään maistraattien ohjaus- 
ja kehittämisyksikön kanssa.

Tukesin ohjaamat virastot: 
1. Aluehallintovirastot: Mittauslaitteissa AVIen ohjaus- ja yhtenäistämistehtävä. Mit-

tauslaitteiden käytön valvonta sisältyy TEMin ja AVIen väliseen tulossopimukseen. 
2. Ely-keskukset: Kasvinsuojeluvalvonnassa ELYjen ohjaus. Kasvinsuojeluaineiden 

valvonta on osa Eviran koordinoimaa tulossopimusta; valvontavuosisuunnitelma 
ELYille.

3. Pelastusviranomaiset: Pelastuslaitosten kemikaalien käytön valvonnan ohjaus ja 
yhtenäistäminen.

4. AVI:t ja kunnat: Kuluttajapalvelut -tehtävä siirtyi Tukesiin 1.5.2016  

Hallinnonalan toteutuneet, käynnissä olevat ja suunnitellut muutokset
 − Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan tehtävät (n. 15 htv) on keskitetty kun-

nilta ja Aluehallintovirastoilta Tukesiin 1.5.2016 alkaen. 

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset hallinnonalaan
 − ELY-keskukset ja TE-toimistot lakkaavat 1.1.2019 alkaen ja kaikki TE-toimistojen ja 

valtaosa ELY-keskusten tehtävistä siirretään uusille perustettaville maakunnille.
 − TE-toimistojen tehtäviä ja ELY-keskusten Elinkeinot -vastuualueiden tehtäviä 

säätelevä lainsäädäntö uudistetaan ja siirtyvät tehtävät muodostavat uusissa 
1.1.2019 toimintansa aloittavissa maakunnissa uuden kasvupalvelut –tehtäväko-
konaisuuden. Lisäksi maakunnille siirtyvät TEM:n hallinnonalan tehtävistä aluei-
den kehittämisen tehtävät.

 − Ne ELY-keskusten tehtävät, jotka eivät siirry maakunnille, organisoidaan uudel-
leen muiden valtion virastojen tehtäviksi. Tehtäviä vastaanottavia virastoja ovat 
mm. uusi aluehallintovirastoista muodostettava valtakunnallisen toimivallan 
omaa viranomainen sekä TEKES ja Liikennevirasto. ELY-keskuksissa nykyisin toimi-
vien innovaatioasiamiehet (n. 100 htv) siirretään TEKESiin maakuntauudistuksen 
myötä.
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Taulukko 36. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan keskushallinnon virastoja koskevat virallisluokit-
telut

Hallinnonalan virastot Toimialaluokka

Innovaatiorahoituskeskus Tekes Julkinen yleishallinto

Geologian tutkimuskeskus Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen

Patentti- ja rekisterihallitus Työvoima- ja elinkeinoasiainhallinto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Työvoima- ja elinkeinoasiainhallinto

Energiavirasto Työvoima- ja elinkeinoasiainhallinto

Kilpailu- ja kuluttajavirasto Työvoima- ja elinkeinoasiainhallinto

Hallinnonalan kirjanpitoyksiköt Cofog-tehtäväluokitus

Geologian tutkimuskeskus Elinkeinoelämän tutkimus- ja kehittäminen

Innovaatiorahoituskeskus Tekes Elinkeinoelämän tutkimus- ja kehittäminen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto Koulutus, muualla luokittelematon

Energiavirasto Polttoaine- ja energiahuolto

Patentti- ja rekisterihallitus Yleiset talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työvoimapalvelut

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Yleiset talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työvoimapalvelut

Hallinnonalan tehtävät 
Taulukossa 37 on esitetty työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan keskushallinnon vi-
rastojen ja laitosten henkilöstötyövuosien jakautuminen eri tehtäväryhmiin. Tilasto- ja 
rekisteriviranomaistehtävistä vastaa Patentti- ja rekisterihallitus, joka käytti siihen vuonna 
2015 kaikkiaan 318 htv:tä (82 % viraston koko toiminnasta). Toiseksi suurin tehtäväryhmä 
valvontatehtävät jakautuu usean viraston kesken, suurimpana Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto (148 htv) sekä Kilpailu ja kuluttajavirasto (94 htv). Geologian tutkimuskeskuksen pää-
tehtävänä on tutkimus- ja arviointitehtävät (272 htv) ja Tekesin päätehtävänä ovat erilaiset 
valtionavustuspäätökset (238 htv). Tehtävien suhteellinen osuus hallinnonalan kaikista 
tehtävistä on esitetty taulukossa 38. 
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Taulukko 37. TEM:n hallinnonalan keskushallinnon virastojen henkilötyövuodet tehtävittäin 
(31.12.2015)

TEM:n alaiset virastot Geologian 
tutkimuskeskus PRH Tekes Tukes Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto Energiavirasto HTV:t yhteensä

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaisteht.

318,4 0,0 6,0 0,7 325,1

Valvontatehtävät 18,8 0,0 147,9 94,0 32,5 293,3

Tutkimus- ja 
arviointitehtävät

272,1 0,0 1,2 8,2 0,7 282,2

Valtionavustuspää-
tökset

238,3 238,3

Viraston sis. hallinto 
ja tukipalvelut

66,7 45,8 42,9 31,0 23,2 10,6 220,1

Julkisten palvelui-
den tuottaminen

74,7 1,4 76,1

Muut tehtävät 56,0 4,1 2,1 62,2

Maksulliset palvelu-
tehtävät

58,7 0,3 1,2 0,7 60,9

Lupatehtävät 1,9 47,7 4,1 7,1 60,8

Muut julkisen vallan 
käyttöteht.

5,3 3,5 8,9

Hallinnonalan 
kehittämisteht.

4,3 2,4 2,1 8,8

Ohjaustehtävät 1,2 2,7 3,5 7,4

Muut rahoitus- ja 
tukipäätökset

2,8 2,8

Täytäntöönpanoteh-
tävät

1,4 1,4

Norminantotehtävät 0,4 0,7 1,1

Verojen tms. 
kerääminen

0,4 0,7 1,1

Henkilötyövuodet 
yhteensä

533,6 385,8 285,7 238,6 136,3 70,6 1 650,6
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Taulukko 38. Henkilötyövuosien kohdentuminen tehtävittäin

Tehtävät HTV:t %

Julkisen vallan käyttötehtävät 940 57,0 

Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 325 19,7 
Valvontatehtävät 293 17,8 
Valtionavustuspäätökset 238 14,4 
Lupatehtävät 61 3,7 
Muut julk. vallan käyttötehtävät 9 0,5 
Ohjaustehtävät 7 0,5 
Muut rahoitus- ja tukipäätökset 3 0,2 

Täytäntöönpanotehtävät 1 0,1 

Norminantotehtävät 1 0,1 
Verojen tms. kerääminen 1 0,1 

Muut tehtävät 710 43,0 

Tutkimus- ja arviointitehtävät 282 17,1 

Sis. hallinto ja tukipalvelut 220 13,3 

Julkisten palveluiden tuottaminen 76 4,6 

Muut tehtävät 62 3,8 

Maksulliset palvelutehtävät 61 3,7 

Hallinnonalan kehittämistehtävät 9 0,5 

Yhteensä 1 651 100,0 

Hallinnonalan bruttomenot menolajeittain
Hallinnonalan toimintamenojen erittely löytyy taulukosta 39 ja kuviosta 131. 

Taulukko 39. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan bruttomenot, 1000 euroa (2015)

Hallinnonalan kirjanpitoyksiköt Henkilöstö-
kulut

Toimitila-
vuokrakulut

Investointi-
menot Muut kulut Palvelujen 

ostokulut
Kaikki 

yhteensä

Työ- ja elinkeinoministeriö 32 365 1 110 1 054 3 974 20 206 58 708

ELY-keskusten ja TE-toimistojen 
kehittämis- ja hallintokeskus KEHA*

285 276 31 892 15 690 52 027 384 885

Geologian tutkimuskeskus 30 022 4 629 754 4 977 8 028 48 410

Patentti- ja rekisterihallitus 24 385 4 125 355 2 557 15 170 46 593

Innovaatiorahoituskeskus Tekes 22 154 2 153 62 2 219 14 230 40 819

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 15 215 1 628 166 981 4 604 22 593

Kilpailu- ja kuluttajavirasto 8 779 884 85 401 1 415 11 564

Energiavirasto 5 015 524 344 367 3 123 9 372

Bruttomenot yhteensä 423 210 46 945 2 820 31 165 118 804 622 942
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Kuvio 131. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan virastojen bruttomenojen jakautuminen 
menolajeittain, %, 2015 *KEHAn kirjanpitoyksikköön kuuluvat myös Ely-keskukset ja TE-toimistot

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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*KEHAn kirjanpitoyksikköön kuuluvat myös Ely-keskukset ja TE-toimistot
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6.10.1  Geologian tutkimuskeskus

533,6 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 32.20.01. Toimipaikat: 
Toimipaikat Espoo (223,2 htv), Kuopio (140,6), Rovaniemi (90,2), Outokumpu (37,5), 
Kokkola (34,1), loput todella pieniä.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on mineraalivarojen arvioinnin, tutkimuksen ja kestä-
vän käytön eurooppalainen huippuosaaja. Tehtävänä on tuottaa geologisella osaamisella 
ratkaisuja, uutta elinkeinotoimintaa sekä kestävää kasvua elinkeinoelämälle ja yhteiskun-
nalle. Tehtävän mukaisesti GTK toimii asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoajana, osana 
kansallista tutkimusjärjestelmää sekä kansallisena geotietokeskuksena. GTKn tieto ja 
asiantuntijuus edistävät elinkeinoelämän investointeja ja tuottavat kustannussäästöjä jul-
kisen sektorin toimijoille. Palvelut: tutkimuskeskus tuottaa yhteiskunnan ja elinkeinoelä-
män tarvitsemaa geoalan asiantuntija- sekä tietopalveluja ja luo innovatiivisia ratkaisuja 
luonnonvarojen kestävän käytön, kaivannaistoiminnan, energiahuollon, ympäristöalan, 
rakentamisen ja maankäytön tarpeisiin. Tarjoamme geoalan tieto- ja asiantuntijapalveluja 
itsepalveluperiaatteella toimivista sähköisistä palveluista maksulliseen koerikastustehdas-
toimintaan saakka. GTK:n maksullinen palvelutoiminta keskittyy lähtökohtaisesti geolo-
gian alalle hyödyntäen tutkimuskeskuksen osaamista ja tuotteistaen tutkimus- ja tiedon-
keruutoiminnan tuloksia. Vientiprojektitoimintamme kautta avaamme myös kontakteja ja 
uusia vientimahdollisuuksia kotimaisille elinkeinonharjoittajille. Tutkimus: Osana kansal-
lista tutkimusjärjestelmää GTK kehittää tutkimus- ja laiteyhteistyötä sektoritutkimuslai-
tosten, yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Osallistumme aktiivisesti 
kansainvälisiin projekteihin sekä kehitys- ja lähialueprojekteihin. GTK tuo geotieteellisen 
osaamisen ja sovellukset monitieteelliseen tutkimusyhteistyöhön. GTK toimii geoalan tut-
kimuksen kansallisena verkostoveturina edistäen mm. TEM:n 2015 julkaiseman kaivannai-
salan tutkimusstrategian toteuttamista (kansallisen yhteistyön kehittäminen; tutkimuskes-
kittymien ja tutkimusinfran vahvistaminen). Geotietokeskus: GTK luo lisäarvoa ja rakentaa 
palveluja kansalliseen geologiseen tietoon perustuen sekä edistää tiedon yhteiskäyttöä ja 
digitaalisen liiketoimintaympäristön kehittymistä. Tuotteistamme ja jatkokehitämme tutki-
mus- ja tiedonkeruutoimintamme tuloksia asiakaslähtöisen palvelutoimintamme mahdol-
listamiseksi. GTK on vahvasti alueille sijoittunut valtakunnallinen toimija. 

Julkisen vallan käyttötehtävät 1 %:

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät 1 % (5,3 htv): INSPIRE direktiivin ja kansal-
lisen paikkatietolain mukaisesti Geologian Tutkimuskeskus (GTK) on ainut vas-
tuutaho Geologia-teeman sekä Mineraalivarat-teeman tiedontuottajana. Muissa 
teemoissa GTK on osa-vastuutahona (mm. Energia/turve ja Luonnonriskialueet/
happamat sulfidimaat). Direktiivin ja kansallisen lainsäädännön mukaan vastuu-
tahot ovat velvollisia tuottamaan ja ylläpitämään teemojensa tietopalveluja. Sa-
malla GTK toteuttaa geotietojen vastuutahona kansallisen paikkatietostrategian 
implementointia.
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Kuvio 132. Geologian tutkimuskeskuksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Muut tehtävät 11 %

Maksulliset palvelutehtävät 11 %

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 12 % 

Julkisten palveluiden
tuottaminen 14 %

Muut julkisen vallan käyttötehtävät 1 %

Tutkimus- ja arviointitehtävät 51 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Muut tehtävät 99 %: 

• Tutkimus- ja arviointitehtävät, päätehtävä 51 % (272,1 htv): GTK tuottaa yh-
teiskunnan tarvitsemaa geoalan asiantuntemusta ja luo innovatiivisia ratkaisuja 
luonnonvarojen kestävän käytön, kaivannaistoiminnan, energiahuollon, ympäris-
töalan, rakentamisen ja maankäytön tarpeisiin.

• Julkisten palveluiden tuottaminen 14 % (74,7 htv): GTK tarjoaa kaikille avoime-
na Suomea koskevaan geologiaan liittyviä kirjasto- ja arkistopalveluja, itsepalve-
luperiaatteella toimivia sähköisiä palveluja, aineistopalveluja ja neuvontapalvelu-
ja. Lisäksi tarjotaan geonäyttelyt ja kivimuseon kokoelmat palveluna.

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 12,5 % (66,7 htv): Johto, yleishallinto, 
taloushallinto, henkilöstöhallinto, markkinointi ja viestintä.

• Maksulliset palvelutehtävät 11 % (58,7 htv): GTK:n maksullinen palvelutoiminta 
keskittyy lähtökohtaisesti geologian alalle hyödyntäen tutkimuskeskuksen osaa-
mista, laitekantaa ja tutkimus- ja tiedonkeruutoiminnan tuloksia. GTK:n maksulli-
sen palvelutoiminnan painopistealueet ovat luonnonvarojen etsinnän, maankäyt-
tö- ja ympäristösektoreiden sekä laboratorio- ja tukitoimintojen asiantuntijapal-
velut. 

• Muut tehtävät 10,5 % (56,0 htv): Tekniset palvelut (maastomittaus yms.).
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Tulosohjausmenettelyn kuvaus: TEMin tulosohjausprosessin mukaisesti. GTKn osalta vas-
tuuosasto on TEMn elinkeino- ja innovaatio-osasto ja puheenjohtajana EIO:n osastopääl-
likkö. Neuvotteluissa mukana myös GTKn johtokunta tai ainakin sen puheenjohtaja.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Innovaatiot ja geotieto vahvistavat kasvun kärkialueita (BCD)
2. Maankamaran raaka-aineisiin pohjautuvan elinkeinotoiminnan investointihaluk-

kuus vahvistuu
3. Geologinen tieto ja asiantuntemus laajasti yhteiskunnan kehityksen tukena
4. Verkostunut strateginen (tieteellinen) tutkimus vahvistaa asiantuntemuksen ta-

soa ja luo tulevaisuuden osaamista
5. Uudistettu (digitalisoitu) perustiedontuotanto luo pohjan tulevaisuuden tieto- ja 

asiantuntijapalveluille

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: työ- ja elinkeinoministeriö, Turvallisuus ja kemikaa-
livirasto Tukes, maa- ja metsätalousministeriö, Maanmittauslaitos, Luonnonvarakeskus, 
ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, 
järjestöt ja yritykset.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasiointiin on mahdollisuus kirjasto- ja arkistopalveluissa. Li-
säksi verkkokaupan tilauksia voi halutessaan noutaa toimipisteistä. Geonäyttelyt ja kivimu-
seon kokoelmat ovat fyysisiä, toimipisteissä sijaitsevia palveluja.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: GTK tarjoaa verkkopalveluja itsepalveluperiaatteel-
la mm. kartta- sekä tiedostojen katselu- ja latauspalvelut, verkkokauppa. Asiakkaat tilaavat 
tuotteita ja pyytävät neuvontapalveluita sähköisesti.

Maksulliset palvelutehtävät: Luonnonvarojen etsinnän, maakäyttö- ja ympäristösektorei-
den sekä laboratorio- ja tukitoimintojen asiantuntijapalvelut.

Muutokset virastossa: GTK on laatinut uuden strategian ja sitä tukeva organisaatioraken-
teen ja toimintamallien muutos on käynnissä. 1.1.2016 alkaen toiminta on kaikilta osin val-
takunnallisesti ohjattu ja laitoksen tehtävät ja strategiset tavoitteet asetettu sen mukaises-
ti. Tässä yhteydessä sisäinen rahoitus on järjestetty toiminnan ohjausta vahvistavasti myös 
valtakunnallisesti.
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6.10.2  Patentti- ja rekisterihallitus

384,6 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 32.40.03 Toimipaikat: 
Helsinki

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin 
kansallisesti kuin kansainvälisestikin. PRH rekisteröi yritykset, säätiöt ja yhdistykset, tutkii 
ja myöntää patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. PRH:lla on monipuoli-
set neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihake-
musten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen 
(IPEA). PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan ja se neuvottelee 
vuosittain ministeriön kanssa toimintansa tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, 
mikä tarkoittaa sitä, että se kattaa noin 95 % menoistaan omilla palvelutuloillaan. Kauppa-
rekisteriin rekisteröidään vuosittain yli 30 000 uutta yritystä, yhdistysrekisterissä on noin 
135 000 yhdistystä, patenttihakemuksia saapuu vuosittain lähes 2 000 ja tavaramerkkire-
kisteriin saapuu hakemuksia kuukausittain yli 300. Patentti- ja rekisterihallitus tarjoaa myös 
asiakkailleen ja asiakasyritykselleen koulutusta, seminaareja ja verkko-opetusta. PRH:lla on 
laajat kansainväliset yhteydet ja virasto osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen toimin-
taan ja seuraa kiinteästi kehitystä. PRH:n verkkopalveluvalikoimaan kuuluu ilmoittamiseen, 
hakemiseen ja rekisteröintiin liittyviä palveluja sekä erilaisia tietopalveluja. Yhdessä Eu-
roopan patenttisopimukseen liittyneiden maiden kanssa on toteutettu maksuton paten-
tinhakupalvelu Espacenet, josta kuka tahansa voi tehdä omatoimisesti tiedonhakuja yli 
90 maan patenttijulkaisuista. PRH tarjoaa myös tiedonhaun asiantuntijapalveluita yli 100 
patenttihakuihin erikoistuneen tutkijainsinöörimme ammattitaitolla. PRH tekee tilaukses-
ta erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä mallioikeuksista, patenteista ja tavaramerkeistä. Mallin 
ennakkouutuus- ja valmistusestetutkimuksissa etsitään hakijalle tietoa sellaisista malleis-
ta, jotka varsinaisessa hakemuskäsittelyssä olisivat mahdollisesti esteitä. Tavaramerkin 
ennakkotutkimusten avulla saat nopeasti asiantuntevan arvion siitä, olisiko tavaramerkkisi 
rekisteröitävissä.  Teollisoikeudellisen erikoiskirjaston kirjakokoelmasta löytyy tietoa paten-
teista ja hyödyllisyysmalleista, tavaramerkeistä ja mallisuojasta, yrityksistä, yhdistyksistä ja 
säätiöistä. Kirjat ovat vapaasti lainattavissa. PRH:n asioinnissa asiakkaita palvelee ympäri 
Suomen ELY-keskukset, maistraatit, uusyrityskeskukset, verotoimistot sekä yliopistoissa ja 
korkeakouluissa toimivat innovaatioasiamiehet.

Julkisen vallan käyttötehtävät 88,1 %:

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät, päätehtävä 82,6 % (318,4 htv): Kaup-
parekisterin, yhdistysrekisterin ja säätiörekisterin pitäminen. Patenttien, hyödyl-
lisyysmallioikeuksien, tavaramerkkien, mallioikeuksien myöntäminen ja niihin 
liittyvä rekisterinpito. Edellisiin liittyvän tietopalveluin antaminen,  sähköisten pal-
velujen kehittäminen ja kv. yhteistyö.
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Kuvio 133. Patentti- ja rekisterihallituksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015) 

Viraston sisäinen hallinto ja
tukipalvelut 12 % 

Valvontatehtävät 4,9 %

Lupatehtävät 0,5 %

Norminantotehtävät 0,1 %

Verojen ja veronluonteisten 
maksujen kerääminen 0,1 %

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 82,6 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT
MUUT TEHTÄVÄT

• Valvontatehtävät 4,9 % (18,8 htv): Säätiövalvonta, teollisoikeusasiamiesten val-
vonta ja 1.1.2016 alkaen tilintarkastusvalvonta; lisäksi PRH valvoo tilinpäätöksen 
toimittamisvelvollisuuden noudattamista.

• Lupatehtävät 0,5 % (1,9 htv): Kaupparekisterin myöntämät luvat poiketa yrityk-
sen johtohenkilöitä koskevista kotipaikkasäännöksistä; laajassa mielessä kauppa-
rekisteriin merkitseminen on edellytys elinkeinotoiminnan harjoittamiselle yhtiö-
muodossa.

• Norminantotehtävät 0,1 % (0,4 htv): Hyvää asiamiestapaa koskevien ohjeiden 
laatiminen teollisoikeusasiamiehille; hyvää tilintarkastustapaa koskevien ohjeiden 
laatiminen tilintarkastajille.

• Verojen ja veronluonteisten maksujen kerääminen 0,1 % (0,4 htv): Säätiöval-
vonnan, teollisoikeusasiamiesten valvonnan ja 1.1.2016 alkaen tilintarkastusval-
vonnan rahoittamiseksi PRH perii veroluonteisia valvontamaksuja; kerääminen on 
pitkälti automatisoitu.

• Täytäntöönpanotehtävät: Julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksuja: PRH 
rahoittaa niillä noin 95 % toiminnastaan; kerätään osana rekisteröintitoimintaa, 
joten sisältyy päätehtävään.

Muut tehtävät 11.9 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 11,9 % (66,7 htv)
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Tulosohjausmenettelyn kuvaus: TEMin tulosohjausprosessin mukaisesti.
PRH:n osalta vastuuosasto työelämä- ja markkinaosasto ja puheenjohtaja ao. osastopääl-
likkö. Tulosneuvotteluissa mukana myös oikeusministeriön edustaja, koska PRH toimeen-
panee myös oikeusministeriön alaista lainsäädäntöä merkittävässä määrin.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla (mittari: asiakastyytyväisyyskysely)
2. Käsittelyajat lyhenevät (suoritekohtaiset tavoitteet PRH:n TTA 2016 - 2019)
3. Sähköisen asioinnin osuus kasvaa (suoritekohtaiset tavoitteet PRH:n TTA 2016 - 2019)
4. Viraston tuottavuus paranee ja talous on tasapainossa (mittarit: tuottavuus, yksik-

kökustannusten muutos ja suoritteiden kustannusvastaavuus)
5. Työtyytyväisyys on hyvällä tasolla (mittari VM Baro)

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat; muut viranomaiset, jotka käyttävät kauppa-, yhdis-
tys-, ja säätiörekisterin tietoja rekistereissään sekä valvontatoiminnassaan. Muut: kansalai-
set, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt ja yritykset.

Käyntiasioinnin tarve: Patentti- ja rekisterihallituksen asiakaspalvelupisteessä on noin  
29 000 asiakaskäyntiä vuodessa.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Vuonna 2014 kaupparekisterissä sähköisen vireil-
lepanon osuus oli 59,3 %, yhdistysrekisterissä 66 %, Patenttihakemuksissa 76 % ja tavara-
merkkihakemuksissa 79 %. Sähköistä asiointia kehitetään jatkuvasti.

Maksulliset palvelutehtävät: Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet: 1) selvi-
tykset ja tutkimukset; 2) koulutus- ja konsultointipalvelut; 3) julkaisut; 4) jäljenteet; 5) rekis-
teri- ja tietokantapalvelut; 6) Patentti- ja rekisterihallituksen hallinnassa olevien laitteiden ja 
tilojen käyttö; sekä 7) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat palvelut ja suoritteet.

Muutokset virastossa: 
Tehtävien osalta Patentti- ja rekisterihallitukseen siirtyi tilintarkastusvalvonta 1.1.2016 lu-
kien. Rahanpesudirektiivin täytäntöönpanon johdosta on ehdotettu, että PRH:n kauppa-, 
yhdistys-, ja säätiörekisterien tehtävä laajenee kattamaan myös omistajien ja määräys-
valtaa käyttävien henkilöiden tiedot. Samalla yhdistysrekisteristä tulisi YTJ:n kantarekis-
teri; Hallintarekisteriin liittyen PRH:n tehtäväksi on esitetty käyttöliittymän ylläpitämistä 
omistajatietojen hakemista varten. kaupparekisterilain kokonaisuudistus on vireillä, mutta 
vaikutuksia viraston tehtäviin ei tässä vaiheessa pystytä ennakoimaan. EU:n tavaramerkki-
direktiivi on uudistettu, sen myötä PRH:ssa on tarpeen ottaa käyttöön tavaramerkin hallin-
nollinen kumoamismenettely. Viraston muihin menettelyihin tulee vähäisiä muutoksia. 

Organisaatiota on uudistettu yhdistämällä viraston tavaramerkki- ja patenttilinja.
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6.10.3  Innovaatiorahoituskeskus Tekes

285,7 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 32.20.06. Toimipaikat: 
Helsinki (276,8 htv) ja joissain kaupungeissa ulkomailla (9,0). ELY-keskuksissa sijaitse-
vat yksiköt tarjoavat TEKESin palveluja (tbc)

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimus-
laitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja 
aktivoija. Tekes auttaa yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi 
tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja, tukea tutkimus- ja kehitystyön ja innovaa-
tiotoiminnan kansainvälistymiseen sekä globaaleja verkostoja yrityksille ja tutkijoille. Tekes 
edistää toiminnallaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, auttaa kasvattamaan tuotan-
toa ja vientiä ja luo perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Tekesin asiak-
kaina on vuosittain noin 3 000 yritystä ja 50 yliopistoa, korkeakoulua ja tutkimuslaitosta. 
Tekesin yritysrahoituksesta yli puolet suuntautuu pienten ja keskisuurten yritysten inno-
vaatiotoimintaan. Projektirahoitukseen käytettävissä on vuonna 2015 noin 550 miljoonaa 
euroa (vuonna 2016 n. 440–450 milj. euroa) , jonka avulla asiakkaamme pystyvät toteut-
tamaan runsaat 2 000 tutkimus- ja kehitysprojektia. Tekesin toimipisteet ovat Helsingissä 
ja seitsemässä kaupungissa ulkomailla osana Team Finland-verkostoa. Alueverkostossa 
ELY-keskukset tarjoavat Tekesin palveluja osana Tekesin verkostoa. Team Finland9 -toimijoi-
den yhteinen tavoite on kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti vuoteen 2020 mennessä. Team 
Finland yhteistyö on tiivistynyt merkittävästi vuoden 2015 aikana.  Palvelua kehitetään 
asiakaskeskeisen palvelumuotoilun keinoin, jossa lopullinen malli syntyy kokeilujen kaut-
ta. Palvelumallissa on nivottu ulkoasiainministeriön, Tekesin, Finnveran, Finpron ja ELY-kes-
kusten palveluista kokonaisuus, jonka avulla saadaan parhaat mahdolliset asiantuntijat 
yritysten käyttöön yritysten maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Team Finland -koko-
naisuudessa Tekes on innovaatiokentän pelinrakentaja. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-
toiminnan rinnalla Tekes voi tarjota yrityksille rahoitusta kansainvälisen kasvun suunnitte-
luun, konseptin tai tuotteen testaamiseen tai markkinointistrategian luomiseen. Tekes voi 
myös tarjota kansainvälisiä näkymiä liiketoiminnan kehittämiseen ja asiantuntijaverkoston 
kansainvälisen liiketoiminnan suunnitteluun.

9 Team Finland-verkosto perustettiin vuonna 2012 vauhdittamaan suomalaisten yritysten kansainvälistymis-
pyrkimyksiä. Mukana ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä 
joukko ministeriöiden ohjauksessa olevia julkisrahoitteisia organisaatioita. Organisaatiot: Finpro, Tekes, Fin-
nvera, Finnfund, Finnpartnership, Teollisuussijoitus, VTT, Patentti- ja rekisterihallitus, ELY-keskukset, Suomen 
kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Suomalais-venäläinen kauppakamari sekä Suomalais-ruotsalainen kauppakama-
ri. Verkoston toimijat tekevät yhteistyötä myös järjestöjen ja korkeakoulujen kanssa.
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Kuvio 134. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Valtionavustuspäätökset 83,4 %Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 15 % 

Hallinnonalan kehittämistehtävät 1,5 %
Maksulliset palvelutehtävät 0 %

Julkisen vallan käyttötehtävät 83,4 %:

• Valtionavustuspäätökset, päätehtävä 83,4 % (238,3 htv): Tehtäviin kuuluvat asi-
akkuus- ja rahoitustyö, ohjelmatyö sekä ohjaus- ja kehittämistoiminnot, markki-
nointi ja viestintä, oikeus- ja asiakirjapalvelut ja sisäinen tarkastus.

Muut tehtävät 16,6 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 15 % (42,9 htv): Henkilöstöjohtaminen, 
henkilöstötoiminnot, taloustoiminnot (ml. KIEKU-projekti), toimitilatoiminnot, tie-
tojärjestelmien ylläpito, yleiset sihteeripalvelut 

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 1,5 % (4,3 htv): Kehittämisprojektit: TEM:n yh-
teinen asiakkuudenhallinta (CRM), Team Finland-toimitilahanke, Tekesin EAKR-tie-
tojärjestelmäratkaisu, Yhteisen asiakkuustyön kehittäminen Team Finland-kump-
paneiden kanssa 

• Maksulliset palvelutehtävät 0,1 % (0,3 htv): Tekes Pääomasijoitus Oy:ltä lasku-
tettavat palvelut

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: TEMin tulosohjausprosessin mukaisesti. TEKESin osalta 
vastuuosasto elinkeino- ja innovaatio-osasto ja puheenjohtajana toimii TEMn kansliapääl-
likkö. Neuvotteluissa on mukana myös Tekesin johtokunta tai ainakin sen puheenjohtaja.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Globaalisti kilpailukykyinen elinkeinoelämä: Suomeen kehittyy paljon kilpailuky-

kyisiä ja kasvuhakuisia toimijoita kumppaniverkostoineen. Uudet tuotteet ja pal-
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velut pääsevät kansainvälisille markkinoille ja onnistuneet läpimurrot kasvattavat 
vientiä nopeasti

2. Houkutteleva innovaatioympäristö: Suomalainen huippuosaaminen, kokeilualus-
tat ja verkostot kutsuvat ja innostavat läpimurtoihin. Maailman tuloksellisin palve-
lukokonaisuus ja toimiva Team Finland yhteistyö mahdollistavat innovatiivisten 
yritysten menestymisen Suomessa.

3. Uusia työpaikkoja syntyy kestävän luonnonvarojen käytön ja cleantech-yritysten 
kasvun myötä

4. Tekes osallistuu kansainvälistyville pk-yrityksille tarkoitetun Team Finland –pal-
velumallin ja kasvuohjelmien sekä muiden yhteisohjelmien kehittämiseen ja to-
teutukseen asiakkaille arvoa tuottavalla ja hallituksen kärkihankkeita palvelevalla 
tavalla.

5. Tekesin palveluiden laatu säilyy korkeana

Asiakkaat: kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset

Käyntiasioinnin tarve: Tekesin asiakkuuksien toimintamalli perustuu työ- ja elinkeinomi-
nisteriön hallinnonalan yhteiseen asiakkuusstrategiaan sekä Tekesin strategiassa määritel-
tyihin kohderyhmiin. Malliin liittyy aktiivinen asiakkaiden palvelu, neuvonta ja asiakasta-
paamiset.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Tekesin hakemuspalvelu, jossa rahoitushakemus 
laitetaan vireille, on täysin sähköistetty, kuten tunnustelupalvelu. Innovaatiorahoituksen 
asiointipalvelu on osittain sähköistetty (n.70 %).

Maksulliset palvelutehtävät: Tekes Pääomasijoitus Oy:ltä laskutettavat palvelut esim. as-
sistenttipalvelut, juridiset palvelut, henkilöstöjohtamis-, talous-, hankinta-, viestintä sekä 
tietohallintapalvelut.

Muutokset virastossa: 
Vuoden 2016 talousarviossa Tekesin avustusvaltuuksia (32.20.40) leikattiin rajusti ja Tekes 
joutuu priorisoimaan toimintansa eri osa-alueita ja tekemään selkeitä poisvalintoja. Muu-
tokset rahoitusvaltuuksissa kiihdyttävät viime vuosien suuntaa, jossa Tekesin rahoitusval-
tuuksia muutetaan entistä lainapainotteisemmiksi (32.20.83). Myös Tekesin omaan toimin-
taan käytössä olevat toimintamenot (32.20.06) pienenivät. Tekesin innovaatiorahoitus so-
peutetaan pieneneviin resursseihin ja Tekesin rooli julkisen tutkimuksen ja suurten yritys-
ten rahoittajana muuttuu radikaalisti. Tekesin organisaatiota muutettiin 1.1.2016 alkaen. 

Elokuussa 2016 TEKES muutti yhteiseen Team Finland-toimitaloon Ruoholahteen yhdessä 
Finnveran ja Finpron kanssa.
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6.10.4  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

238,6 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 32.40.05. Toimipaikat: 
Helsinki (164,2 htv), Tampere (63,8 htv) ja Rovaniemi (8,4 htv). 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 250 hengen tuotevalvonnan keskus, joka val-
voo ja edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kulut-
taja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotan-
tojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesin toiminnan tarkoituk-
sena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukesin toimialoja 
ovat mm. sähkö ja hissit, kemikaalituotantolaitokset, kaivosasiat, räjähteet, ilotulitteet, pai-
nelaitteet, mittauslaitteet, jalometallituotteet, pelastustoimen laitteet, rakennustuotteet, 
kuluttajaturvallisuus sekä tuotteiden energia- ja ekologinen tehokkuus. Tukesin tehtäviä 
ovat myös teollisuus- ja kuluttajakemikaalien ja biosidien tuotevalvontatehtävät, kasvin-
suojeluaineiden riskinarviointi-, hyväksymis- ja valvontatehtävät sekä kemikaalirekiste-
ri. Tukes on kemikaalien tuotevalvonnan kansallinen vastuutaho ja Helsingissä toimivan 
Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tärkeä yhteistyökumppani erityisesti EU:n REACH- ja 
CLP-asetusten sekä biosidiasetuksen toimeenpanossa. Tukes toimii kaivoslain (621/2011) 
mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Kaivosasioita hoidetaan lähinnä Tukesin Rova-
niemen toimipaikassa. FINAS-akkreditointipalvelu toteaa päteväksi kalibrointi- ja testa-
uslaboratorioita, sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä sekä 
päästökauppa- ja EMAS-todentajia. Tukes toimii usean ministeriön ohjauksessa. Tukesin 
hallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Lisäksi 
TEM sekä LVM, MMM, SM, STM ja YM ohjaavat virastoa yhteistoiminnassa kukin omalla toi-
mialallaan. Tukesin päätoimipaikat ovat Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä. Työ- ja 
elinkeinoministeriö asettaa neuvottelukunnan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan tuke-
maan Tukesin strategista suunnittelua ja edistämään viraston ja sen sidosryhmien välistä 
yhteistyötä.

Julkisen vallan käyttötehtävät 85 %:

• Valvontatehtävät 62 % (147,9 htv), päätehtävä: lakiin perustuvat valvontatehtä-
vät, kuten markkinavalvonta, tuote- ja laitteistovalvonta, laitos- ja kaivosvalvonta. 
Kemikaali tuotevalvonta. Tukesin toimialoja ovat mm. sähkö ja hissit, kemikaali-
tuotantolaitokset, kaivosasiat, räjähteet, ilotulitteet, painelaitteet, mittauslaitteet, 
jalometallituotteet, pelastustoimen laitteet, rakennustuotteet, kuluttajaturvalli-
suus sekä tuotteiden energia- ja ekologinen tehokkuus.

• Lupatehtävät 20 % (47,7 htv): toimialueen säädösten mukaiset luvat, turvalli-
suusselvitykset, arvioinnit, pätevyyden toteamiset, ilmoitukset, päätökset. 
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Kuvio 135. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)     

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 2,5 %

Ohjaustehtävät 0,5 %

Hallinnonalan kehittämistehtävät 1 %

Tutkimus- ja arviointitehtävät 1 %

Maksulliset palvelutehtävät 1 %

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 13 % 

Lupatehtävät 20 %

Valvontatehtävät 62 %

MUUT TEHTÄVÄT

a. Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat: Vaarallisen kemikaalin laajamittais-
ta teollista käsittelyä ja varastointia koskevien lupien myöntäminen ja muutosil-
moitusten käsittely; Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin lupahakemusten 
ja muutosilmoitusten käsittely; Räjähteiden maahantuontilupien myöntäminen; 
Räjähteiden maahantuontilupien ja siirtotodistusten myöntäminen; Muiden kuin 
TEM:n hyväksymien tarkastuslaitosten hyväksyminen; Tarkastuslaitoksen hyväk-
symisen peruuttaminen.
b. Kaivoslain mukaiset luvat: Malminetsintälupien, kaivoslupien (pl. valtioneu-
vostolle kuuluvat kaivoslupa-asiat) ja kullanhuuhdontalupien myöntäminen sekä 
näitä koskevien lupien voimassaolon jatkohakemusten, muutoshakemusten sekä 
siirtohakemusten käsittely.
c. Laki kasvinsuojeluaineista: kasvinsuojeluaineiden hyväksyminen markkinoille, 
koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman hyväksyminen, Kasvinsuojeluaineita 
testaavien laitosten hyväksyminen, kasvinsuojeluaineiden koe- ja tutkimustoi-
mintaa koskevien lupien myöntäminen.
d. Kemikaalilain mukaiset luvat: Biosidivalmisteiden hyväksymispäätösten teko, 
biosidivalmisteiden käyttöä koskevan tutkinnon vastaanottajan hyväksyminen, 
Tuholaistorjuntaan tarkoitettujen biosidivalmisteiden käyttöä koskevan tutkin-
non suorittaneen pätevyyden todentaminen, erityistutkinnon järjestämisen 
hyväksyminen ja erityistutkinnon todentamista koskevien ilmoitusten käsittely, 
ammattimaisesta tuholaistorjunnasta ja vastuuhenkilöltä vaadittavasta pätevyy-
destä tehtävien ilmoitusten käsittely.
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e. Sähköturvallisuuslaki: sähkötöiden johtajan pätevyystodistukset, sähköpäte-
vyyden (3 tasoa) todistukset, sähköurakointia koskevien toimintailmoitusten kä-
sittely.

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 2,5 % (6,0 htv): kemikaalirekisterin ylläpi-
to ja kehitys 

• Ohjaustehtävät 0,5 % (1,2 htv): Aluehallintovirastojen ohjaus- ja yhtenäistämis-
tehtävä mittauslaitteissa, ELY-keskusten ohjaus kasvinsuojeluvalvonnassa sekä 
pelastuslai tosten kemikaalien käytön valvonnan ohjaus ja yhtenäistäminen. 

Muut tehtävät 15 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 13 % (31,0 htv): henkilöstö-, talous- ja 
tietohallinto, kirjaamo- ja arkisto, kiinteistö-, hankinta- ja muut keskitetyt sekä toi-
mintaa tukevat palvelut 

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 1 % (2,4 htv): asiantuntijatuki ministeriöille 
säädösvalmisteluun 

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 0,5 % (1,2 htv): osallistuminen turvallisuustutki-
mustoimintaan

• Maksulliset palvelutehtävät 0,5 % (1,2 htv): vähäinen määrä koulutuspalveluja ja 
asiakirjajäljennöksiä

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: TEMin tulosohjausprosessin mukaisesti. TUKESin osalta 
vastuuosasto työelämä- ja markkinaosasto ja puheenjohtaja ao. osastopäällikkö. Tukes toi-
mii usean ministeriön ohjauksessa. Tukesin hallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta vas-
taa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Lisäksi TEM sekä LVM, MMM, SM, STM ja YM ohjaavat 
virastoa yhteistoiminnassa kukin omalla toimialallaan ja osallistuvat halutessaan tulosneu-
votteluihin. Tulosneuvotteluun osallistuu YM:stä yksi edustaja ympäristösuojeluosastolta.

Viraston ohjaamat virastot, tehtävät tai toiminnot: 
1. Mittauslaitteissa aluehallintovirastojen ohjaus- ja yhtenäistämistehtävä. Mittaus-

laitteiden käytön valvonta sisältyy TEMin ja AVIen väliseen tulossopimukseen. 
2. Kasvinsuojeluvalvonnassa ELY-keskusten ohjaus. Kasvinsuojeluaineiden valvonta 

on osa Eviran koordinoimaa tulossopimusta; valvontavuosisuunnitelma ELYille.
3. Pelastuslaitosten kemikaalien käytön valvonnan ohjaus ja yhtenäistäminen.
4. Kuluttajapalvelut; aluehallintovirastot ja kunnat; tehtävä siirtyi Tukesiin 1.5.2016  

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Tuotteiden vaatimustenmukaisuus pysyy vähintään ennallaan ja henkilö-, ympä-

ristö- ja omaisuusvahingot vähenevät. (TAE)
2. Laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus paranee ja henkilö-, ympäristö- ja 

omaisuusvahingot vähenevät. (TAE)
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3. Lupa-, päätös- ja ilmoitusprosessit digitalisoidaan ohjelmallisesti
4. Markkinoille tulevat tuotteet ja palvelut ovat turvallisia ja vaatimustenmukaisia. 

(Ei sisällä kemikaalituotteita)
5. Kemikaalit ovat käytössä turvallisia, ihmisille ja ympäristölle, lyhyellä ja pitkällä ai-

kavälillä 

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt ja 
yritykset. 

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta. 

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: sähköiset lomakkeet, osa neuvontapalveluista säh-
köisesti

Maksulliset palvelutehtävät: Koulutus, jäljennökset ja otteet. Näiden osuus on hyvin vä-
häinen.

Muutokset virastossa:  
 − Kuluttajapalveluluiden turvallisuusvalvonnan keskittäminen Tukesiin 1.5.2016 al-

kaen. Tehtävien siirto kunnista ja Aluehallintovirastoista; HE 46/2015 vp. Noin 15 
henkilötyövuoden lisäys Tukesin henkilömäärään. 

 − Toimitilojen muutos ns. monikäyttötilakonseptiin menossa (Helsinki/Pasila muut-
to v. 2106 alussa, Tampereella v. 2017 alkupuolella)
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6.10.5  Kilpailu- ja kuluttajavirasto

136,3 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 32.40.01. Päätoimipaik-
ka: Helsinki 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävät liittyvät kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttami-
seen, markkinoiden toimivuuden varmistamiseen, kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen 
täytäntöönpanoon sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen. 
Virastossa hoidetaan myös kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävät. 

Viraston tehtävänä on mm: tehdä esityksiä ja aloitteita kilpailun edistämiseksi ja kilpailua 
rajoittavien säännösten ja määräysten purkamiseksi sekä kuluttajapolitiikan ja kuluttajan-
suojan kehittämiseksi; seurata ja arvioida kilpailuolosuhteita ja kuluttajien asemaan vai-
kuttavaa kehitystä sekä elinkeinoelämään liittyvien säännösten ja määräysten valmistelua 
ja antaa lausuntoja kysymyksistä, joilla saattaa olla kilpailu- tai kuluttajapoliittisia vaiku-
tuksia; huolehtia virastolle kilpailulaissa säädetyistä tehtävistä ja valvoa kilpailulain nojal-
la tehtyjen päätösten noudattamista; osallistua kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaan liittyvään 
kansainväliseen yhteistyöhön ja vastata virastolle kuuluvista kansainvälisistä tehtävistä 
ja velvoitteista; valvoa valmismatkaliikkeiden vakuuksia ja ylläpitää rekisteriä Suomessa 
toimivista valmismatkaliikkeistä; edistää ja toteuttaa kuluttajavalistusta ja -kasvatusta; teh-
dä toimialaansa liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja vertailuja sekä harjoittaa toimialaansa 
liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa; ohjata ja kouluttaa aluehallintovirastoja, talous- ja 
velkaneuvontaa sekä maistraattien kuluttajaneuvontaa; toimia palveludirektiivin hallin-
nollisena yhteyspisteenä. Viraston yhteydessä toimii myös Euroopan kuluttajakeskus (ECC 
Finland), joka neuvoo kuluttajia ulkomaisiin yrityksiin liittyvissä kysymyksissä ja tarjoaa 
sovitteluapua riitatilanteissa, joita kuluttajalla on toisessa EU:n jäsenmaassa, Norjassa tai 
Islannissa sijaitsevan yrityksen kanssa.



325

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016 KESKUSHALLINNON UUDISTUSHANKKEEN ESISELVITYS – LÄHTÖKOHDAT JA ESISELVITYKSEN TULOKSET

Kuvio 136. Kilpailu- ja kuluttajaviraston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

Valvontatehtävät 69 %

Muut tehtävät 3 %

Tutkimus- ja arviointitehtävät 6 %

Viraston sisäinen hallinto ja 
tukipalvelut 17 % 

Ohjaustehtävät 2 %

Lupatehtävät 3 %

MUUT TEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 74 %:

• Valvontatehtävät 69 % (94,0 htv), päätehtävä: Kilpailulain ja SEUT 101 ja 102 
artiklan mukaiset tehtävät. Valvontatehtävät jakautuvat kilpailuvalvontaan (40 
% koko viraston toiminnasta) ja kuluttaja-asiamiehen valvontaan (17 %) ja mark-
kinoinnin toimivuuden edistämiseen (13 %). Viraston suorittama kilpailuvalvon-
ta voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: (1) Yrityskauppavalvonnassa yritysten 
on ilmoitettava tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat Kilpailu- ja kuluttaja-
virastolle. KKV:llä on yksinomainen toimivalta arvioida yrityskauppojen kilpailu-
vaikutuksia. Komissio voi siirtää toimintavaltaansa kuuluvan keskittymän KKV:n 
käsiteltäväksi ja päinvastoin.  (2) KKV paikallistaa kilpailunrajoituksia pääasias-
sa oma-aloitteisin selvitystoimin ja saamiensa toimenpidepyyntöjen ja vihjeiden 
perusteella. Kilpailunrajoituksia paikallistetaan myös yhteistyössä muiden EU:n 
kilpailuviranomaisten kanssa (ECN-verkosto). KKV tutkii kilpailunrajoitustapauk-
set ja toimivaltansa mukaisesti kieltää niiden soveltamisen ja saattaa ne tuomiois-
tuinkäsittelyyn. Tietyt paikalliset ja rajatut selvitystehtävät voidaan antaa AVI:en 
tehtäväksi, minkä jälkeen kilpailunrajoituksen tutkinta jatkuu KKV:n toimesta. 
Tietojenvaihto komission ja muiden EU:n kilpailuviranomaisten kanssa on mah-
dollista ja osin pakollista. Eräissä tilanteissa komissio antaa päätösluonnoksesta 
lausunnon ennen päätöksentekoa. (3) Kilpailuneutraliteettia koskeva valvonta 
kohdistuu julkisessa omistuksessa olevien elinkeinonharjoittajien aikaansaamiin 
kilpailun vääristymiin. Tapaukset ratkaistaan pääasiassa neuvotteluteitse KKV:n ja 
kyseisen julkisessa omistuksessa olevan elinkeinonharjoittajan välillä. (4) Kilpai-
lusääntöjen toimeenpanoon liittyvä neuvonta. Yrityksillä on itsellään velvolli-
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suus varmistaa toimintansa lainmukaisuus. KKV:llä on velvollisuus antaa hallinto-
lain mukaisesti yleistä neuvontaa kilpailulain soveltamisesta. (5) Kansainväliset 
kilpailuasiat. KKV:llä on erilaisia kansainvälisiä velvollisuuksia ja muita yhteistyö-
tehtäviä, jotka perustuvat Suomen/KKV:n jäsenyyteen kansainvälisissä kilpailupo-
litiikan organisaatioissa.  KKV osallistuu kansainvälisten kilpailuasioiden osalta 33 
kansainväliseen työryhmään. 
 
Kuluttaja-asiamiehen valvonta ja muu kuluttajansuoja tarkoittaa seuraavia kohtia: 
(1) kuluttaja-asiamiehen ennaltaehkäisevä valvontatyö tarkoittaa informaation 
keinoin tehtävää valvonnallista vaikuttamista (mm. kuluttaja-asiamiehen linjauk-
set, ratkaisutietopankki, kuluttajavalistus ja -kasvatus elinkeinonharjoittajille ja ku-
luttajille) sekä yhteistyöhankkeita elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen kanssa.  
(2) Kuluttaja-asiamiehen reaktiiviset valvontatehtävät tarkoittavat sitä, että ku-
luttaja-asiamies voi puuttua yritysten markkinointiin, sopimusehtoihin ja asiakas-
suhteessa käytettäviin menettelyihin (mm. neuvottelut/sitoumukset, oma kielto, 
kieltovaatimus markkinaoikeudessa). (3) Kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttajaa 
tuomioistuimessa yksittäisissä riita-asioissa, joilla on ennakkopäätösarvoa tai jot-
ka ovat muuten kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeitä. Kuluttaja-asiamies voi 
hakea kuluttajariitalautakunnassa ratkaisusuositusta ryhmävalituksella tai nostaa 
ryhmäkanteen yleisessä tuomioistuimessa. (4) Kansainvälisten kuluttaja-asioiden 
osalta kuluttaja-asiamies osallistuu pohjoismaiseen, EU-alueen,  
OECD-maiden ja maailmanlaajuiseen kuluttajapolitiikan kehittämistyöhön ja yh-
teisiin valvontahankkeisiin. (5) Asuntokauppalain suorituskyvyttömyysvakuuden 
valvonnassa kuluttaja-asiamies valvoo kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta 
tulevien ilmoitusten perusteella, että asuntokauppalain mukaiset vakuudet myy-
jän suorituskyvyttömyyden varalta on asetettu, jos asuntoja myydään kuluttajille. 
Markkinoinnin toimivuuden edistämisen osalta KKV lakisääteisenä tehtävä-
nä on tehdä esityksiä ja aloitteita kilpailun edistämiseksi ja kilpailua rajoittavien 
säännösten ja määräysten purkamiseksi sekä kuluttajapolitiikan ja kuluttajansuo-
jan kehittämiseksi seurata ja arvioida kilpailuolosuhteita ja kuluttajien asemaan 
vaikuttavaa kehitystä sekä elinkeinoelämään liittyvien säännösten ja määräysten 
valmistelua ja antaa lausuntoja kysymyksistä, joilla saattaa olla kilpailu- tai kulut-
tajapoliittisia vaikutuksia. Tehtävä pitää sisällään erilaiset lausunnot, lainsäädäntö- 
ja muut työryhmät, eduskuntakuulemiset sekä aloitteet.

• Lupatehtävät 3 % (4,1 htv): Valmismatkaliikevalvonta (rekisteröinti ja vakuuksien 
valvonta), maksullista toimintaa 
Matkatoimistojen rekisteröinti ja matkatoimistorekisterin ylläpito ja kehittä-
minen sekä vakuuksien asettaminen ja valvonta. Koska alalle on tyypillistä, että 
maksuja kerätään ennakkoon, yritysten on rekisteröidyttävä ja hankittava vakuus, 
mikäli rahastavat asiakkaitaan etukäteen.  Toiminta perustuu EU:n pakettimatka-
direktiiviin.  
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Matkatoimistojen maksukyvyttömyys- tai konkurssitilanteiden hoitamista 
koskeva tehtävä realisoituu vain silloin, jos/kun matkatoimisto tekee konkurssin. 
Silloin tehtäviin kuuluu paluukuljetusten organisointi, korvausten maksaminen, 
neuvottelut yritysten ja konkurssipesän kanssa, kuluttajien informointi, korvaus-
ten haku- ja käsittelyprosessien suunnittelu ja kehittäminen.

• Ohjaustehtävät 2 % (2,7 htv) pitää sisällään KKV:n tekemän tulosohjauksen ja 
muun ohjauksen

 1) Aluehallintovirastot hoitavat KKV:lle viittä pientä tehtäväkokonaisuutta, joista 
jokainen perustuu eri lainsäädäntöön ja omanlaiseen ohjaukseensa. 

 2) Maistraattien ohjaus. Kuluttajaneuvonnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta 
kuuluvat Kuluttajavirastolle (laki Kuluttajaneuvonnasta). HE:n mukaan yleinen 
johto ja ohjaus tarkoittavat neuvonnan tulosohjausta sen asiasisällön osalta, neu-
vonnan toimivuuden seurantaa kuin myös neuvonnan kehittämistä ja neuvojien 
koulutusta voimassa olevista säännöksistä, tavoitteena on saada yhtenäinen ja 
tasapuolinen kuluttajaneuvonta koko maahan.

 3) Talous- ja velkaneuvonta. KKV:n tehtävänä on ohjata Aluehallintovirastoja ja kun-
tia talous- ja velkaneuvonnan järjestämisessä (laki talous- ja velkaneuvonnasta). 

Muut tehtävät 26 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 17 % (23,2 htv): Hallinto 12,5 %, vies-
tintä 4,5 %

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 6 % (8,2 htv): KKV tekee toimialaansa liittyviä tut-
kimuksia, selvityksiä ja vertailuja sekä harjoittaa toimialaansa liittyvää julkaisu- ja 
tiedotustoimintaa. KKV:ltä tilataan hallitusohjelman tai muiden politiikkaohjel-
mien (mm. kilpailun edistämisen toimintaohjelma, kuluttajapoliittinen ohjelma) 
toimeenpanoon liittyviä selvityksiä, TEM käyttää KKV:tä politiikkavirastona. KKV 
tunnistaa markkinoiden toimivuusongelmia ja niiden syitä sekä luo edellytyksiä 
kilpailu- ja kuluttajansuojalakien oikeudellisen valvonnan kohdentamiseksi (sy-
nergiaedut). Markkinatutkimusyksikkö kehittää 2015-2016 toimialatutkimuksen 
mallia, jossa yhdistyvät markkinoiden tarjontapuolen (kilpailukysymykset) ja ky-
syntäpuolen (kuluttajakysymykset) näkökohdat.

• Muut tehtävät 3 % (4,1 htv): KKV toimii Euroopan kuluttajakeskuksen (EKK) Suo-
men toimipisteenä. EKK neuvoo ja avustaa kuluttajia rajat ylittävän kaupan on-
gelmatilanteissa. Kyse on yhteisrahoitteisesta toimintaa komission kanssa, jossa 
EU maksaa noin puolet kustannuksista (EKK-verkosto on EU:n kuluttajapoliittisen 
strategian toimeenpanosuunnitelman kärkihanke). Suomessa sopimuksessa on 
mukana myös kaksi maistraattia ja niissä yhteensä neljä nimettyä kuluttajaoikeus-
neuvojaa. KKV toimii palveludirektiivin hallinnollisena yhteyspisteenä. Tämä on eri-
tyinen sisämarkkinatehtävä, johon kuuluu IMI-järjestelmän Suomen pääkäyttäjän 
rooli (käyttäjien rekisteröinti ja koulutus), keskitetyn asiointipisteen kehittäminen 
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(Suomessa osa Yritys-Suomi-palvelua, koottu tiedot 120 lupamenettelystä yhte-
näisellä tavalla) sekä ns. syrjintäartiklan soveltamisen edistäminen (geoblokkaus).

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Työ- ja elinkeinoministeriön tulosohjausprosessin mukaisesti. KKV:n osalta vastuuosasto 
työelämä- ja markkinaosasto ja puheenjohtaja sen osastopäällikkö.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Suomen kotimarkkinoiden kilpailun intensiteetti paranee.
2. Suomalaisten luottamus EU-sisämarkkinoiden verkkokauppaa kohtaan lisääntyy. 
3. Uskottavan "hard core" -kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen.
4. Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymisestä aiheutuva kilpai-

luongelma.
5. Kuluttaja-asiamiehen toimenpitein elinkeinonharjoittajat muuttavat toimintansa 

kuluttajansuojalainsäädännön mukaiseksi.

Viraston ohjaamat virastot: 
1. Aluehallintovirastot: Kilpailu- ja kuluttajavirasto ohjaa aluehallintovirastoja kulut-

taja- ja kilpailuasioiden osalta. KKV on mukana VM:n tulosohjausryhmässä, val-
mistelu aluehallintovirastojen kanssa.

2. Maistraatit: Kilpailu- ja kuluttajavirasto ohjaa maistraattien kuluttajaneuvontaa. 
KKV on maistraattien ohjausryhmässä, valmistelu tehdään maistraattien ohjaus- 
ja kehittämisyksikön kanssa.

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat. Muut: kansalaiset ja yritykset. 

Käyntiasioinnin tarve: Yksityishenkilöiden käyntiasioinnille ei ole tarvetta. Tämän sijaan 
virastossa on runsaasti yritysten käyntiasiointia (mm. yrityskauppavalvonta ja KA-valvon-
nan neuvottelut).

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Asiointi- ja neuvontapalvelut sähköistetty  
(mm. sähköisiä asiointilomakkeet ja some-kanavia).

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat):  
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.
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6.10.6  Energiavirasto

70,6 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 32.60.01. Toimipaikat: 
Helsinki

Energiaviraston tehtävänä on toteuttaa suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmas-
topolitiikkaa käytännössä. Tehtävänsä virasto toteuttaa valvomalla ja edistämällä ener-
giamarkkinoiden toimintaa ja ilmastotavoitteiden toteutumista sekä varmistamalla näitä 
koskevan lainsäädännön toteutumisen. 

Viraston vastuulle kuuluvat energiamarkkinoiden eli sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan 
sekä sähkön- ja maakaasun myyntitoiminnan valvonta ja edistäminen. Ilmastotavoitteiden 
toteutumista virasto tukee päästökaupan, uusiutuvan energian tukijärjestelmien, biopolt-
toaineiden kestävyyskriteerien sekä energiatehokkuuden valvonnan ja edistämisen avulla. 
Virastolle kuuluu myös muita energia- ja ilmastopolitiikan edistämis- ja toimeenpanoteh-
täviä. 

Energiavirasto on jatkuvasti kehittyvä ja toimintatavoiltaan edistyksellinen viranomainen 
sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Viraston panos energiamarkkinoiden kehit-
tämisessä ja ilmastotavoitteiden toteutumisessa on merkittävä. Virasto toimii avoimesti, 
tasapuolisesti, reilusti ja olennaiseen keskittyen. Se kuuntelee ja keskustelee sekä toimii 
muutenkin aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Energiavirasto on riippumaton 
ja vastuullinen – toiminnan luotettavuus kumpuaa vahvasta osaamisesta sekä kuuntele-
vasta ja keskustelevasta asiakasotteesta. Virasto katsoo asioita neutraalisti, laajasta näkö-
kulmasta, sovittaen yhteen sidosryhmiensä ristiriitaisiakin tavoitteita. Energiavirasto ke-
hittää energia-alaa koko yhteiskunnan hyväksi. Virasto on älykkään energian asiantuntija, 
joka hallitsee teemat koko ketjun varrelta lähtien energian tuotannon eri muodoista sekä 
siirrosta ja jakelusta aina energian käyttöön ja energiatehokkuuteen asti. Virasto on myös 
kansainvälisesti arvostettu energia- ja ilmastoalan kehittäjä ja kumppani. 

Virasto hoitaa tehtävät, jotka sille on annettu sähkömarkkinalaissa, maakaasumarkkinalais-
sa, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetussa laissa, sähkö- ja maakaasu-
verkkomaksuista annetussa laissa, sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta 
annetussa laissa, sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta teho-
reservistä annetussa laissa, energiatehokkuuslaissa, uusiutuvilla energialähteillä tuotetun 
sähkön tuotantotuesta annetussa laissa, valmiuslaissa, päästökauppalaissa, lentoliikenteen 
päästökaupasta annetussa laissa, vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hal-
linta- ja auditointijärjestelmään annetussa laissa, hiilidioksidin talteenottamisesta ja varas-
toinnista annetussa laissa, biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa, tuulivoiman 
kompensaatioalueista annetussa laissa sekä Euroopan unionin yhteistä etua koskevien 
energiahankkeiden lupamenettelystä annetussa laissa. 
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Lisäksi virasto hoitaa kansalliselle sääntelyviranomaiselle kuuluvat tehtävät, joista sääde-
tään Euroopan unionin tasolla mm. yhteistyövirastoasetuksessa, sähkökauppa-asetukses-
sa, sähkömarkkinadirektiivissa, maakaasuverkkoasetuksessa, maakaasumarkkinadirektii-
vissa, REMIT-asetuksessa sekä energiainfrastruktuuriasetuksessa. 

Energiavirasto osallistuu myös energiatehokkuussopimusten valmistelemiseen, kehittä-
miseen ja toimeenpanoon työ- ja elinkeinoministeriön tukena. Energiavirasto koordinoi 
Motiva Oy:ltä vuosittain tilattavan energiatyöohjelman ja kuluttajien energianeuvonnan 
toimeenpanoa. Lisäksi Energiavirasto toteuttaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuu-
den politiikkatoimien vaikutusten arviointia ja seurantaa, kansallista ja EU-tason raportoin-
tia sekä kansallisia tehtäviä EU:n energiapolitiikan toimeenpanoon liittyvissä komiteoissa. 

Viraston tulee lisäksi toimia kansallisen energiapolitiikan tavoitteiden edistämiseksi, seura-
ta toimialansa kansallista ja kansainvälistä kehitystä, tehdä aloitteita toimialaansa liittyvän 
lainsäädännön kehittämiseksi, antaa toimialaansa liittyviä lausuntoja sekä avustaa työ- ja 
elinkeinoministeriötä toimialaansa liittyvien asioiden valmistelussa.

Kuvio 137. Energiaviraston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

MUUT TEHTÄVÄT Maksulliset palvelutehtävät 1 %

Tutkimus- ja arviointitehtävät 1 %

Julkisten palveluiden tuottaminen 2 %

Muut tehtävät 3 %
Hallinnonalan kehittämistehtävät 3 %

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 1 %

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 15 % 

Verojen ja veronluonteisten 
maksujen kerääminen 1 %

Norminantotehtävät 1 %

Täytäntöönpanotehtävät 2 %

Muut rahoitus- ja tukipäätökset 4 %

Muut julkisen vallan käyttötehtävät 5 %

Ohjaustehtävät 5 %

Lupatehtävät 10 %

Valvontatehtävät 46 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT
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Julkisen vallan käyttötehtävät 75 %:

• Valvontatehtävät, päätehtävä 46 % (32,5 htv): Sähkö- ja maakaasuverkkotoi-
minnan sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonta, tehoreservijärjestelmän, 
tuotantotukijärjestelmän, biopolttoaineiden kestävyyden, sähkön alkuperäta-
kuun ja uusiutuvan energian kouluttajien valvonta, suurten yritysten pakollisten 
energiakatselmusten valvonta, sähkön ja lämmön yhteistuotannon kustannus-
hyötyanalyysien valvonta, todentajien (päästökauppa, tuotantotuki, kestävyys-
järjestelmä ja sähkön alkuperätakuujärjestelmä) valvonta, päästökauppasektorin 
vuosittaisen päästöjen raportoinnin valvonta ja päästöjä vastaavien päästöoi-
keuksien palautuksen valvonta päästökaupparekisterissä, päästöoikeuden ylitys-
maksujen määrääminen, päästölupien ehtojen noudattamisen valvonta, laitos-
kohtaisen hankeyksiköiden enimmäismäärän laskenta (RICE) 

• Lupatehtävät 10 % (7,1 htv): Sähköverkkoluvat, maakaasuverkkoluvat, suurjän-
nitejohtojen hankeluvat, päästöluvat, voimalaitosten hyväksyminen uusiutuvan 
energian tuotantotukijärjestelmään, biopolttoaineiden valmistajien ja jakelijoi-
den hyväksyminen kestävyysjärjestelmään, kouluttajien hyväksyminen uusiutu-
van energian koulutusjärjestelmään, todentajien hyväksyminen (päästökauppa, 
tuotantotuki, kestävyysjärjestelmä ja sähkön alkuperätakuujärjestelmä), yrityksen 
energiakatselmuksen vastuuhenkilöpätevyydet  

• Ohjaustehtävät 5 % (3,5 htv): Motivan energiatyöohjelman ja kuluttajien energi-
aneuvonnan koordinointi ja seuranta

• Norminantotehtävät 1 % (0,7 htv): Määräysten antaminen tietyissä laissa määri-
tellyissä sähkö- ja maakaasutoimintaa koskevissa valvontatehtävissä.

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät 5 % (3,5 htv): Päästökaupparekisteriviran-
omaisen tehtävät, päästöoikeuksien huutokaupanpitäjän tehtävät 

• Muut rahoitus- ja tukipäätökset 4 % (2,8 htv): Uusiutuvalla energialla tuotetun 
sähkön tuotantotukien maksatus

• Täytäntöönpanotehtävät 2 % (1,4 htv): Päästöoikeuksien ilmaisjaon toimeenpa-
notehtävät, Kioton pöytäkirjan mukaisten velvoitteiden täytäntöönpano päästö-
kaupparekisterissä 

• Verojen ja veronluonteisten maksujen kerääminen 1 % (0,7 htv): Sähkö- ja maa-
kaasuverkkomaksut sekä Perämeren tuulivoima-alueen tuulivoimamaksu (virasto 
laskuttaa asiakkailta, maksut menevät suoraan valtiovarainministeriölle).

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 1 % (0,7 htv): REMIT-asetuksen edellyttä-
mä kansallinen CEREMP-rekisteri energian tukkumarkkinaosapuolista

Muut tehtävät 25 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 15 % (10,6 htv): Viraston johtaminen 
sekä johdon keskeiset tukitehtävät kuten viraston toiminnan, talouden ja henki-
löstön sekä viestinnän ja tietojohtamisen strateginen suunnittelu ja seuranta sekä 
kehittäminen. Lisäksi kirjaamotoiminnat.
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• Hallinnonalan kehittämistehtävät 3 % (2,1 htv): Työ- ja elinkeinoministeriön 
avustaminen energia-alaan liittyvien asioiden valmistelussa

• Muut tehtävät 3 % ( htv): EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaan liittyvien direktii-
vien (sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivien, EED, RES) velvoittamat raportoinnit 
Euroopan komissiolle ja sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle ACER:lle sekä 
osallistuminen muiden kansainvälisten raportointien laatimiseen.

• Julkisten palveluiden tuottaminen 2 % (1,4 htv): Sähkön hintavertailupalvelu 
(julkinen internetin kautta toimiva tietojärjestelmä) kuluttajille, yrityksille ja tutki-
joille, uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tilastopalvelu (julkinen internetin 
kautta toimiva tietojärjestelmä)

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 1 % (0,7 htv): Uusiutuvalla energialla tuotetun 
sähkön tukijärjestelmien seuranta ja arviointi

• Maksulliset palvelutehtävät 1 % (0,7 htv): Viraston asiakkailleen järjestämät asia-
kastilaisuudet 

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: TEMin tulosohjausprosessin mukaisesti. Energiaviraston 
osalta vastuuosasto on TEM:n energiaosasto ja puheenjohtaja sen osastopäällikkö.

Viraston ohjaamat virastot ja/tai toiminnot: 
Valtionyhtiö Motiva Oy
Motiva Oy toimeenpanee energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistoimia 
Energiaviraston tilauksesta ja ohjauksessa. Energiavirasto on Motiva Oy:n suurin yksittäi-
nen asiakas/ohjaaja. Toiminta-alueita on kuusi ja näissä projekteja tai pysyväisluonteisia 
prosesseja noin 40. Toimintasuunnitelma tavoitteineen laaditaan neuvottelumenettelynä 
vuosittain. Raportointi toteutetaan kaksi kertaa vuodessa ja vaikutusten arviointi kerran 
vuodessa. Energiaviraston ja Motivan vastuuhenkilöiden yhteydenpito on jatkuvaa. Moti-
valla on velvoite kilpailuttaa alihankinnat. Motivan oma työpanos Energiaviraston ohjauk-
sessa tehtävässä työssä on vuositasolla noin 14 htv.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Sähkö- ja kaasumarkkinat toimivat tehokkaasti mahdollistaen korkean toimitus-

varmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat.
2. Ilmastotavoitteet toteutuvat kustannustehokkaasti päästökaupan, uusiutuvan 

energian ja energiatehokkuuden avulla.
3. Energiamarkkinoiden valvonnan taloudellisuus.
4. Ilmastotavoitteiden edistämisen taloudellisuus.
5. Kokonaistyötyytyväisyys.
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Asiakkaat: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, säätiöt, EU-komissio ja 
EU-regulaattoreiden yhteistyöviraston ACER.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Käytännössä kaikissa viraston perustehtäviin kuulu-
vissa asiakasprosesseissa hyödynnetään toimialariippuvaisia tietojärjestelmiä. Päästölupiin 
ja -selvityksiin liittyvät asiat hoidetaan FINETS-järjestelmässä.  Päästökaupparekisterissä 
käytetään EU-komission rekisterijärjestelmää. Tuotantotukiasiat hoidetaan SATU-järjes-
telmässä. Sähkö- ja maakaasutoiminnan valvontaan käytetään VATI-järjestelmää. Sähkön 
hintavertailupalvelussa käytetään SHV-järjestelmää. REMIT:n rekisteriasioissa käytetään 
ACER:n CEREMP-järjestelmää.

Maksulliset palvelutehtävät: Viraston asiakkailleen järjestämät asiakaspäivät, joilla käsitel-
lään viraston vastuulle kuuluvien tehtävien asiakasrajapintaan liittyviä asioita.

Muutokset virastossa: 
 − Paljon sähköä käyttävälle teollisuudelle on tarkoitus maksaa vuosina 2017–2021 

valtiontukea, joka kompensoisi päästökaupasta yrityksille aiheutuvia kustannuk-
sia päästöoikeuden hinnan nostaessa sähkön hintaa. Tuki sisältyy valtioneuvoston 
15.9.2016 eduskunnalle antamaan lakiesitykseen päästökaupan epäsuorien kus-
tannusten kompensoimisesta. Tuen viranomaistehtävistä vastaava tukiviranomai-
nen olisi Energiavirasto. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Sen voimaan-
tulon edellytyksenä on, että Euroopan komissio on hyväksynyt lakiin sisältyvän 
valtiontuen.

 − TEM asetti marraskuussa 2015 TEM (2016) Uusiutuvan energian tukijärjestelmi-
en kehittämistyöryhmän ajalle 1.12.2015–29.4.2016. Työryhmän loppuraportti 
on julkaistu toukokuussa 2016 (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 16/2016). 
Työryhmä on tarkastellut investointi-, tuotantotuki- ja sertifikaattijärjestelmiin 
liittyviä tukimalleja ja tehnyt niistä ja niiden toteuttamismalleista johtopäätöksiä. 
Energiavirastolle voi tulla uusia tukijärjestelmän toimeenpanoon liittyviä tehtäviä 
vuodesta 2017 alkaen.
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6.11  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Valtioneuvosto Ministeriön ohjaamat virastot Virastojen ojaamat virastot 
ja/tai toiminnot

Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos

Vankiterveydenhuollon 
yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirasto Valvira

Työttömyysturvan 
muutoksenhaku-

lautakunta

Sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunta

Säteilyturvakeskus

Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea

AVIt : lupa- ohjaus- ja 
valvontakäytännöt

Keskushallinnon 
toimielimet (8 kpl) Yhtiöt (1 kpl) 

Sosiaali- ja 
terveysministeriö

Valtion koulukodit 
(5 kpl)

Valtion mielisairaalat 
(2 kpl)

S O S I A A L I -  J A  T E R V E YS M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A N  V I R A S TOT  J A 
L A I TO K S E T  ( 31.12.2015 )

Sosiaali- ja terveysministeriö: 389,4 htv 
Keskushallinnon virastot, 3 035,7 
Hallinnonala yhteensä 3 441,2 htv

Neljä keskushallinnon virastoa, jotka 

toimivat tulosohjattuina kirjanpitoyksikköinä: 

Säteilyturvakeskus (Stuk), Lääkealan turvallisuus- 

ja kehittämiskeskus (Fimea), Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja terveysalan 

lupa- ja valvontavirasto (Valvira). 

Lisäksi 2 virastoa, jotka toimivat sosiaali- ja 

terveysministeriön kirjanpitoyksikön sisällä 

ja tulosohjaamina: Työttömyysturvan 

muutoksenhakulautakunta (TTLT), Sosiaaliturvan 

muutoksenhakulautakunta (Somla)

THL:n kirjanpitoyksikön sisällä ja tulosohjaamana: 

Vankimielisairaalat (2 kpl), Valtion koulukodit  

(5 kpl) ja Vankiterveydenhuollon yksikkö

Keskushallinnon toimielimet (8 kpl): 

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, 

Lääkkeiden hintalautakunta, Geenitekniikan 

lautakunta, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 

Valtakunnallinen vammaisneuvosto, 

Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta, 

Kemikaalineuvottelukunta, Valtakunnallinen 

sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta 

Valtion 100 % omistamat yhtiöt (1 kpl):  

Alko Oy (100 %)
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Hallinnonalan tulosohjausmenettelyn kuvaus
Hallinnonalan virastoissa on käytössä nelivuotinen tulossopimuskausi, jossa asetetaan 
vuosittaiset tulostavoitteet. Virastojen tulosohjausmenettely noudattaa pääosin yhtenäistä 
tulossopimusvuosikellon ohjaamaa toimintaa. Ministeriö tulosohjaa hallinnonalansa viras-
toja pois lukien valtion mielisairaalat, koulukodit ja Vankiterveydenhuollon yksikkö, joiden 
tulosohjauksesta vastaa THL. Fimea ja Valvira raportoivat tulosohjaussihteerin ja viraston 
tulosohjauksen yhteyshenkilön tapaamisissa tulostavoitteiden toteutumisesta ja mahdol-
lisista poikkeamista. Tulosohjauksen yhteyshenkilöiden tapaamisten lisäksi virasto tekee 
kirjallisen seurantaraportin virallisesti kaksi kertaa vuodessa. Asiantuntijavastuuhenkilöt 
tekevät yhteistyötä ja sitä kautta seuraavat viraston etenemistä oman työnsä osana. Tulos-
ohjaussihteeri raportoi etenemisestä ja erityisesti poikkeamista ja muutostarpeista osas-
ton johdolle. Tulossopimuksen toteutumista seurataan tilinpäätöskannanottomenettelyn 
avulla. Valtion koulukotien tavoitteita ja toiminnan uudistamista käydään läpi yhdessä 
tulosohjaajan kanssa säännöllisesti noin kuukauden välein ja lisäksi yhteisissä THL:n tulos-
ohjauksen talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä tukipalveluista vastaavien virkamiesten ja 
lastensuojeluyksiköiden johtajan välisissä yhteistyöryhmän kokouksissa noin kolmen kuu-
kauden välein.

Hallinnonalan ohjaamat virastot ja/ tai toiminnot 
THL:n ohjaamat virastot/toiminnot: 

1. Niuvanniemen sairaala 
2. Vanhan Vaasan sairaala 
3. THL:n alaiset lastensuojeluyksiköt: Valtion koulukodit ja Vankilan perheosasto 
4. Vankiterveydenhuollon yksikkö, 1.1.2016 alkaen 
5. Valtion turvakotipalvelut 1.1.2015 alkaen 
6. Rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelut 1.1.2016 alkaen

Valviran ohjaamat virastot/toiminnot: 
Aluehallintovirastot: Valvira ohjaa aluehallintovirastoja tavoitteena yhdenmukaiset lupa-, 
ohjaus- ja valvontakäytännöt koko maassa. 

Hallinnonalan toteutuneet, käynnissä olevat ja suunnitellut muutokset
 − STM suunnittelee hallinnonalan muutoksenhakulautakuntien (Sosiaaliturvan 

muutoksenhakulautakunta SOMLA, Työttömyysturvan muutoksenhakulautakun-
ta TTLK) yhdistäminen ja mahdollinen muuttaminen omaksi kirjanpitoyksikök-
seen 1.1.2018

 − Rahapeliyhtiöiden rahapelitoimintojen yhdistäminen; RAY:n avustusosaston teh-
tävien siirtäminen STM:n yhteyteen perustettavaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskukseen 1.1.2017 alkaen

 − Sosiaali- ja terveysministeriö asetti selvityshenkilö Soininvaaran selvittämään hal-
linnonalansa laitosten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen, 
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Valviran ja Fimean mahdollisuuksia tukea sote-uudistuksen tavoitteiden saavut-
tamista (2.9.–31.12.2016). Ministeriö pyytää selvityshenkilöltä näkemystä laitos-
ten uusista kansallisesti linjattavista tehtävistä ja niihin liittyvästä ohjausjärjestel-
mästä, esimerkiksi tehtävät ja vastuut isojen sote-tietovarantojen ylläpidossa ja 
hyödyntämisessä, menetelmien arvioinnissa sekä tutkimuksen ja kehittämisen 
rakenteissa.

 − Säteilyturvakeskuksen kansainvälisten säteily- ja ydinturvallisuutta koskevien 
asiantuntijapalvelujen hallinta on tarkoitus siirtää perustettavalle osakeyhtiölle, 
joka olisi valtion kokonaan omistama ja Säteilyturvakeskuksen hallinnoima. Yhti-
ön omistajaohjauksesta huolehtii sosiaali- ja terveysministeriö.  

 − Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on 
käynnistänyt yhdessä THL:n kanssa selvityksen koulukotien asemasta ja tehtäväs-
tä uudistuvassa vaativien lastensuojelupalveluiden kentässä. 

 − YM/VM/STM/MMM: Eviran, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean, 
Tullilaboratorion ja SYKE:n käynnistämän Synergialaboratoriohankkeen tuloksena 
laitosten merkittäviä laboratoriotoimintoja ollaan keskittämässä Viikkiin.

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset hallinnonalaan:
 − Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirretään kunnilta uusille perus-

tettaville maakunnille 1.1.2019 alkaen.
 − Aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Val-

vira tällä hetkellä hoitamat sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontatehtävät 
kootaan joko uuteen aluehallintovirastoista muodostettavaan valtakunnallisen 
toimivallan omaavaan viranomaiseen tai STM:n hallinnonalan uuteen virastoon.

 − Nykyisistä kuudesta alueellista toimivaltaa käyttävästä aluehallintovirastosta 
muodostetaan yksi valtakunnallisen toimivallan omaava viranomainen. Tällä on 
vaikutusta myös aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden organisoin-
tiin. 

Hallinnonalan tehtävät 
Taulukossa 40 on esitetty sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen ja laitos-
ten henkilöstötyövuosien jakautuminen eri tehtäväryhmiin. Kaksi kolmasosaa hallinno-
nalan tehtävistä on julkisen vallan käyttötehtäviä. Suurin tehtäväryhmä on muut julkisen-
vallan käyttötehtävät (1759 htv), joka pitää sisällään mm. oikeuspsykiatristen erityistason 
sairaanhoidollisten palveluiden ja mielentilatutkimusten tuottamisen (mielisairaalat, 809 
htv), lastensuojelun sijaishuollon ja siihen liittyvän erityisopetuksen (koulukodit, 293 htv) 
sekä erilaiset lakisääteiset asiantuntijatehtävät (THL, 588 htv). Säteilyturvakeskuksen (131 
htv) ja Valviran (59 htv) päätehtävänä ovat valvontatehtävät. Myös Lääkealan turvallisuus- 
ja kehittämiskeskus Fimean tehtäviin kuuluu pienellä osuudella valvontatehtäviä (alan toi-
mijoiden tarkastustehtävä ja laboratorioiden laadunvalvonta, 13 htv). Tehtävien suhteelli-
nen osuus hallinnonalan kaikista tehtävistä on esitetty taulukossa 42.
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Taulukko 40. STM:n hallinnonalan henkilötyövuodet tehtävittäin ja keskusvirastoittain

Tehtäväryhmät THL
Valtion 

mielisai-
raalat

Säteily-
turva-
keskus

Valtion 
koulu-
kodit

Fimea
Vanki-

terveyden-
huollon yks

Valvira Somla TTLK HTV:t 
yhteensä

Muut julkisen vallan 
käyttöteht.

588,0 773,6 292,8 15,0 59,3 30,2 1 759,0

Viraston sis. hallinto ja 
tukipalvelut

90,0 29,7 111,2 9,1 38,0 3,0 32,0 2,3 315,3

Valvontatehtävät 130,9 25,0 59,0 214,9

Julkisten palveluiden 
tuottaminen

165,0 165,0

Lupatehtävät 1,0 6,5 131,0 26,0 164,5

Tutkimus- ja 
arviointitehtävät

124,0 5,5 16,4 11,0 156,8

Maksulliset 
palvelutehtävät

32,0 26,2 58,2

Tilasto- ja rekisteriviran-
omaisteht.

50,0 5,0 55,0

Muut tehtävät 32,7 11,0 43,7

Hallinnonalan 
kehittämistehtävät

30,0 2,0 32,0

Ohjaustehtävät 15,0 11,0 26,0

Norminantotehtävät 2,0 3,3 13,0 1,0 19,3

Täytäntöönpanotehtävät 12,0 2,0 14,0

Valtionavustuspäätökset 12,0 12,0

Henkilötyövuodet 
yhteensä

956,0 808,8 327,2 301,9 222,0 183,0 145,0 59,3 32,5 3 035,7

 

Taulukko 41. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskushallinnon virastoja koskevat virallisluo-
kittelut

Hallinnonalan virastot Toimialaluokka

Valtion koulukodit (5 kpl) Lasten ja  nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen

Säteilyturvakeskus Muu tekninen testaus ja analysointi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta (TTLK) Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (Somla) Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto

Valtion mielisairaalat (2 kpl) Varsinaiset sairaalapalvelut

Vankiterveydenhuollon yksikkö Varsinaiset sairaalapalvelut
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Hallinnonalan kirjanpitoyksiköt Cofog-tehtäväluokitus

Säteilyturvakeskus Ympäristönpilaantumisen torjunta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Yleiset terveydenhoitopalvelut 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehittäminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Terveydenhuolto, muualla luokittelematon

Taulukko 42. Henkilötyövuosien kohdentuminen tehtävittäin

Tehtävät HTV:t %

Julkisen vallan käyttötehtävät 2 265 74,6 

Muut julkisen vallan käyttötehtävät 1 759 57,9 

Valvontatehtävät 215 7,1 

Lupatehtävät 165 5,4 

Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 55 1,8 

Ohjaustehtävät 26 0,9 

Norminantotehtävät 19 0,6 

Täytäntöönpanotehtävät 14 0,5 

Valtionavustuspäätökset 12 0,4 

Muut tehtävät 771 25,4 

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 315 10,4 

Julkisten palveluiden tuottaminen 165 5,4 

Tutkimus- ja arviointitehtävät 157 5,2 

Maksulliset palvelutehtävät 58 1,9 

Muut tehtävät 44 1,4 

Hallinnonalan kehittämistehtävät 32 1,1 

Yhteensä 3 035,7 100,0 

Hallinnonalan bruttomenot menolajeittain 
Taulukossa 43 ja on tarkasteltu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintame-
noja. Menojen suhteelliset osuudet on kuvattu kuviossa 138.
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Taulukko 43. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan bruttomenot, 1000 euroa (2015)

Hallinnonalan kirjanpitoyksiköt Henkilöstö-
kulut

Toimitila-
vuokrakulut

Investointi-
menot Muut kulut Palvelujen 

ostokulut
Kaikki 

yhteensä

Sosiaali- ja terveysministeriö* 27 231 670 25 3 993 5 102 37 022

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos* 113 054 14 882 1 480 15 974 22 045 167 435

Säteilyturvakeskus 25 173 2 763 1 768 3 030 6 743 39 476

Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus

15 921 2 745 1 560 1 653 4 237 26 116

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto

11 169 969 154 529 3 179 16 002

Bruttomenot yhteensä 192 549 22 030 4 987 25 179 41 306 286 052

Kuvio 138. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen bruttomenojen jakautuminen 
menolajeittain, %, 2015

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus

Säteilyturvakeskus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos*

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto

Sosiaali- ja terveysministeriö*

Henkilöstökulut, % Toimitilavuokrakulut, % Investointimenot, %

Muut kulut, % Palvelujen ostokulut, %

* Sosiaali- ja terveysministeriön ministeriön kirjanpitoyksikköön kuuluvat 
myös Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja Työttömyysturvan 
muutoksenhakulautakunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
kirjanpitoyksikköön kuuluvat myös Valtion mielisairaalat (2 kpl), 
Valtion koulukodit (5 kpl) ja Vankiterveydenhuollon yksikkö.
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6.11.1  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

951,5  henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 33.03.04. Toimipaikat: 
Helsinki (784,8), lisäksi Kuopio (77,8) Turku (34,7), Oulu (22,9), Tampere (23,4), loput hy-
vin pieniä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toi-
miva vuonna 2009 perustettu asiantuntija-, tutkimus- ja kehittämislaitos. THL:n asiantunti-
ja-, tutkimus- ja kehittämistyön painopisteet ovat

1. Hyvinvointivaltion kestävyys väestörakenteen muuttuessa
2. Eriarvoisuus ja syrjäytyminen
3. Tärkeimpien elintapasairauksien ehkäisy
4. Varautuminen terveysuhkiin
5. Turvallinen elinympäristö
6. Palvelujärjestelmän muutoksen tuki

THL palvelee asiantuntijalaitoksena laaja-alaisesti valtion ja kuntien päättäjiä, terveys- ja 
hyvinvointialan toimijoita ja ammattilaisia, järjestöjä, tutkijoita ja kansalaisia. Työn perusta-
na on laadukas tutkimus, tilasto- ja rekisteritieto sekä sidosryhmien kartoitetut tarpeet. 

THL:n tilasto-, tutkimus- ja kehittämistyö limittyvät usein toisiinsa. Tutkimuksella ja seu-
rannalla tuotamme uutta tietoa, jota käytetään terveys- ja hyvinvointialan palvelujen ke-
hittämiseen ja alan arviointeihin ja ennusteisiin. THL tutkii ja seuraa väestön terveyttä ja 
hyvinvointia, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän politiikan ja palvelujen vaikuttavuutta, 
ympäristöterveyttä ja yhteiskunnallisia ongelmia. THL:n tutkimus perustuu tilasto- ja rekis-
teritietoihimme sekä haastatteluihin ja näytteisiin. THL on Suomen tutkimusorganisaatioi-
den huippuluokkaa. THL kehittää ja tukee sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä asiantuntija-
tiedolla terveyttä ja hyvinvointia edistäviä käytäntöjä ja politiikkaa. Viraston asiantuntija-
rooli perustuu yhteistyöhön, tutkimustietoon ja tietovarantoihimme. THL kerää ja tuottaa 
tilasto- ja rekisteritietoa terveydenhuollon ja hyvinvoinnin tilasta, sosiaali- ja terveyspal-
veluista sekä sairauksista ja niiden hoidosta. Valtakunnallisesti kattavista tietovarannoista 
THL jalostaa verkossa käytössä olevia tietopalveluja.

THL on maailmanluokan tutkimus- ja kehittämislaitos, ja kansainvälinen yhteistyö on olen-
nainen osa sen toimintaa. THL:n asiantuntijayhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi EU, YK 
ja OECD. THL:n alaisuudessa toimii viisi WHO:n kansainvälistä yhteistyökeskusta.  Laitos vä-
littää korkeatasoista suomalaista sosiaali- ja terveysalan asiantuntijuutta maailmalle kan-
sainvälisten kehittämisprojektien kautta.
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Kuvio 139. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

Hallinnonalan kehittämistehtävät 3 %

Maksulliset palvelutehtävät 5 %

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 9 % 

Tutkimus- ja arviointitehtävät 15 %

Täytäntöönpanotehtävät 1 %
Norminantotehtävät 1 %
Lupatehtävät 1 %
Ohjaustehtävät 2 %
Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 5 %

Muut julkisen vallan käyttötehtävät 50 %

Valtionavustuspäätökset 8 %

MUUT TEHTÄVÄT

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 68 %:

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät, päätehtävä 50 % (475,8 htv): Lakisääteiset 
asiantuntijatehtävät, joihin liittyy myös ohjaava rooli esim. THL-laki: sosiaali- ja ter-
veydenhuollon toiminnan ohjaus ja useat erillislait, kuten laki sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä: sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastiedon sähköisen käsittelyn, siihen liittyvän tietohallinnon, valtakunnallis-
ten tietojärjestelmäpalvelujen ja yhteisten hallinnonalakohtaisten tietovaranto-
jen käytön ja toteuttamisen suunnittelu, ohjaus ja seuranta sekä esimerkiksi ns. 
Turvakotilakiin perustuva turvakotitoiminnan valtakunnallisen toiminnan koordi-
nointi ja ohjaus.) Lakisääteinen tutkimus- ja kehittämis- sekä asiantuntijatoimin-
ta (esimerkiksi kansallisen rokotusohjelman valmistelu ja implementointi) ovat 
kiinteä osa laitoksen perustehtävien ja viranomaistehtävien suorittamista, minkä 
vuoksi niitä ei voi erottaa julkisen vallan käyttötehtävistä. Siten kohdassa Muut 
tehtävät eritellyt hallinnonalan kehittämistehtävät ja tutkimus- ja arviointitehtä-
vät liittyvät kiinteästi julkisen vallan käyttötehtäviin, minkä vuoksi niiden osuutta 
on huomioitu tässä kohdassa.

• Valtionavustuspäätökset 8 % (76,1 htv): Terveyden edistämisen määräraha, Sosi-
aali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivinen ohjaus, Turvakotitoiminta, 
Syöpä-, näkövamma- ja munuaisrekistereihin liittyvä toiminta, Sotasiirtolaiskorva-
ukset, Käypä hoito -suositukset, Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelutoiminta 
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(2016 alkaen) Siirtomenot ja siihen läheisesti liittyvät kustannusten korvaukset v. 
2015 tullevat olemaan yli 10 milj. euroa, vuonna 2016 yli 20 milj. euroa.

• Ohjaustehtävät 2 % (19 htv): Alaisen hallinnon ohjaus. (myös THL-lakiin ja usei-
siin erillislakeihin perustuvia ohjaustehtäviä, joista maininta kohdassa ”Muut julki-
sen vallan käyttötehtävät”).

• Lupatehtävät <1 % (9,5 htv): Salassa pidettäviä rekistereitä tai asiakirjoja koske-
vissa tutkimuslupasioissa annettavat päätökset (1 htv) Imeväisen ja pikkulasten 
ruokintaa koskevan tiedotusaineiston ennakkohyväksyntä

• Norminantotehtävät <1 % (9,5 htv): Erillislakeihin (esim. laki sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä) perustuvia oikeuksia antaa 
määräyksiä.

• Täytäntöönpanotehtävät 1 % (9,5 htv): Tartuntatautilakiin perustuvat laboratori-
oiden toimilupiin liittyvät lausunnot, isyystutkimukset.

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 5 % (47,6 htv): Tilasto- ja rekisteritoimin-
ta, joka perustuu mm. THL-lakiin (THL toimii tilastoviranomaisena ylläpitäen alan 
tiedostoja ja rekistereitä siten, kuin niistä erikseen säädetään sekä huolehtii tehtä-
väalueensa tietoperustasta ja sen hyödyntämisestä) ja erillislakeihin (esim. Tartun-
tatautilaissa säädetyn tartuntatautirekisterin ylläpito ja rekisteröinti).

Muut tehtävät 32 %:

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 15 % (142,7 htv): Kts. selite: muut julkisen vallan 
käyttötehtävät. Päätöksentekoa tukeva tutkimus. 

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 9 % (85,6 htv): Talous-, henkilöstö-, toi-
mitila- ja it-palvelut, muu yleishallinto.

• Maksulliset palvelutehtävät 5 % (47,6 htv): Laboratoriotutkimukset, Kansainväli-
set terveys- ja sosiaalisektorin projektit, Kouluterveyskysely, TerveSos -tapahtuma, 
julkaisut ym. 

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 3 % (28,5 htv)

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
THL:n tulossopimuksen vastuuosasto on STM:n hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
osasto (HTO). Tulossopimuksen valmistelua johtaa HTO:n osastopäällikkö. Käytännön val-
mistelutyötä tekee osaston ylitarkastaja, joka toimii myös sihteerinä THL:n tulossopimus-
asioihin liittyvissä kokouksissa.

Tulossopimusvalmistelu alkaa elokuussa hallinto- ja suunnitteluosaston järjestämällä 
STM:n yhteisellä tulossopimuskokouksella, jossa ohjeistetaan ja aikataulutetaan tulosso-
pimuksen valmistelu. THL:n tulossopimuksen valmisteluryhmä, jossa on mukana HTO:n ja 
muiden osastojen edustus, pitää ensimmäisen kokouksen syyskuussa ja kokousta varten 
HTO:n THL:n tulossopimuksen valmistelutehtävistä vastaava sihteeri laatii alustavan tulos-
sopimusluonnoksen. Valmisteluryhmä päättää valmistelun lähtökohdat ja käy keskustelun 
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keskeisistä tulossopimukseen otettavista asioista sekä käy läpi tulossopimusluonnoksen ja 
antaa siitä kommentteja. 

STM:n ja THL:n yhteinen neuvotteluryhmä pitää ensimmäisen kokouksen lokakuussa, 
jossa käydään keskustelu tulossopimuksen lähtökohdista ja keskeisistä asioista. Tulosso-
pimusluonnosta ei käsitellä yksityiskohtaisesti. Neuvotteluryhmän ja valmisteluryhmän 
kokousten pohjalta tulossopimuksen valmistelutehtävistä vastaava sihteeri laatii tulosso-
pimusluonnoksen, joka lähetetään STM:n osastojen käsittelyyn esitysten tekemistä varten. 
HTO:n ja sosiaali- ja terveyspalveluosaston (STO) yhteisjohtoryhmässä käsitellään tulosso-
pimuksen sisältöasioita. 

Tulossopimuksen valmistelutehtävistä vastaava sihteeri valmistelee luonnoksen, joka käsi-
tellään marraskuussa HTO:n johtoryhmässä. Tulossopimusluonnos lähetetään STM:n johto-
ryhmän ensimmäiseen käsittelyyn marraskuussa.

STM:n johtoryhmän käsittelyn jälkeen tulossopimusluonnos lähetetään kommenteille 
THL:ään. THL:n kommenttien ja HTO:n johdon kannanoton pohjalta laaditaan tulossopi-
musluonnos STM:n ja THL:n yhteisen neuvotteluryhmän kokoukseen. Neuvotteluryhmän 
kokous pidetään marraskuun lopulla. Mikäli neuvotteluryhmän kokouksessa hyväksytään 
tulossopimusluonnos, niin se viedään STM:n johtoryhmän käsittelyyn joulukuussa. Tarvit-
taessa pidetään lisävalmisteluja ja uusi kokous.

STM käy keskustelun opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa THL:n tulossopimuksesta 
joulukuun alussa. STM:n johtoryhmä käsittelee neuvotteluryhmässä hyväksytyn tulosso-
pimusluonnoksen. STM:n johtoryhmän hyväksymisen jälkeen tulossopimus lähetetään 
allekirjoitettavaksi. Tulossopimuksen allekirjoittavat STM:stä perhe- ja peruspalveluminis-
teri ja kansliapäällikkö ja THL:stä pääjohtaja ja hallintojohtaja. Allekirjoitus on joulukuussa 
ja tulossopimus julkistetaan NETRA:ssa tammikuun alussa.  Tulossopimuksen valmistelussa 
tehdään paljon epävirallista yhteistyötä niin STM:n sisällä kuin STM:n ja THL:n valmistelus-
ta vastaavien henkilöiden välillä. 

Tulossopimus tehdään nelivuotiskaudeksi ja sitä tarkistetaan vuosittain.  Tulosohjaukseen 
liittyy myös hallinnonalan konsernikokoukset sekä STM:n kansliapäällikön ja HTO:n osas-
topäällikön keskustelut THL pääjohtajan ja osastojen johdon kanssa. Keskusteluja käydään 
myös HTO:n tulosryhmien ja THL:n osastojen kesken. Vuosittain pidetään tarpeen mukaan 
myös HTO:n ja THL:n johtoryhmien yhteiskokouksia. Tulossopimuksen toteutumista seura-
taan edellä kuvatuissa kokouksissa ja tilinpäätöskannanottomenettelyn avulla. 
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Viraston ohjaamat virastot: 
1. Niuvanniemen sairaala; Valtion palvelut -osasto vastaa tulosohjauksesta.
2. Vanhan Vaasan sairaala; Valtion palvelut -osasto vastaa tulosohjauksesta.
3. THL:n alaiset lastensuojeluyksiköt: Valtion koulukodit ja Vankilan perheosasto 

(lastensuojelulain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, johto ja valvonta); Valtion 
palvelut -osasto vastaa tulosohjauksesta. Tulossopimusneuvotteluihin osallistuu 
opetustoiminnan osalta Opetushallitus.

4. Vankiterveydenhuollon yksikkö, hallinnonalan siirto tapahtui 1.1.2016 alkaen; 
Vastuuosasto: Valtion palvelut -osasto vastaa tulosohjauksesta. 

5. Valtion turvakotipalvelut 1.1.2015 alkaen; THL vastaa valtion turvakotipalvelui-
den järjestämisestä ja toimii valtionapuviranomaisena jakaen valtionkorvausta 
19 palveluntuottajalle. Vastuuosasto: Valtion palvelut -osasto on päävastuullinen 
toiminnan järjestämisessä, ohjauksessa, kehittämisessä ja koulutuksen koordi-
noinnissa. Hallinto ja kehittäminen -osasto vastaa toiminnan taloushallinnosta ja 
juridisista kysymyksistä. Aikataulu: valtionkorvaus maksetaan vuosittain.

6. Rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelut 1.1.2016 alkaen: THL vastaa valtion rikos- 
ja riita-asioiden sovittelupalvelujen järjestämisestä ja toimii valtionapuviranomai-
sena jakaen valtionkorvausta vuonna 2016 toistaiseksi 19 palveluntuottajalle. Vas-
tuuosasto: Valtion palvelut -osasto on päävastuullinen toiminnan järjestämisessä, 
ohjauksessa, kehittämisessä ja koulutuksen koordinoinnissa. Hallinto ja kehittämi-
nen -osasto vastaa toiminnan taloushallinnosta ja juridisista kysymyksistä.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Hyvinvointiyhteiskunnan kestävyys: 
 Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeet 2-5
 a. Kaikenikäisten omaishoitoa 
 b. Toteutetaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
 c. Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta. 
 d. Osatyökykyisille tie työelämään
2. Varautuminen terveys uhkiin
 a. Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihanke 2: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia 

sekä vähennetään eriarvoisuutta. 
3. Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen
 a. Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihanke 2: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia 

sekä vähennetään eriarvoisuutta. 
 b. Osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 6: Nuorisotakuuta yhteiskuntatakuun 

suuntaan
4. Palvelujärjestelmän muutos
 a. Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihanke 2: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia 

sekä vähennetään eriarvoisuutta. 
 b. Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihanke 1: Palvelut asiakaslähtöisiksi
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 c. Toteutetaan perustulokokeilu
5. Toiminnallinen tuloksellisuus
 a. Digitalisaation, kokeiluiden ja normien purkamisen kärkihanke 1 Digitalisoi-

daan julkiset palvelut

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat: koko valtionhallinto. Muut: kansalaiset, kunnat/kun-
tayhtymät, järjestöt, yritykset ja muut. 

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Tietovarantojen hyödyntäminen, TE -rahojen valtio-
navustusjärjestelmä jne.

Maksulliset palvelutehtävät: Laboratoriotutkimukset, Kansainväliset terveys- ja sosiaali-
sektorin projektit, Kouluterveyskysely, TerveSos -tapahtuma, julkaisut ym.

Muutokset virastossa: 
 − Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen organisaatio on uudistettu vuoden 2015 

alusta. Samassa yhteydessä THL on sopeuttanut toimintaansa määrärahaleik-
kausten aiheuttamien säästötavoitteiden saavuttamiseksi. THL joutuu edelleen 
sopeuttamaan toimintaansa edelleen tulevina vuosina. Tiedossa olevien leikkaus-
toimenpiteiden johdosta laitoksen määrärahat laskevat vuoden 2013 verrattuna 
33 % vuoteen 2019 mennessä (n. 23 miljoonaa euroa).

 − THL:lla on asetettu tehtäviä yli 70 laissa tai asetuksessa. THL:n tutkimustoiminta 
on kiinteästi sidoksissa lakisääteisten tehtävien hoitamiseen yllä kuvatulla tavalla. 
THL katsoo, että jatkuvat määrärahaleikkaukset vaarantavat mahdollisuuksia sel-
vitä tulevaisuudessa sille asetetuista lakisääteisistä tehtävistä (mm. lakisääteiset 
asiantuntijatehtävät).

 − Sosiaali- ja terveysministeriö asetti selvityshenkilö Soininvaaran selvittämään hal-
linnonalansa laitosten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen, 
Valviran ja Fimean mahdollisuuksia tukea sote-uudistuksen tavoitteiden saavut-
tamista (2.9.–31.12.2016). Ministeriö pyytää selvityshenkilöltä näkemystä laitos-
ten uusista kansallisesti linjattavista tehtävistä ja niihin liittyvästä ohjausjärjestel-
mästä, esimerkiksi tehtävät ja vastuut isojen sote-tietovarantojen ylläpidossa ja 
hyödyntämisessä, menetelmien arvioinnissa sekä tutkimuksen ja kehittämisen 
rakenteissa.
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6.11.2  Säteilyturvakeskus

327,2 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 33.02.03 Toimipaikat: 
Helsinki (317,6 htv), Rovaniemellä Pohjois-Suomen aluelaboratorio (4,8), Rauma (0,7) ja 
Loviisa (2,0), Eurajoki (1,0), Tampere (0,98).

Säteilyturvakeskuksen toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tule-
vien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Tavoitteena on, että suomalais-
ten säteilyaltistus pidetään niin pienenä sekä turvallisuus niin hyvänä kuin käytännöllisin 
toimenpitein on mahdollista ja että säteily- ja ydinonnettomuudet estetään. STUKin val-
vonnan perustana on säteily- ja ydinturvallisuutta koskeva lainsäädäntö, turvallisuusmää-
räykset ja ohjeet. 

• STUK valvoo ydinvoimalaitoksia, muita ydinlaitoksia, ydinmateriaaleja ja ydinjät-
teiden loppusijoitusta. STUK valvoo myös säteilyn käyttöä terveydenhuollossa ja 
teollisuudessa sekä tutkimuksessa ja koulutuksessa. STUK myöntää säteilyn käyt-
töön liittyvät luvat. 

• STUK valvoo osaltaan radioaktiivisten aineiden kuljetuksia.

• STUKilla on ympärivuorokautinen päivystys ydinonnettomuuksien ja muiden 
säteilyvaaratilanteiden varalle. STUK on säteilyvaaratilanteissa asiantuntijaviran-
omainen, joka tekee yhteistyötä muiden viranomaisten, järjestöjen ja asiantunti-
joiden kanssa.

• STUK valvoo myös ympärivuorokautisesti säteilyn esiintymistä ympäristössä. Suu-
rin osa ihmisen saamasta säteilystä on peräisin luonnosta. STUK valvoo työpaikoil-
la radonia ja valmistelee säädöksiä ja ohjeita kotien radonista. Sisäilmaan maape-
rästä tunkeutuvan radonin ohella auringon ultraviolettisäteily aiheuttaa merkittä-
vän säteilyaltistuksen suomalaisille.

• STUK valvoo myös solariumien, matkapuhelimien, muiden säteilyä hyväksikäyttä-
vien laitteiden ja sähkölinjojen säteilyturvallisuutta.

• STUK toimii avoimesti, kansalaisia kuulleen ja hyvässä yhteistyössä muiden viran-
omaisten, järjestöjen ja koko ympäröivän yhteiskunnan kanssa. STUK huolehtii 
myös suurelta osin Suomen kansainvälisestä, säteily- ja ydinturvallisuuteen liitty-
västä yhteistyöstä.

Julkisen vallan käyttötehtävät 43 %:

• Valvontatehtävät, päätehtävä 40 % (130,9 htv): Lausunnot, turvallisuusarviot, 
tarkastustoiminta. Säteilyasetus: 1) valvoa ydinenergian käytön turvallisuutta, tur-
va- ja valmiusjärjestelyjä sekä ydinmateriaaleja; 2) valvoa säteilyn käytön ja muun 
säteilytoiminnan turvallisuutta; 3) valvoa säteilytilannetta maan alueella ja ylläpi-
tää valmiutta normaalista poikkeavien säteilytilanteiden varalta. 
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Kuvio 140. Säteilyturvakeskuksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

MUUT TEHTÄVÄT

Tutkimus- ja arviointitehtävät 5 %

Maksulliset palvelutehtävät 8 %

Muut tehtävät 10 %

Viraston sisäinen hallinto ja
tukipalvelut 34 % 

Norminantotehtävät 1 %
Lupatehtävät 2 %

Valvontatehtävät 40 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

Työntekijän säteilyannoksen valvonta, säteilyn käytön valvonta (terveydenhuol-
to, teollisuus, tutkimus ja eläinlääketiede), radioaktiivisten pienjätteiden valvon-
ta, ydinvoimalaitosten valvonta, ydinjätteiden ja -materiaalin valvonta, radioak-
tiivisten aineiden kuljetuksen valvonta, ulkoisen säteilyn ja ympäristönsäteilyn 
valvonta, Ionisoimattoman säteilyn valvonta, luonnonsäteilylle altistumisen val-
vonta, valmiusjärjestelyjen valvonta, turvajärjestelyjen valvonta. 
Ympäristön säteilyvalvonta: vuosittain toteutettava jatkuva ohjelma, 5-10 vuo-
den välein toteutettavat osaohjelmat sekä ydinvoimalaitosten ja kaivosten ympä-
ristön säteilyvalvonta. 
Ydinturvallisuus: turvallisuusvaatimusten asettaminen, laitoshankkeiden val-
vonta, turvallisuusanalyysien teko, laitosten toimintakunnon ja laitosmuutosten 
valvonta, organisaatioiden toiminnan valvonta, säteilyturvallisuuden valvonta 
(säteilyaltistus, radioaktiivisten aineiden päästöt, ympäristön säteilyvalvonta ja 
asukkaiden säteilyaltistus), ydinjätehuollon turvallisuuden valvonta (ydinlaitos-
ten suunnitelmien ja raportoinnin tarkastaminen ja tarkastuskäynnit rakenteilla 
ja käytössä oleville laitoksille), ydinmateriaalin valvonta (ydinaineiden kirjanpito 
ja raportointi, tarkastuskäynnit, vuosittaiset inventaarit). 
Ydinenergian ja säteilyn käytön turvajärjestelyjen vaatimusten asettaminen ja 
valvonta, matkapuhelinten ja muiden radiotaajuista säteilyä käyttävien päätelait-
teiden säteilyturvallisuuden valvonta pistokokein, laserlaitteiden valvonta, sola-
riumien valvonta tarkastuksilla.

• Lupatehtävät 2 % (6,5 htv): Ydinenergialain ja säteilylain mukaisten lupien myön-
täminen.
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• Norminantotehtävät 1 % (3,3 htv): Osuus kasvaa STUKille myönnettyjen valtuuk-
sien johdosta.

Muut tehtävät 57 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 34 % (111,2 htv): Lukuun sisältyvät 
myös kaikki lomat. Henkilöstö- ja taloushallinto, kiinteistöpalvelut, hankinnat, 
lainsäädäntö- ja säännöstötyö, tietohallinto, asiakirjahallinto (diaari) ja mittanor-
maalitoiminta. Valvontatyön laskutus (osuus hyvin pieni, sisältyy hallintoon)

• Maksulliset palvelutehtävät 8 % (26,2 htv): Säteily- ja ydinturvallisuutta koskevat 
asiantuntijapalvelut 

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 5 % (16,4 htv): Säteilyturvallisuus ja kehitystyö

• Muut tehtävät 10 % (32,7 htv): Valmiusjärjestelyt, ympäristön säteilyvalvonta, 
viestintä.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Tulostavoitteita ryhdytään valmistelemaan ministeriön valmisteluryhmässä, jossa on edus-
tettuna hallinto- ja suunnitteluosasto sekä sosiaali- ja terveyspalveluosasto. Tulosohjaava 
osasto on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto ja sen ympäristöterveysyksikkö. 
Osastopäällikkö on toiminut STUK:n valmistelu- ja neuvottelukokousten puheenjohtaja-
na.  Tämän lisäksi Säteilyturvakeskuksen moniohjauksellisuuden vuoksi valmisteluun ovat 
aktiivisesti osallistuneet työ- ja elinkeinoministeriön (ydinturvallisuus) ja sisäministeriön 
(säteilyvalvonta) edustajat. Aika ajoin tähän prosessiin ovat osallistuneet myös valtionva-
rainministeriö (Tullin säteilymittarit) ja ulkoministeriökin (esim. aseistariisuntakysymykset 
ja ydinmateriaalivalvonta) tulossopimuksen ulkopuolella. STUK:n substanssiohjauksen 
kannalta on tärkeä ymmärtää, että säteilyvalvonnan ja säteilyturvallisuuden historialliset 
juuret ovat terveydenhuollossa. Ydinturvallisuus ja ulkoinen säteilyvalvonta on tullut mu-
kaan viranomaisvalvontaan vasta 1960-luvulla. Yhä edelleen yli 99 % ihmisen aiheuttamas-
ta ionisoivasta säteilyannoksesta aiheutuu lääketieteellisestä kuvantamisesta ja hoidoista.

STUK:n substanssiohjauksen kannalta on tärkeää ymmärtää, että ydinturvallisuus lainsää-
dännöllä vaaditun turvallisuustason pettäessä ja kotimaisessa tai ulkomailla sijaitsevas-
sa (lähinnä Ruotsi tai Venäjä) ydinvoimalassa tapahtuvassa onnettomuudesta aiheutuu 
ydinsaastepilvi, joka leviää laaja-alaisesti Suomeen. STUK lakkaa tällaisessa tilanteessa 
olemasta viranomainen ja se ryhtyy antamaan pilven ylikulun (ulkoinen säteily) ja sen ai-
heuttaman laskeuman turvallisuusmerkityksestä riskinarvioita ja suosituksia varsinaisille 
toimivaltaisille viranomaisille (erit. STM:n Valvira ja MMM:n Evira) STM:n koordinoidessa 
(=käytännössä sillä on yleisjohtovastuu) terveydensuojelulain nojalla näitä toimia ns. jäl-
kivaiheessa, kun pelastusviranomaisen yleinen johtovastuu päättyy. Tämä tarkoittaa, että 
radioaktiivisen pilven ylikulun jälkeen STM:llä on yleisjohtovastuu väestöannosten pienen-
tämiseen tähtäävien viranomaistoimien ohjauksesta ja viime kädessä niiden johtamisesta 
jopa vuosien ajan.   
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Käytännössä STM, TEM ja SM ovat asettaneet hallitusohjelman alkutaipaleella hallitusoh-
jelman tavoitteet ja vuosittaiset tarkistukset. STUK:n tulossopimus on noudattanut VM:n 
ohjeistamaa tulosprismaa muiden STM:n ohjauksessa olevien laitosten tapaan. 

Viime vuosina STUK:n tulosohjauksessa on pyritty strategisempaan otteeseen aiemman 
hyvin teknisen, lähes jokaista työpistettä koskevan tulosohjauksen sijaan. STM:n sisällä hal-
linto- ja suunnitteluosasto on vastannut pitkälti eri laitosten välillä yleisten harmonisoita-
vien yhteisten tavoitteiden kirjaamisen STUK:n tulossopimukseen. 

Valmisteluvaihetta on parina edellisenä vuotena koetettu kehittää pitämällä syksyn alussa 
STM:n ja STUK:n välillä lähetekeskustelut ennen varsinaisia tulossopimusneuvotteluja, jot-
ka on käyty marraskuun tietämillä. 

Kun valmisteluryhmä on saanut neuvotteluesityksen valmiiksi ja ministeriön johtoryhmä 
on sen hyväksynyt, on extra netissä (laitosten ja ministeriön yhteisillä alasivuilla) julkaistu 
seuraavan vuoden tarkistus tai koko hallitusohjelman yli ulottuvat tulostavoitteet. Yleensä 
yksi neuvottelu on riittänyt STM:n ja STUK:n välillä ja tulossopimus on valmistunut muiden 
laitosten tapaan joulukuun puoliväliin mennessä ja se on esitelty ministerille (peruspalve-
luministeri) ennen vuoden vaihdetta, jonka jälkeen se on julkaistu extranetissä. 

Keväällä STUK:n hyvin tekninen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen 
käynnistää tulosohjauksen vuosikellon mukaiset toimenpiteet, jossa ministeriö alkaa val-
mistella kannanottoaan edellisen vuoden tuloksellisuudesta. Ennen sosiaali- ja terveys-
ministeriön lopullista kannanottoa valtiontalouden tilintarkastajien vuosiraporttien anti, 
erityisesti mahdolliset huomautukset, käydään läpi. 

Sosiaali- ja terveysministeriön valmisteltu tilinpäätöskannanotto käy läpi sekä eri osasto-
jen (HTO/HSO) johtoryhmät sekä STM johtoryhmän, jonka jälkeen se on esitelty STM-kon-
sernin vuositapaamisessa muiden STM:n laitosten kesäkuun alussa ns. Sannäsin seminaa-
rissa. STUK on saanut antaa lausuntonsa sekä suullisesti että kirjallisesti STM:n tulossoh-
jauslausunnosta ennen sen lopullista hyväksymistä ja toimittamista sekä NETRAan että 
eduskuntaan tarkastusvaliokunnan käsiteltäväksi. 

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Lainsäädännön jatkovalmistelussa STUK antaa asiantuntija-apua säteilylain ko-

konaisuudistuksessa seuraavan aikataulun mukaisesti 15.1.2016 HE-pykälät, 
15.2.2016 HE-perustelut, 15.9.2016 VN ja STM-asetukset, 15.12.2016 STUK mää-
räykset

2. STUK huomioi osaltaan SOTE-lainsäädännön muutokset niin, että uudelleen orga-
nisoidun palvelutuotannon säteilyä käyttävien hoidollisten ja diagnostisten pal-
veluiden luvitus ja valvonta on voimavaroihin nähden mahdollista.
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3. STUK osallistuu aktiivisesti ympäristöterveyden häiriötilanteisiin varautumisen ja 
toiminnan kehittämiseen (kuten sisäministeriön johtamaan eri toimijoiden laa-
ja-alaiseen säteilyvaaratilanteeseen liittyvän roolien selkiyttämiseen tähtäävän 
työn edistämiseen).

4. STUK varmistaa johtamisella, että palvelutuotannon yhtiöittäminen ja siten mm. 
uudelta yhtiöltä tilattavat Luoteis-Venäjän ydinturvallisuuspalvelut eivät vaaranna 
STUK:n valvonta- tai valmiustehtäviä.

5. STUK edistää Fennovoiman rakentamislupahakemusta erikseen sovitun aikatau-
lun mukaisesti. Aikataulu ulottuu 2019 alkuun, jolloin STUK:n on saatava valmiiksi 
turvallisuusarvio Fennovoiman rakentamislupahakemuksesta.

Asiakkaat: Kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, yritykset, EU:n komissio, Innovaatiorahoi-
tuskeskus Tekes.

Käyntiasioinnin tarve: Neuvottelut valvonnan kohteiden kanssa.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Hakemukset, muiden tietojen toimittaminen Sätei-
lyturvakeskukselle.

Maksulliset palvelutehtävät: Säteily- ja ydinturvallisuutta koskevat asiantuntijapalvelut.

Muutokset virastossa: 
 − STUK:ia koskevan lain ja asetuksen uudistaminen. 
 − Lähivuosina on päätettävä STUK:in toimitilasta (nykyisen peruskorjaus/uusi toimi-

tila). 
 − Kansallisen säteilyturvallisuustutkimuksen rahoitus.
 − Säteilyturvakeskuksen (STUK) kansainvälisten säteily- ja ydinturvallisuutta koske-

vien asiantuntijapalvelujen hallinta siirtyy uudelle osakeyhtiölle. Yhtiöittämisen 
jälkeen STUKin kansainvälisiä asiantuntijapalveluja voidaan myydä liiketaloudelli-
sesti kannattavasti ja markkinaehtoisesti. Yhtiö pystyy virastoa paremmin vastaa-
maan alan kilpailuun sekä reagoimaan eri maista tulevien asiakkaiden tarpeisiin. 
Myös riskienhallinta paranee, kun toiminta on jatkossa markkinaehtoista eikä 
osa viraston toimintaa. Yhtiöittämisen pidemmän aikavälin tavoitteena on viedä 
suomalaista säteily- ja ydinturvallisuusosaamista ydinenergian käyttöä aloittaviin 
ja kehittäviin maihin. STUKin lisäksi perustettava yhtiö voi hyödyntää myös mui-
ta alan toimijoita. Siten Suomessa kehitettyä ja maailmalla tunnustusta saanutta 
osaamista ydinturvallisuudessa voidaan yhdistää entistä laajempiin hankkeisiin. 
Osakeyhtiön ja STUKin toiminta ja talous ovat selkeästi erillään ja riippumattomia 
toisistaan. Omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Hallitus esitti 
asiaa koskevan lain vahvistamista 3. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoi-
tus vahvistaa laki perjantaina 4. joulukuuta. Laki astui voimaan 1.1.2016.



351

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016 KESKUSHALLINNON UUDISTUSHANKKEEN ESISELVITYS – LÄHTÖKOHDAT JA ESISELVITYKSEN TULOKSET

6.11.3  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 

221,7 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 33.02.06. Päätoimipaik-
ka Kuopiossa (56,2 htv) ja työskentelypisteet Helsinki (159,8) ja Turku (5,7).

Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto, joka toimii ihmisille tai eläi-
mille tarkoitettujen lääkkeiden, veri- ja kudosvalmisteiden sekä lääkealan toimijoiden lu-
pa- ja valvontaviranomaisena. Fimea on kansallisena viranomaisena osa Euroopan lääke-
valvonnan viranomaisverkostoa. Fimean tehtävien ja tavoitteiden perustana ovat kansalli-
nen ja EU-lainsäädäntö, hallitusohjelma, sosiaali- ja terveysministeriön strategia, Lääkepo-
litiikka 2020 -ohjelma sekä tulos- ja resurssiohjaus. 

Fimean organisaatio muodostuu kolmesta ydinprosessista, joita ovat lääkealan toimijoi-
den valvonta, lääkevalmisteiden arviointi sekä lääkehoitojen arviointi. Fimea valvoo lääk-
keitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa. Viraston tehtäväkokonaisuuksiin kuu-
luvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon 
tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamisek-
si. Fimea kokoaa ja arvioi kliinistä lääkehoitoa koskevaa tietoa sekä kehittää lääkehoitokäy-
täntöjä koulutuksen ja tiedottamisen avulla. Fimean toiminta rahoitetaan maksullisen toi-
minnan tuloilla ja valtion määrärahoilla. Valtion budjetista rahoitetaan pääasiassa Fimean 
lääkehoitojen arviointitehtävät ja niitä tukevat toiminnot. Kehittyvä rahoituslähde ovat 
Euroopan lääkevalvontaverkostosta tulevat tulot.

Kuvio 141. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin 
(2015)

Hallinnonalan kehittämistehtävät 1 %

Tutkimus- ja arviointitehtävät 5 %

Täytäntöönpanotehtävät 1 %

Viraston sisäinen 
hallinto ja tukipalvelut 17 % 

Lupatehtävät 59 %

Norminantotehtävät 5 %

Valvontatehtävät 11 %

MUUT TEHTÄVÄT

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT
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Julkisen vallan käyttötehtävät 76 %:

• Lupatehtävät, 59 % (131 htv) päätehtävä:  
Lääkkeiden myyntiluvat ja niiden muutokset: Ihmisille ja eläimille tarkoitettujen 
lääkevalmisteiden myyntilupiin ja rekisteröinteihin liittyvät luvat ja poikkeusluvat, 
erityisistä sairaanhoidollisista syistä myönnettävät erityisluvat ei-myyntiluvallisille 
lääkevalmisteille sekä kliinisten lääketutkimusten luvat 
Elinkeinonharjoittajien toimintaan liittyvät luvat ja niiden muutokset: lääkelain-
säädännön mukaiset, lääkehuoltoon liittyvät toimi- ja muut luvat, huumausaine-
lainsäädännön mukaiset toimi- ja muut luvat, velvoitevarastointilainsäädännön 
mukaiset luvat, veripalvelulainsäädännön mukaiset toimi- ja muut luvat, kudos-
lainsäädännön mukaiset toimi- ja muut luvat

• Norminantotehtävät 5 % (13 htv): EU-säädösten valmistelu ja seuranta. Kansalli-
nen säädösvalmistelu, toimeenpano, seuranta ja arviointi.

• Valvontatehtävät 11 % (25 htv): Lääkealan toimijoiden tarkastustoiminta sekä 
laboratorion laadunvalvonta.

• Täytäntöönpanotehtävät 1 % (2 htv): Julkisoikeudellisia suoritteita koskevien 
maksujen periminen.

Muut tehtävät 24 %: 

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 17 % (38 htv)

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 5 % (11 htv): Lääkehoitojen arviointitoiminta. Lää-
kealan ja lääkeinfon kehittäminen. T&K -toiminnan sidosryhmäyhteistyö ja toimin-
ta moniammatillisessa verkostossa.

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 1 % (2 htv): Kehittämistyö STM:n hallinno-
nalalla ja eurooppalaisessa lääkevalvontaverkostossa.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Fimean tulossopimuksen vastuuosasto on sosiaali- ja terveyspalveluosasto (STO). Tulos-
sopimusvalmistelu alkaa elokuussa hallinto- ja suunnitteluosaston järjestämällä STM:n 
yhteisellä tulossopimuskokouksella, jossa ohjeistetaan ja aikataulutetaan tulossopimuksen 
valmistelu.

STO:n johto käynnistää tulossopimusehdotuksen valmistelun syyskuun alussa linjaamalla 
tulossopimuksen painopisteet ja valmisteltavat tavoitekokonaisuudet tulosohjaussihtee-
rin avustuksella. Osaston johto nimeää samalla asiantuntijat valmistelemaan tavoitekoko-
naisuuksien tulostavoite-ehdotukset. Asiantuntijat laativat ehdotuksen tulostavoitteista, 
keskeisistä toimenpiteistä sekä näiden mittareista. Tulosohjaussihteeri koordinoi ja ko-
koaa asiantuntijoiden työtä ja tuloksia sekä kutsuu asiantuntijat käsittelemään tavoitteita 
yhdessä tarpeen mukaan. Valmistelussa tehdään yhteistyötä Fimean vastuuhenkilöiden 
kanssa.
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Ministeriön tulosohjauksen koordinaattori koordinoi virastoille yhteisten tavoitteiden 
asettamista sekä sopimusehdotusten yhdenmukaisuutta yli virastorajojen. Osaston johto 
ohjaa valmistelua. Tulossopimuksen valmisteluryhmä käy läpi tulossopimusluonnoksen ja 
antaa siitä kommentit. Valmisteltu ehdotus käsitellään osaston johtoryhmässä. Ministeriön 
ehdotuksesta neuvotellaan yhdessä viraston edustajien kanssa (neuvotteluryhmä). Neu-
votteluihin osallistuvat johto, ministeriön tulosohjauksen koordinaattori, osaston tulosoh-
jaussihteeri sekä talousyhteyshenkilö. Myös viraston vastauksesta ehdotukseen neuvotel-
laan. STM:n johtoryhmä käsittelee neuvotteluryhmässä hyväksytyn tulossopimusluonnok-
sen. STM:n johtoryhmän hyväksymisen jälkeen tulossopimus lähetetään allekirjoitettavak-
si. Tulossopimus allekirjoitetaan joulukuussa ja julkistetaan NETRA:ssa tammikuun alussa.  
Tulossopimus tehdään nelivuotiskaudeksi ja sitä tarkistetaan vuosittain.  

Fimea raportoi tulosohjaussihteerin ja viraston tulosohjauksen yhteyshenkilön tapaamisis-
sa tulostavoitteiden toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamista. Tulosohjauksen yhteys-
henkilöiden tapaamisten lisäksi virasto tekee kirjallisen seurantaraportin virallisesti kaksi 
kertaa vuodessa. Asiantuntijavastuuhenkilöt tekevät yhteistyötä ja sitä kautta seuraavat 
viraston etenemistä oman työnsä osana. Tulosohjaussihteeri raportoi etenemisestä ja eri-
tyisesti poikkeamista ja muutostarpeista osaston johdolle. 

Osaston johto neuvottelee poikkeamista ja tarpeesta tulossopimuksen muutoksiin viras-
ton johdon kanssa. Tulosohjaukseen liittyy myös hallinnonalan konsernikokoukset sekä 
STM:n kansliapäällikön ja osastopäällikön keskustelut Fimean johdon kanssa. Tulossopi-
muksen toteutumista seurataan tilinpäätöskannanottomenettelyn avulla.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen
2. Lääkeinnovaatiotoiminnan edistäminen ml. yksilöityjen lääkkeiden kehittämise-

dellytysten parantaminen
3. Ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja kaiken ikäisten omaishoidon vahvistami-

nen
4. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
5. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano

Asiakkaat: Yritykset. 

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Apteekkilupaa haettaessa ja lääkkeiden myyntilu-
pahakemuksissa toivotaan sähköistä asiointia Fimean kanssa aina kun se on mahdollista.

Maksulliset palvelutehtävät: Eräät laboratorioanalyysit, luennointi- ja koulutuspalkkiot.
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Muutokset virastossa: 
 − Fimean alueellistamisen jatkoselvitysryhmän raportti valmistui 31.1.2016.
 − Sosiaali- ja terveysministeriö asetti selvityshenkilö Soininvaaran selvittämään hal-

linnonalansa laitosten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen, 
Valviran ja Fimean mahdollisuuksia tukea sote-uudistuksen tavoitteiden saavutta-
mista (2.9.–31.12.2016).

 − YM/VM/STM/MMM: Synergialaboratoriohankkeessa tehdään selvitystä yhdessä 
Tullin, Fimean, Eviran sekä Senaatti-kiinteistöjen kanssa virastojen yhteisen labo-
ratorion aikaansaamiseksi Helsingin Viikkiin (hanke käynnissä).
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6.11.4  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

147,9 henkilötyövuotta (1.3.2016). Toimintamenomomentti 33.02.05. Päätoimipaikka 
Helsinki. 

Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto, joka valvoo sosiaali- 
ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon sekä ympäristöterveydenhuollon toiminnan asian-
mukaisuutta.  Virasto myötää sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan lupia. 

Valviran tehtävänä on ohjata aluehallintovirastoja niiden sosiaali- ja terveydenhuoltoon 
liittyvissä tehtävissä. Tavoitteena on, että aluehallintovirastojen ohjaus-, lupa ja valvonta-
käytännöt ovat mahdollisimman yhdenmukaisia. Valvira ja aluehallintovirastot hoitavat 
valvontatehtäviä yhdessä laatimiensa valvontaohjelmien mukaisesti.

Valviran yhteydessä toimii valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta 
(TUKIJA).

Kuvio 142. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin 
(2015)

Viraston sisäinen 
hallinto ja tukipalvelut 22 % 

Lupatehtävät 18 %

Norminantotehtävät 1 %

Valvontatehtävät 41 %

MUUT TEHTÄVÄT

Ohjaustehtävät 7 %

Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 3 %

Muut tehtävät 8 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT
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Julkisen vallankäyttötehtävät 71 %:

• Valvontatehtävät 41 % (59 htv):

Valvonnan tehtävien jakautuminen %-osuus viraston 
toiminnasta HTV

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta 20,4 % 30

Terveydenhuollon toimintayksiköiden ja ammattihenkilöiden valvonta 22 % 32

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaatimustenmukaisuus ja turvallinen käyttö 6,9 % 10

Sosiaalihuollon toimintayksiköiden valvonta ja 1.3.2016 lähtien myös sosiaalihuollon ammatti-
henkilöiden valvonta

5,5 % 8

 Tupakkamainonnan ja myynninedistämisen valvonta sekä tuotevalvonta, alkoholijuomien val-
mistajien, tukkumyyjien ja käyttöluvanhaltijoiden toiminnan valvonta, alkoholin tuotevalvonta 
sekä valtakunnallisen mainonnan ja myynninedistämisen valvonta 

4,1 % 6

 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset 0,7 % 1

Biopankkien valvonta 0,7 % 1

Geenitekniikassa turvallisen käytön valvonta 0,7 % 1

Valvonta yhteensä 41 % 59

• Lupatehtävät 18 % (26 htv): Ammatti- ja toimintaoikeuksien myöntäminen ter-
veydenhuollon ammattihenkilöille ja talous- ja allasvesiosaamistestaajille; alkoho-
lin valmistus-, maahantuonti-, tukkumyynti- ja käyttöluvat; valtakunnalliset luvat 
yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille; kudosluvat; alkiotut-
kimukseen liittyvät luvat; raskauden keskeyttämis- ja steriloimisluvat (eräissä ta-
pauksissa); hedelmöityshoitolain mukaiset luvat; biopankkien toimintaa koskevat 
ilmoitukset 

• Ohjaustehtävät 7,5 % (11 htv): Aluehallintovirastojen ja kentän ohjaustehtävät 

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 3 % (5 htv): Alkoholielinkeinorekisterin 
(Allu), geenitekniikan rekisterin, hedelmöityshoitorekisterin (Luoteri), Terveyden-
huollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (Terhikki), yksityisten sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluntuottajien rekisterin (Valveri), tupakkatuotteiden myyn-
tiluparekisterin, talous- ja allasvesiosaamistestaajarekisterin, biopankkirekisterin, 
vaaratilannerekisterin (terveysteknologia), kliinisten laitetutkimusten rekisterin ja 
laiterekisterin ylläpito 

• Norminantotehtävät 1 % (1 htv): Terveydenhuollon laiteasioissa määräystenan-
tovalta, samoin omavalvontaa koskevien määräysten osalta.

Muut tehtävät 29 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 22 % (32 htv): Ylijohtajan esikunnan 
tehtävät, viestintä, asianhallintatehtävät, henkilöstöhallinto, taloushallinto, viras-
to-/toimitilapalvelut, joitakin tietohallinnon tehtäviä, substanssiosastojen avusta-
vat tehtävät 
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• Muut tehtävät 7,5 % (11 htv): Adoptiolautakunnan tehtävät, valtakunnallisen 
lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan tehtävät, muut yksittäiset viraston 
luokittelemattomat projektiluonteiset tehtävät 

Tulosohjausmenettelyn kuvaus:
Valviran tulossopimuksen vastuuosasto on sosiaali- ja terveyspalvelu-osasto (STO).  Tu-
lossopimusvalmistelu alkaa elokuussa hallinto- ja suunnitteluosaston järjestämällä STM:n 
yhteisellä tulossopimuskokouksella, jossa ohjeistetaan ja aikataulutetaan tulossopimuksen 
valmistelu.

Osaston johto käynnistää tulossopimusehdotuksen valmistelun syyskuun alussa linjaamal-
la tulossopimuksen painopisteet ja valmisteltavat tavoitekokonaisuudet tulosohjaussih-
teerin avustuksella. Osaston johto nimeää samalla asiantuntijat valmistelemaan tavoiteko-
konaisuuksien tulostavoite-ehdotukset. Asiantuntijat tulevat eri osastoilta tavoitekokonai-
suuksien sisällön perusteella. Asiantuntijat laativat ehdotuksen tulostavoitteista, keskeisis-
tä toimenpiteistä sekä näiden mittareista. Tulosohjaussihteeri koordinoi ja kokoaa asian-
tuntijoiden työtä ja tuloksia sekä kutsuu asiantuntijat käsittelemään tavoitteita yhdessä 
tarpeen mukaan. Valmistelussa tehdään yhteistyötä Valviran vastuuhenkilöiden kanssa.

STM käy keskustelun opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa varhaiskasvatuksen tavoit-
teista tulossopimukseen. Ministeriön tulosohjauksen koordinaattori koordinoi virastoille 
yhteisten tavoitteiden asettamista sekä sopimusehdotusten yhdenmukaisuutta yli viras-
torajojen. Osaston johto ohjaa valmistelua. Tulossopimuksen valmisteluryhmä käy läpi 
tulossopimusluonnoksen ja antaa siitä kommentit. Valmisteltu ehdotus käsitellään osaston 
johtoryhmässä.

Ministeriön ehdotuksesta neuvotellaan yhdessä viraston edustajien kanssa (neuvotte-
luryhmä). Neuvotteluihin osallistuvat johto, ministeriön tulosohjauksen koordinaattori, 
osaston tulosohjaussihteeri sekä talousyhteyshenkilö. Viraston vastauksesta ehdotukseen 
neuvotellaan. STM:n johtoryhmä käsittelee neuvotteluryhmässä hyväksytyn tulossopimus-
luonnoksen. STM:n johtoryhmän hyväksymisen jälkeen tulossopimus lähetetään allekirjoi-
tettavaksi.  Tulossopimus allekirjoitetaan joulukuussa ja julkistetaan NETRA:ssa tammikuun 
alussa.   Tulossopimus tehdään nelivuotiskaudeksi ja sitä tarkistetaan vuosittain.  

Valvira raportoi tulosohjaussihteerin ja viraston tulosohjauksen yhteyshenkilön tapaami-
sissa tulostavoitteiden toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamista. Tulosohjauksen yhte-
yshenkilöiden tapaamisten lisäksi virasto tekee kirjallisen seurantaraportin virallisesti kaksi 
kertaa vuodessa. Asiantuntijavastuuhenkilöt tekevät yhteistyötä ja sitä kautta seuraavat 
viraston etenemistä oman työnsä osana. Tulosohjaussihteeri raportoi etenemisestä ja eri-
tyisesti poikkeamista ja muutostarpeista osaston johdolle. 
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Osaston johto neuvottelee poikkeamista ja tarpeesta tulossopimuksen muutoksiin viras-
ton johdon kanssa. Tulosohjaukseen liittyy myös hallinnonalan konsernikokoukset sekä 
STM:n kansliapäällikön ja osastopäällikön keskustelut Valviran johdon kanssa. Tulossopi-
muksen toteutumista seurataan tilinpäätöskannanottomenettelyn avulla.

Viraston keskeisimmät tulostavoitteet:
1. Palvelut asiakaslähtöisiksi
 a. valvontaprosessit uudistetaan siten, että yksityiskohtaisesta ohjauksesta ja val-

vonnasta siirrytään strategisempaan ohjaukseen ja valvontaan
 b. siirrytään valvomaan riskiperusteisesti palvelutoiminnan tuloksia ja luovutaan 

palvelujen tuottamisen menetelmiä, resursseja ja prosesseja koskevasta yksityis-
kohtaisesta valvonnasta

 c. luodaan (väliaikainen) riskiperusteinen sote-valvontamalli. Valviran työkaluil-
la/-menetelmillä ja tietopohjalla ennen sote-alueiden toiminnan käynnistymistä

2. Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta
 a. suunnitelmallinen valvonta kohdistuu eriarvoisuuden vähentämisen kannalta 

keskeisiin kohteisiin  
 b. sote-valvontaohjelman mukaiset valvontatoimenpiteet yhteistyössä AVIen 

kanssa
 c. tupakkalain kokonaisuudistus on toimeenpantu
3. Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma
 a. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmallisella ohjauksella ja valvonnalla vah-

vistetaan lapsiperheiden varhaista tukea ja ennalta ehkäiseviä palveluita
4. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoito 
 a. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmallisella sekä riskiperusteisella valvon-

nalla ja ohjauksella vahvistetaan iäkkäiden palvelurakenneuudistusta       
5. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
 a. ennakollinen valvonta/ohjaus painottuvat 
 b. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien/-järjestäjien omavalvonta pe-

rustuu kansallisiin omavalvontamalleihin 
 c. sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnan arviointiin on kehitetty kansalliset 

indikaattorit hallinnonalan yhteistyössä; Valvira osallistuu kehittämistyöhön 
 d. sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaprosessit ovat yhdenmukaiset ja sisältä-

vät integraation tarkastelun

Viraston ohjaamat virastot: Valvira ohjaa aluehallintovirastoja tavoitteenaan yhdenmu-
kaiset lupa-, ohjaus- ja valvontakäytännöt koko maassa. Valviran ja aluehallintovirastojen 
peruspalvelut-, oikeusturva- ja luvat vastuualueen tulossopimukset pyritäänkin yhteen so-
vittamaan molempia virastoja koskevien tavoitteiden osalta.
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Asiakkaat: Valtionhallinnon sisäiset asiakkaat: Puolustusvoimat, Väestörekisterikeskus, 
KELA (em. terveydenhuollon ammattihenkilöiden tietojen osalta), valtion terveyshuollon 
yksiköt kuten valtion mielisairaalat. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt ja 
yritykset.

Käyntiasioinnin tarve: Jonkin verran asiakkaat tuovat sekä kanteluasiakirjoja että raskau-
den keskeyttämishakemuksia henkilökohtaisesti.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: SAMPO-hankkeessa (valmis 4/2016) virastolle to-
teutetaan laajennettavissa oleva sähköisen asioinnin kokonaisratkaisu.

Maksulliset palvelutehtävät: Lähinnä tietopalvelutehtäviä, jonkin verran luennointia.

Muutokset virastossa: 
 − Valvira on muuttanut Mannerheimintie 103b:hen samaan rakennukseen Fimean 

kanssa.
 − Virastossa on käyty yt-neuvottelut alkuvuodesta 2016, jonka seurauksena viras-

tossa on 1.3.2016 tilanteessa 148 henkilötyövuotta. 
 − Sosiaali- ja terveysministeriö asetti selvityshenkilö Soininvaaran selvittämään hal-

linnonalansa laitosten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen, 
Valviran ja Fimean mahdollisuuksia tukea sote-uudistuksen tavoitteiden saavutta-
mista (2.9.–31.12.2016).

 − Aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Val-
vira tällä hetkellä hoitamat sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontatehtävät 
kootaan joko uuteen aluehallintovirastoista muodostettavaan valtakunnallisen 
toimivallan omaavaan viranomaiseen tai sosiaali- ja terveysministeriön hallinno-
nalan uuteen virastoon.
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6.11.5  Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta

59,3 henkilötyövuotta (1.1.2015). Toimipaikat: Helsinki

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on lakisääteinen sosiaalivakuutuksen erikois-
tuomioistuimeen rinnastuva riippumaton ja itsenäinen muutoksenhakuelin. Lautakunnan 
toiminnasta säädetään laissa Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ja valtioneu-
voston antamassa asetuksessa Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta. Toiminnasta 
säädetään tarkemmin täysistunnon hyväksymässä työjärjestyksessä.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena 
valitettaessa Kansaneläkelaitoksen ja työpaikkakassan päätöksestä, joka koskee seuraavia 
etuuksia: kansaneläke, vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki, kuntoutus ja kuntoutusra-
ha, eläkkeensaajan asumistuki, yleinen asumistuki, sairausvakuutuslain mukainen etuus ja 
korvaus, lapsilisä, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki, sotilasavustus, äitiysavustus 
ja adoptiotuki, maahanmuuttajan erityistuki, pitkäaikaistyöttömien eläketuki, rintamaso-
tilaseläke, sosiaaliturvan soveltaminen, elatustuki, takuueläke ja vammaisten henkilöiden 
tulkkauspalvelu. Lisäksi muutoksenhakulautakunta käsittelee edellä mainituissa asioissa 
lainvoimaisen päätöksen poistamista koskevat hakemukset.

Muutoksenhakulautakunnan päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta, joka on 
ylin oikeusaste sosiaalivakuutusasioissa. Tästä muutoksenhausta säädetään kansaneläke-
laissa, sairausvakuutuslaissa ja etuuslaeissa. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toi-
mii STM:n hallinnonalalla ja tekee vuosittain tulossopimuksen ministeriön kanssa.

Tehtävät:
Julkisen vallan käyttötehtävät: muut julkisen vallan käyttötehtävät, päätehtävä 100 %  
(59 htv): Toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena lakisääteiseen sosiaalivakuutuk-
seen liittyvissä asioissa.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Tulostavoitteet määritellään koko tulossopimuskauden mittaisina (runkosopimus) esimer-
kiksi kaudelle 2016-2019 ja seuraavalle sopimusvuodelle esimerkiksi vuodelle 2016. Tavoit-
teiden asettamisen aikataulu määräytyy tulosohjauksen vuosikellon mukaan. Vastuuosas-
to on vakuutusosasto, joka valmistelee sopimusluonnoksen sisäisessä valmisteluryhmässä 
(jäseniä VAO:lta ja HSO:lta) ja vie luonnoksen neuvotteluryhmään (jäseniä VAO:lta, HSO:lta 
ja Somlasta).   
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Keskeisimmät tulostavoitteet vuonna 2016:
1. Ratkaisujen lukumäärä/htv
2. Ratkaisujen hinta, euroa
3. Vireille tulleiden ja ratkaistujen asioiden kappalemäärä
4. Käsittelyaika, kuukautta 
5. Kanteluiden määrä vakuutusoikeuteen ja valitusten muutosprosentti vakuutusoi-

keudessa

Asiakkaat: kansalaiset

Käyntiasioinnin tarve: Mahdollisuus suulliseen kuulemiseen.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Kelan päätöksiin voi pyytää muutoksenhakua säh-
köisesti Kelasta.

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat): 
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.

Muutokset virastossa: 
 − Työttömyysturvan (TTLK) ja Sosiaaliturvan (Somla) muutoksenhakulautakun-

nat yhdistetään vuodesta 2018 alkaen (Julkisen talouden suunnitelman vuosille 
2017—2020).

 − Somlassa ja TTLK:ssa ollaan ottamassa käyttöön yhteinen sähköinen asianhallin-
tajärjestelmä vuoden 2016 aikana. 
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6.11.6  Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta (TTLK)

32,5 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Helsinki

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta on erityistuomioistuimeen rinnastettava so-
siaalivakuutuksen lautakuntatyyppinen muutoksenhakuelin. Työttömyysturvan muutok-
senhakulautakunnan toiminnasta säädetään työttömyysturvalain (1089/2006) 12 a luvussa 
ja työttömyysturvalautakunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1178/2006).   

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuastee-
na valitettaessa työttömyyskassan, Kansaneläkelaitoksen toimiston, Koulutusrahaston tai 
työvoima- ja elinkeinokeskuksen antamasta päätöksestä, joka koskee ansioon suhteutet-
tua työttömyyspäivärahaa, työttömyysturvan peruspäivärahaa, työmarkkinatukea, koulu-
tuspäivärahaa, työttömyyskassan jäsenyyttä, työvoimapoliittisen aikuiskoulutustuen opin-
tososiaalisia etuuksia, matka-avustusta, aikuiskoulutustukea, ammattitutkintostipendiä, 
vuorottelukorvausta ja palkkaturvaa. 

Edellä mainittujen lisäksi työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta haetaan valitta-
malla muutosta työvoimatoimiston päätökseen, joka koskee työvoimapoliittiseen aikuis-
koulutukseen hakeutuvalle myönnettävää korvausta matka- ja muista ylläpitokustannuk-
sista. 

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta haetaan myös työttömyyskassan, Kan-
saneläkelaitoksen toimiston, Koulutusrahaston ja työvoimatoimiston lainvoimaisen pää-
töksen poistamista edellä mainituissa asioissa. Asian käsittelyssä työttömyysturvan muu-
toksenhakulautakunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia, jollei lailla erikseen toisin 
säädetä. 

Julkisen vallan käyttötehtävät 92,9 %:

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät, päätehtävä 92,9 % (30,2 htv): Toimii en-
simmäisenä muutoksenhakuasteena lakisääteiseen työttömyysturvaan liittyvissä 
asioissa.

Muut tehtävät 7,1 %: 

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 7,1 % (2,3 htv): hallinto ja palvelut

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Tulostavoitteet määritellään koko tulossopimuskauden mittaisina (runkosopimus) esi-
merkiksi kaudelle 2016–2019 ja seuraavalle sopimusvuodelle. Tavoitteiden asettamisen 
aikataulu määräytyy tulosohjauksen vuosikellon mukaan. Vastuuosasto on vakuutusosas-
to, joka valmistelee sopimusluonnoksen sisäisessä valmisteluryhmässä (jäseniä VAO:lta ja 
HSO:lta) ja vie luonnoksen neuvotteluryhmään (jäseniä VAO:lta, HSO:lta ja TTKL:sta).
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Kuvio 143. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin 
(2015)

MUUT TEHTÄVÄT

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 7 % 
JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

Muut julkisen vallan käyttötehtävät 93 %

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Ratkaisujen lukumäärä/htv
2. Ratkaisujen hinta, euroa
3. Vireille tulleiden ja ratkaistujen asioiden kappalemäärä
4. Käsittelyaika, kuukautta 
5. Kanteluiden määrä vakuutusoikeuteen ja valitusten muutosprosentti vakuutusoi-

keudessa

Asiakkaat: kansalaiset

Käyntiasioinnin tarve: Mahdollisuus suulliseen kuulemiseen.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Kelan päätöksiin voi pyytää muutoksenhakua säh-
köisesti Kelasta.

Maksulliset palvelutehtävät (liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat): 
Virastolla ei ole maksullisia palvelutehtäviä.

Muutokset virastossa: 
 − Työttömyysturvan (TTLK) ja Sosiaaliturvan (Somla) muutoksenhakulautakun-

nat yhdistetään vuodesta 2018 alkaen (Julkisen talouden suunnitelman vuosille 
2017—2020).

 − Somlassa ja TTLK:ssa ollaan ottamassa käyttöön yhteinen sähköinen asianhallin-
tajärjestelmä vuoden 2016 aikana. 
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6.11.7  Valtion mielisairaalat

808,8 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Kuopio 548,8 ja Vaasa 260,0.

Valtiolla on kaksi mielisairaalaa: Niuvanniemen sairaala ja Vanhan Vaasan sairaala. Niuvan-
niemen sairaala tuottaa valtakunnalliselle palvelualueelle oikeuspsykiatrisia erityistason 
sairaanhoidollisia palveluja ja mielentilatutkimuksia. Itä-Suomen yliopiston kanssa teh-
dyn sopimuksen mukaisesti sairaala toimi yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana vastaten 
alansa opetuksesta ja terveystieteellisestä tutkimuksesta. Sairaala toimi Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen (THL) tulosohjauksessa nettobudjetoituna valtion laitoksena. Henki-
löstön palvelussuhteet olivat valtion virkasuhteita.

Vanhan Vaasan sairaala tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrisia erityistason palveluja 
yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa. Sairaalassa hoidetaan ensisijaisesti oikeuspsyki-
atrisia eli ns. kriminaalipotilaita. Kriminaalipotilas on useimmiten syyllistynyt väkivaltari-
kokseen, hänet todettu mielentilatutkimuksessa syyntakeettomaksi ja jätetty tuomiois-
tuimessa rangaistukseen tuomitsematta. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sen 
jälkeen määrännyt hänet mielenterveyslain mukaiseen tahdosta riippumattomaan hoi-
toon. Sairaalassa tehdään mielentilatutkimuksia ja annetaan oikeuslaitoksen tarvitsemia 
lausuntoja. Lisäksi hoidossa on ns. vaikeahoitoisia ja erittäin vaikeahoitoisia psykiatrisia 
potilaita, jotka on lähetetty valtion mielisairaalaan sairaanhoitopiirien aloitteesta, koska 
heidän hoitonsa kunnallisissa psykiatrisissa yksiköissä ei ole tarkoituksenmukaista. Sairaa-
lan toiminnassa keskeistä on hoidon laatu ja potilaiden sekä tutkittavien oikeusturvasta 
huolehtiminen.  Potilaspaikkoja Vanhan Vaasan sairaalassa on 152. Potilaiden hoitojaksot 
ovat tavallisesti useamman vuoden mittaisia. Vanhan Vaasan sairaalassa tehdään laajaa tie-
teellistä tutkimustyötä. Tutkimustyö painottuu hoidon sisällön ja laadun sekä oikeuspsy-
kiatristen hoitokäytäntöjen kehittämiseen. Sairaalassa annetaan psykiatrian ja oikeuspsy-
kiatrian erikoislääkärikoulutusta. Sairaala toimii myös hoitoalan opiskelijoiden käytännön 
työn harjoittelukenttänä.
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Kuvio 144. Niuvanniemen sairaalan henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 4 % 

Tutkimus- ja arviointitehtävät 1 %
Muut julkisen vallan käyttötehtävät 95 %

Niuvanniemen sairaalan tehtävät:

Julkisen vallan käyttötehtävät 95 %:

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät, päätehtävä 95 % (515 htv): Oikeuspsykiat-
risten erityistason sairaanhoidollisten palvelujen ja mielentilatutkimusten tuotta-
minen, käytännössä toiminta maksullisena toimintana. 

Muut tehtävät 5 %:

• Tutkimus- ja arviointitehtävät 1 % (4 htv): Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiat-
risena klinikkana toimiminen vastaten opetuksesta ja terveystieteellisestä tutki-
muksesta. 

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 4 % (23 htv): Talous-, henkilöstö, toimi-
tila, it-palvelut ja muu yleishallinto. 



366

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016

Kuvio 145.  Vanhan Vaasan sairaalan henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT
MUUT TEHTÄVÄT

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 3 % 
Muut julkisen vallan käyttötehtävät 95 %

Vanha Vaasan sairaalan tehtävät:

Julkisen vallan käyttötehtävät 97 %: 

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät, päätehtävä 97 % (248 htv): Oikeuspsykiat-
risten erityistason sairaanhoidollisten palvelujen ja mielentilatutkimusten tuotta-
minen, käytännössä toiminta maksullisena toimintana.

Muut tehtävät 3 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 3 % (7 htv): Talous-, henkilöstö, toimiti-
la, it-palvelut ja muu yleishallinto.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
THL:n ja sairaalan väliset tulossopimusneuvottelut käydään joulukuussa, jolloin sovitaan 
alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa. 
Samalla THL hyväksyy sairaalan johtokunnan käsittelyssä olleen ja hyväksymän tulosso-
pimuksen. Sairaalan työnantajavirasto on THL. Valtion palvelut -osasto vastaa tulosoh-
jauksesta ja hallinto ja palvelut -osasto osallistuu tulosohjaukseen talous-, tukipalvelu- ja 
juridisissa asioissa. 

Tulosohjauksessa on painotettu strategista ohjausta. Sairaalan strategia ja tutkimus- ja 
kehittämistoiminta ovat osa THL:n strategiaa ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Vuon-
na 2015 on käynnistetty tulosohjaukseen osallistuvien virkamiesten ja sairaalan yhteiset 
säännölliset kokoukset. Sairaala laatii nelivuotisen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä 
vuosittaiset tulostavoitteet
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Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:

Niuvanniemen sairaala: 
1. Hoidon vaikuttavuus ja laatu korkeatasoinen, tutkimukset objektiivisia ja luotet-

tavia. 
2. Sairaala tuottaa yli 50 % Suomen mielentilatutkimuksista.
3. Sairaalan taloudellisuustavoite (maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset/

hoito- ja mtt-vuorokaudet) on 382,52 € (käyttöaste 93,37 %)
4. Käypä hoito -suosituksen toteutumistavoite on > 90 %
5. Henkilöstön koulutustasoindeksi > 4,9

Vanha Vaasan sairaala: 
1. Hyvän hoitotason säilyttäminen. Toimintaa ja henkilökunnan koulutuksia suun-

niteltaessa huomioidaan myös ruotsinkielisten potilaiden mahdollisuus saada 
palvelua äidinkielellään. Vaarallisten ja vaikeahoitoisten naispotilaiden hoidon ke-
hittäminen.

2. Ylläpitää henkilöstön korkea ammattitaito ja sairaalan moniammatillisuus.
3. Kokonaistaloudellisuus; tavoitteena kilpailukykyiset hoitovuorokausihinnat vaa-

rantamatta kuitenkaan potilas- tai henkilöstöturvallisuutta.
4. Tunnistettujen, varojen käyttöön, potilasturvallisuuteen, työturvallisuuteen, toi-

mintaympäristöön tai tietoturvaan liittyvien riskien minimointi.
5. Ylläpitää henkilöstön työkykyä ja vähentää sairauspoissaoloja.

Asiakkaat: kunnat ja kuntayhtymät, vankit

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnin tarvetta on kaikkien palveluiden osalta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Mielisairaaloiden yhteinen potilastietojärjestelmä

Maksulliset palvelutehtävät: Hoitopäivämaksut, tuomioistuinten määräämät mielentila-
tutkimukset.

Muutokset virastossa: 
Vanha Vaasa: Vuonna 1992 käyttöönotetun sairaalarakennuksen peruskorjaus; sprinkle-
röinti, ilmanvaihdon tehostaminen, sisätilojen pintaremontti. Käynnistyy toukokuussa 
2016. Arvioitu valmistumisaika syksy 2017. Kansalliseen Terveysarkistoon liittyminen; pro-
jekti yhdessä Niuvanniemen sairaalan kanssa. Tavoite syksy 2016.
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6.11.8  Valtion koulukodit ja Vankilan perheosasto

301,9 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimipaikat: Mikkeli, Nummela, Pännäinen, Sip-
pola, Liminka.

Valtion koulukotien tehtävänä on lastensuojelulain mukainen avo-, sijais- ja jälkihuolto, jo-
hon kuuluu myös peruskouluopetus ja ammatillinen koulutus tai sen tukeminen. Kouluko-
dit voivat lisäksi järjestää mielenterveyslaissa tarkoitettuja mielenterveyspalveluja lukuun 
ottamatta tahdosta riippumatonta hoitoa.  

Vankilan perheosasto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alainen lastensuojeluyksikkö, 
jonne voidaan sijoittaa alle 2-vuotias lapsi lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä 
vankeusrangaistustaan suorittavan vanhempansa kanssa. Lapsen sijoitusta voidaan jatkaa 
kunnes lapsi täyttää kolme vuotta, jos se on lapsen edun mukaista. Vankeusvangeille tar-
koitettu perheosasto sijaitsee Vanajan avovankilassa ja tutkintavankien osasto Hämeen-
linnan suljetussa vankilassa. Palveluntuottajana toimii Kanta-Hämeen Perhetyö ry, jonka 
työtä ohjaavat ensikotityön laatukriteerit.

THL:n asettaman Valtion koulukotien ja Vanajan vankilan perheosaston johtokunnan kes-
keisenä tehtävänä on kehittää, valvoa ja yhteen sovittaa lastensuojeluyksiköiden toimintaa 
sekä tehdä aloitteita niiden tuloksellisuuden ja toimintaedellytysten parantamiseksi.

Kuvio 146. Valtion koulukotien henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015) 

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

MUUT TEHTÄVÄT

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 3 % 

Muut julkisen vallan käyttötehtävät 97 %
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Julkisen vallan käyttötehtävät 97 %:

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät, päätehtävä 97 % (292,8 htv):  Lastensuoje-
lun sijaishuolto ja siihen liittyvä erityisopetus, toiminta suoritetaan maksullisena 
palvelutoimintana. 

Muut tehtävät 3 %:

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 3 % (9,1 htv): Talous-, henkilöstö-, toi-
mitila- ja it-palvelut muu yleishallinto. 

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Valtion koulukotien työnantajavirasto on THL. Vankilan perheosaston toiminta ostetaan 
palvelusopimuksella järjestöltä. Valtion palvelut -osasto vastaa tulosohjauksesta. Hallinto 
ja palvelut -osasto osallistuu tulosohjaukseen talous-, henkilöstö- ja tukipalvelu- ja juridi-
sissa asioissa. Tulossopimusneuvotteluihin osallistuu opetustoiminnan osalta Opetushalli-
tus, joka myös hyväksyy tulossopimuksen.

THL:n ja lastensuojeluyksiköiden väliset tulossopimusneuvottelut käydään marraskuussa, 
jolloin sovitaan alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista sekä suoritteita ja taloudellista 
tulosta koskevista tavoitteista. Joulukuussa THL hyväksyy aiemmin lastensuojeluyksiköi-
den johtokunnan käsittelyssä olleen tulossopimuksen. 

Koulukotien strategia ja tutkimus- ja kehittämistoiminta nivoutuu vahvasti THL:n strategi-
aan ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Toiminnalliset, taloudelliset ja suoritetavoitteet 
määritellään vuosittain tulossopimukseen. Tavoitteita ja toiminnan uudistamista käydään 
läpi yhdessä tulosohjaajan kanssa säännöllisesti noin kuukauden välein ja lisäksi yhteisissä 
THL:n tulosohjauksen talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä tukipalveluista vastaavien vir-
kamiesten ja lastensuojeluyksiköiden johtajan välisissä yhteistyöryhmän kokouksissa noin 
kolmen kuukauden välein. Lastensuojeluyksiköiden johtaja laatii yhdessä koulukotiyksiköi-
den johtajien kanssa koulukotitoiminnasta nelivuotisen toiminta- ja taloussuunnitelman 
sekä vuosittaiset tulostavoitteet.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Taloudellinen tavoite: toiminnan kustannusvastaavuus
 a. Koulukodit: tuotot 19.800.000 €, kulut 19.200.000 €
 b. Vankilan perheosasto: tuotot ja kulut 493.000 €
2. Määrällinen tavoite (suoritteet):
 a. Koulukodit: suoritteet yht. 68.631
 b. Vankilan perheosasto: suoritteet yht. 2.600
3. Koulukotien vaikuttavuustavoitteet
 a. Koulukodista lähtevien nuorten terveysindikaattorin pistearvo >2
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 b. Koulukodista lähtevien nuorten arjen hallinnan indikaattorin  
 pistearvo >2

 c. Perusopetuksen päättötodistuksen saaneiden osuus 100 %
 d. Henkilöstön työtyytyväisyysindeksin pistearvo > 3,6

Asiakkaat: kunnat ja kuntayhtymät, lastensuojeluyksiköiden asiakkaat 

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnin tarvetta on kaikkien palveluiden osalta.

Maksulliset palvelutehtävät: Hoitopäivämaksut, ympärivuorokautinen laitoshoito

Muutokset virastossa: 
 − Koulukotitoiminta päättyi Harvialan koulukodin yksikössä vuonna 2015. 
 − Nuorten tukiasumispalvelun tuottaminen Maahanmuuttovirastolle vuoden 2016 

aikana.
 − Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on 

käynnistänyt yhdessä THL:n kanssa selvityksen koulukotien asemasta ja tehtäväs-
tä uudistuvassa vaativien lastensuojelupalveluiden kentässä. Selvityksen toteut-
taa Nuorisotutkimusverkosto. Selvityksen puitteissa tarkastellaan Valtion kouluko-
tien sekä kahden yksityisen koulukodin toimintaa kokoamalla tietoa koulukotien 
oppilaista, palveluista, niiden alueellisesta jakautumisesta sekä niveltymisestä val-
takunnallisesti vaativimpien palveluiden kokonaisuuteen. Selvitys perustuu asia-
kirjamateriaaliin sekä koulukotien johtajien, henkilöstön ja johtavien rehtoreiden 
haastatteluihin. Selvityksessä tuotetaan näkemys siitä, miten koulukotien palvelut 
tulisi asemoida tulevassa sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden kentässä sekä 
miten niiden toimintaa tulisi kehittää. 
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6.11.9  Vankiterveydenhuollon yksikkö

181,6 htv (31.12.2015)

Vankiterveydenhuoltoyksikköön kuuluu vankisairaala ja psykiatrinen vankisairaala, sekä 27 
avohoidon yksikköä ympäri maata. Yksikkö tuottaa poliklinikoilla perusterveydenhuollon 
palvelut kaikille Suomen vangeille, pitäen sisällään suun terveydenhuollon ja työterveys-
huollon palvelut.  

Vankisairaala on valtakunnallinen vankiloita palveleva yleislääkärijohtoinen somaattinen 
sairaala. Somaattisten potilaiden osastohoito on yleislääketieteen tasoista. Pääosin yksikkö 
tuottaa avoterveydenhuollon palveluita

Psykiatrinen vankisairaala on terveydenhuoltoyksikköön kuuluva valtakunnallinen sairaa-
la, joka vastaa vankien akuutista psykiatrisesta sairaalahoidosta koko maassa. Sairaalassa 
on vilkasta tutkimustoimintaa, ja se toimii opetussairaalana. Sairaalalla on yksiköt Turussa 
ja Vantaalla. Psykiatrisen vankisairaala tuottaa oikeuden määräämiä mielentilatutkimuksia 
sekä vaarallisuusarvioita ja elinkautisvankien riskiarvioita.

Vankiterveydenhuollon yksikkö vastaa myös vankien erikoissairaanhoidosta ja kuntoutuk-
sesta, valtaosa erikoissairaanhoidosta ostetaan ulkopuolisilta tuottajilta, pääsääntöisesti 
sairaanhoitopiireiltä.

Kuvio 147. Vankiterveydenhuollon yksikön henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT
MUUT TEHTÄVÄT

Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 2 % 

Julkisten palveluiden tuottaminen 90 % 

Muut julkisen vallan käyttötehtävät 8 %
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Julkisen vallan käyttötehtävät 8 %:

• Muut julkisen vallan käyttötehtävät 8 % (15 htv): Mielentilatutkimukset, vaaralli-
suusarviot ja riskiarviot, pääosin maksullisena toimintana.

Muut tehtävät 92 %: 

• Julkisten palveluiden tuottaminen, päätehtävä 90 % (165 htv): Terveyspalvelui-
den tuottaminen kaikille vangeille ml. tutkintavangit.

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 2 % (3 htv)

Tulosohjausmenettelyn kuvaus:
Vankiterveydenhuollon yksikön työnantajavirasto on THL. Valtion palvelut -osasto vas-
taa tulosohjauksesta. Vankiterveydenhuollon yksikön henkilöstö- ja taloushallinto tullaan 
järjestämään konserninomaisesti siten, että THL:n Hallinto ja kehittäminen -osasto vastaa 
talous-, henkilöstö- ja tukipalveluhallinnosta.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016
1. VTH osallistuu aktiivisesti vankiterveydenhuollon kehittämisohjelman laadintaan 

ja jalkauttamiseen.
2. VTH päivittää osaltaan Kumppanuussopimuksen perusteella sovittavia yhteistyö-

järjestelyitä ja vastuita toukokuun loppuun mennessä ja toisen kerran lokakuun 
loppuun mennessä.

3. VTH luo henkilöstö- ja taloushallinnon toiminnoista yhtenäiset prosessikuvaukset.
4. VTH luo toiminnan laadun ja vaikuttavuuden seurantaan sopivat mittarit.
5. Suoritteiden määrälliset tavoitteet pidetään edellisen vuoden tasolla.

Asiakkaat: Rikosseuraamusvirasto, kansalaiset.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnin tarvetta on kaikkien palveluiden osalta.

Maksulliset palvelutehtävät: Oikeuden määräämien mielentilatutkimusten sekä vaaralli-
suusarviointien toteutus. 

Muutokset virastossa: 
Vankiterveydenhuollon yksikön organisaatiorakennetta tullaan tarkastelemaan tarkem-
min. Toimitilojen tuleva suunnittelu kytkeytyy Rikosseuraamuslaitoksen toimitilojen kehit-
tämiseen ja niissä tapahtuviin muutoksiin.
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6.12  Ympäristöministeriön hallinnonala

Valtioneuvosto Ministeriön ohjaamat virastot

Keskushallinnon 
toimielimet

(1 kpl)

Suomen ympäristökeskus

Ympäristöministeriö
Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskus

Talousarvion 
ulkopuoliset rahastot 

(2 kpl)
Yhtiöt (2 kpl)

YM PÄ R I S TÖ M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A N  V I R A S TOT  J A  L A I TO K S E T 
( 31.12.2015 )

Ympäristöministeriö: 259,2 htv  
Keskushallinnon virastot 633,3 htv 
Hallinnonala yhteensä 892,5 
henkilötyövuotta

Kaksi keskushallinnonvirastoa, jotka toimivat 

tulosohjattuina kirjanpitoyksikköinä: Suomen 

ympäristökeskus, Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskus

Toimielimet (1 kpl): Suomen ympäristökeskuksen 

neuvottelukunta

Valtiontalousarvion ulkopuoliset rahastot  

(2 kpl): Öljysuojarahasto, Valtion asuntorahasto

Valtion 100 % omistamat yhtiöt (1 kpl): 

valtioenemmistöinen yhtiö: A-Kruunu Oy 

Valtion osakkuusyhtiö (1 kpl): Kuntarahoitus 

Oyj (16 %)

Hallinnonalan tulosohjausmenettelyn kuvaus
Ympäristöministeriön hallinnonalalla on käytössä hallitusohjelman mukainen nelivuotinen 
tulosohjauksen malli, jossa käydään vuosittaiset tarkistukset. Asumisen rahoitus- ja kehit-
tämiskeskus ARAn tulostavoitteita seurataan noin 4- 6 viikon välein (YM johdon ja ARA 
johdon tapaaminen tulostavoitteiden toteuttamisesta sekä muista keskeisistä asuntopo-
liittisista toimista). Suomen ympäristökeskuksen toimeenpanosuunnitelman toteutumista 
ja mahdollisia poikkeuksia tarkastellaan tulossopimustoteumatarkastelun yhteydessä tou-
kokuun aikana strategisissa teemaryhmissä.

Kahden keskushallinnon viraston lisäksi ympäristöministeriö tulosohjaa seuraavia toimijoi-
ta: Metsähallituksen luontopalvelut, ELY-keskusten Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue, 
AVIen Ympäristölupavastuualueet ja Tukes
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Taulukko 44. Ympäristöministeriön hallinnonalan keskushallinnon virastoja koskevat virallisluokittelut

Hallinnonalan virastot Toimialaluokka

Suomen ympäristökeskus Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto

Hallinnonalan kirjanpitoyksiköt Cofog-tehtäväluokitus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asuinolojen kehittäminen

Suomen ympäristökeskus Ympäristönsuojelun tutkimus ja kehittäminen

Hallinnonalan toteutuneet, käynnissä olevat ja suunnitellut muutokset
 − YM/SM: Hallitusohjelman mukainen selvitys operatiivisten öljyntorjuntatehtävien 

mahdollisesta siirrosta Suomen ympäristökeskukselta Rajavartiolaitokselle.
 − YM/SM/STM/MMM: Eviran, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean, 

Tullilaboratorion ja SYKE:n käynnistämän Synergialaboratoriohankkeen tuloksena 
laitosten merkittäviä laboratoriotoimintoja ollaan keskittämässä Viikkiin. Suomen 
ympäristökeskus on myös suunnitellut vuokraavansa samoista yliopistolta vapau-
tuvista tiloista Viikin Latokartanonkaarella itselleen toimitilat. Raha-asiainvalio-
kunta on puoltanut ehdotusta.

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset hallinnonalaan: 
 − ELY-keskusten ympäristövalvonnan ja luonnonsuojelun tehtävät kootaan uuteen 

aluehallintovirastoista muodostettavaan valtakunnallisen toimivallan omaavaan 
viranomaiseen.

 − Nykyisistä kuudesta alueellista toimivaltaa käyttävästä aluehallintovirastosta 
muodostetaan yksi valtakunnallisen toimivallan omaava viranomainen. Tällä on 
vaikutusta myös aluehallintovirastojen ympäristölupa –vastuualueiden organi-
sointiin. Samalla toimiala saanee merkittävän määrän uusia tehtäviä ELY-keskuk-
sesta siirrettävistä ympäristövalvonnan ja luonnonsuojelun tehtävistä.

Hallinnonalan tehtävät 
Taulukossa 45 on esitetty ympäristöministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten hen-
kilöstötyövuosien jakautuminen eri tehtäväryhmiin. Hallinnonalalla on kaksi keskushallin-
non virastoa, Suomen ympäristökeskus ja Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus. Syke 
on tutkimuslaitos (päätehtävä, 228 htv), jolla on runsaasti muita tehtäviä (351 htv). ARAn 
päätehtävä on asuntorakentamiseen liittyvät rahoitus- ja tukipäätökset (7 htv) sekä muina 
substanssitehtävinä erilaiset valvontatehtävät (12 htv), valtionavustuspäätökset (8 htv) ja 
muut tehtävät (17 htv). Tehtävien suhteellinen osuus hallinnonalan kaikista tehtävistä on 
esitetty taulukossa 46. 
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Taulukko 45. YM:n hallinnonalan keskushallinnon virastojen henkilötyövuodet tehtävittäin (31.12.2015)

Tehtäväryhmät SYKE ARA HTV:t yhteensä

Tutkimus- ja arviointitehtävät 228,3 228,3

Viraston sis. hallinto ja 
tukipalvelut

140,5 5,9 146,4

Hallinnonalan 
kehittämistehtävät

111,2 111,2

Konsernipalvelut 41,0 41,0

Muut tehtävät 17,6 16,7 34,2

Valvontatehtävät 5,9 11,8 17,7

Maksulliset palvelutehtävät 17,6 17,6

Muut rahoitus- ja tukipäätökset 8,6 8,6

Valtionavustuspäätökset 8,1 8,1

Lupatehtävät 5,9 5,9

Operatiiviset 
turv.viranomaisteht.

5,9 5,9

Julkisten palveluiden 
tuottaminen

5,9 5,9

Tilasto- ja 
rekisteriviranomaisteht.

2,7 2,7

Henkilötyövuodet yhteensä 579,5 53,8 633,3

Taulukko 46. Henkilötyövuosien kohdentuminen tehtävittäin

Tehtävät HTV:t %

Julkisen vallan käyttötehtävät 49 7,7 

Lupatehtävät 6 0,9 

Valvontatehtävät 18 2,8 

Valtionavustuspäätökset 8 1,3 

Muut rahoitus- ja tukipäätökset 9 1,4 

Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät 6 0,9 

Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 3 0,4 

Muut tehtävät 585 92,3 

Tutkimus- ja arviointitehtävät 228 36,0 

Sisäinen hallinto ja tukipalvelut 146 23,1 

Hallinnonalan kehittämistehtävät 111 17,6 

Konsernipalvelut 41 6,5 

 Muut tehtävät 34 5,4 

Maksulliset palvelutehtävät 18 2,8 

Julkisten palveluiden tuottaminen 6 0,9 

Yhteensä 633 100,0 
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Hallinnonalan bruttomenot menolajeittain 
Taulukossa 47 on tarkasteltu ympäristöministeriön hallinnonalan toimintamenoja. Meno-
jen suhteelliset osuudet on esitetty kuviossa 148.

Taulukko 47. Taulukko Ympäristöministeriön hallinnonalan bruttomenot, 1000 euroa (2015)

Hallinnonalan kirjanpitoyksiköt Henkilöstö-
kulut

Toimitila-
vuokrakulut

Investointi-
menot Muut kulut Palvelujen osto-

kulut Kaikki yhteensä

Ympäristöministeriö 17 465 420 17 5 122 7 001 30 025

Suomen ympäristökeskus 34 969 4 721 142 4 639 11 272 55 743

Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus

3 592 469 161 967 5 190

Bruttomenot yhteensä 56 027 5 611 158 9 922 19 240 90 958

Kuvio 148. Ympäristöministeriön hallinnonalan virastojen bruttomenojen jakautuminen 
menolajeittain, %, 2015

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ympäristöministeriö

Suomen ympäristökeskus

Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus

Henkilöstökulut, % Toimitilavuokrakulut, % Investointimenot, %

Muut kulut, % Palvelujen ostokulut, %
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6.12.1  Suomen ympäristökeskus 

579,5 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 35.01.04. Toimipaikat: 
Helsinki (518,4 htv), 4 toimipaikkaa, alueelliset toimipaikat: Oulu (31,3), Joensuu (14,9), 
Jyväskylä (14,2), Kuhmo (3,9) ja yksittäiset muut.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yh-
teiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua. SYKE 
on osa valtion ympäristöhallintoa, ja se toimii pääosin ympäristöministeriön, mutta vesiva-
roihin liittyen maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. SYKE tuottaa tietoa ympäris-
töstä, sen tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, arvioi vaihtoehtoisia kehitys-
suuntia sekä kehittää ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi erityisesti valtioneuvos-
ton, muun julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän käyttöön. Tutkimus- ja kehittämistehtä-
vien sekä asiantuntijapalveluiden lisäksi SYKE huolehtii myös useista EU-lainsäädännön ja 
kansainvälisten sopimusten edellyttämistä raportoinneista sekä hoitaa eräitä ympäristö-
valvonnan ja muita viranomaistehtäviä.

Kuvio 149. Suomen ympäristökeskuksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

MUUT TEHTÄVÄT

Maksulliset palvelutehtävät 3 %
Julkisten palveluiden tuottaminen 1 %Muut tehtävät 3 %

Hallinnonalan
kehittämistehtävät 19 %

Viraston sisäinen 
hallinto ja tukipalvelut 24 % 

Lupatehtävät 1 %

Valvontatehtävät 1 %

Tutkimus- ja arviointitehtävät 40 %

Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät 1 %

Konsernipalvelut 7 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT
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Julkisen vallan käyttötehtävät 3 %:

• Lupatehtävät 1 % (5,9 htv): KV-jätesiirtoluvat, luvat eläinten, kasvien ja niiden 
osien KV-siirtoihin (ns.CITES-luvat), Lupa ruoppausmassan sijoittamiseen mereen 
avomerialueella.

• Valvontatehtävät 1 % (5,9 htv): Fluorattujen kasvihuonekaasujen toimivaltainen 
viranomainen, otsonikerrosta heikentävät aineet mukainen valvonta, Geenitek-
niikkalain mukainen valvonta.

• Operatiiviset turvallisuusviranomaistehtävät 1 % (5,9 htv): Operatiivinen ympä-
ristövahinkojen torjuntatehtävät (öljy- ja kemikaalionnettomuudet merellä)

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 0 % (0 htv): Hydrologinen tilastointi

Muut tehtävät* 97 %:

• Julkisten palveluiden tuottaminen 1 % (5,9 htv): Ympäristöalan asiantuntija-
koulutuksen sisällöntuotanto, informatiikkapalvelut. (Ympäristöhallinnon koulu-
tusten järjestämisen organisointi päättyi 1.1.2016.)

• Tutkimus- ja arviointitehtävät, päätehtävä 40 % (228,3 htv): Julkista ja yksityistä 
päätöksenteko tukevan tiedon tuottaminen tutkimuksen, kehittämishankkeiden, 
kokeiluiden ja arvioinnin avulla. Toiminta on suunnattu vaikuttavuustavoitteiden 
kautta tukemaan valtioneuvoston sekä ohjaavien ministeriöiden strategisten ta-
voitteiden saavuttamista. Tärkeimmät rahoittajat ovat EU, Suomen Akatemia, STN, 
VNK, YM, MMM ja Tekes. (MMM:n hallinnonalaan liittyvien tehtävien osuus on 5 %, 
29 htv).

• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 24 % (140,5 htv): Talous-, henkilöstö-, 
virasto- ja sisäiset koulutuspalvelut, oikeudelliset palvelut, sisäinen tarkastus, sih-
teeri- ja assistenttipalvelut, toiminnan kehittäminen, ICT-palvelut, viestintäpalve-
lut, johtaminen

• Hallinnonalan kehittämistehtävät 19 % (111,2 htv): Ympäristönsuojeluun, vesi-
varoihin ja ohjauskeinoihin liittyvä kehittämis-, kokeilu- ja selvitystoiminta; ympä-
ristöä koskevan tiedon kerääminen, jalostus, jakelu ja raportointi.

• Konsernipalvelut 7 % (41 htv): Ympäristöhallinnon toimialariippuvat tietojärjes-
telmät, ympäristöhallinnan viestinnän tuki, YHA-koulutusten organisointi (1 htv, 
tehtävä poistui 1.1.2016)

• Maksulliset palvelutehtävät 3 % (17,6 htv): Kansainväliset kehitysyhteistyöhank-
keet, Ympäristöalan pätevyyskokeet ja laboratoriopalvelut

• Muut tehtävät 3 % (17,6 htv): ELY-keskusten analytiikkapalvelut (Tehtävä poistui 
vuoden 2016 alusta. Kokonaisvähennys oli 15 htv. Palvelut kilpailutettu ja ulkois-
tettu, 8 henkilöä irtisanottu, loput sijoitettiin sisäisesti muihin tehtäviin) 
* Muiden tehtävien jakoon liittyen Suomen ympäristökeskus on toimittanut 
ympäristöministeriön kautta 15.9.2016 täsmennyksen, jossa oli esitetty muutok-
sia muutamiin tehtäväosuuksiin: Hallinnonalojen kehittämistehtävien osuus oli 
kasvatettu 19 prosentista 28 prosenttiin ja konsernipalveluiden osuus pudotettu 
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7 prosentista nollaan ja viraston sisäinen hallinto 24 prosentista 22 prosenttiin. 
Näitä muutoksia ei kuitenkaan pystytty sellaisenaan ottamaan tässä vaiheessa 
huomioon, koska osa muutoksista liittyi vuoden 2016 htv-jakoon.

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
4-vuotinen, vuosittain tarkastettava tulossopimus. Hallitusohjelman, ohjaavan ministeriön 
strategian ja tulosohjattavan laitoksen ydintehtävien läpi johdetut vaikuttavuustavoitteet, 
näiden indikaattorit sekä tulosprisman mukaisesti jaotellut tavoitemittarit. Tulostavoitteet 
laaditaan organisaatiorakenteita läpileikkaavana strategisena teematarkasteluna, johon 
osallistetaan johto- ja päällikkötasoisia henkilöitä ohjattavan ja ohjaavan organisaation 
kaikista organisaatioyksiköistä. Tavoiteasetanta ja taustakeskustelut käydään uutta tulos-
sopimusta laadittaessa maalis-syyskuun aikana kolmessa työpajassa. Välitarkastusvuosina 
samalla kokoonpanolla kokoonnutaan vain kerran, elo-syyskuussa. Tulossopimusluon-
nos valmistellaan loka-marraskuun aikana ja allekirjoitetaan marras-joulukuun taitteessa. 
Tulosneuvotteluun osallistuvat ohjaavan ja ohjattavan kaikkien organisaatioyksiköiden 
johtajat. Tulossopimuksen allekirjoittavat, ministeri, kansliapäällikkö ja ohjattavan laitok-
sen pääjohtaja. Ohjattavan ja ohjaavan tahon ylin johto kokoontuu kahdesti vuodessa; 
kesäkuussa seurantaraportoinnin tarkastelun ja seuraavan kauden suunnittelua ohjaavien 
linjausten parissa sekä marras-joulukuun taitteessa tulosneuvottelun yhteydessä. Strate-
gisten teemojen yhdyshenkilöt laativat seurantaraportin ja poikkeamatarkastelun edellä 
mainittuun ylimmän johdon kesäkuun kokoukseen toukokuun aikana.  Tulossopimuksen 
rinnalle laaditaan kaksivuotinen toimeenpanosuunnitelma edellä mainittujen strategisten 
teemaryhmien toimesta loka-marraskuun aikana. Toimeenpanosuunnitelman toteutumis-
ta ja mahdollisia poikkeuksia tarkastellaan tulossopimus¬toteumatarkastelun yhteydessä 
toukokuun aikana strategisissa teemaryhmissä. Tulosohjauksen kokonaiskoordinaatiovas-
tuu YM:ssä on hallinto- ja kansainväliset asiat yksiköllä.

Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016
1. Biotalouden ja kiertotalouden kasvu ja uudet ratkaisut ovat kestäviä ilmaston-

muutoksen hillinnän, vesi- ja muiden luonnonvarojen käytön, vesistöjen ja Itäme-
ren kuormittumisen sekä ekosysteemien turvaamisen kannalta. 

2. Elinympäristöt ovat monimuotoisia, terveellisiä sekä hyvinvointia edistäviä ja nii-
den vaikutukset terveyteen tiedostetaan. 

3. Ympäristöä koskevaa tietoa tuotetaan, jaetaan ja käytetään tehokkaasti, digitali-
saation myötä kansalaisten osallistumisen edellytykset elinympäristöään koske-
vaan päätöksentekoon paranevat ja ympäristötiedon tuottamiseen, jalostamiseen 
ja jakeluun kehittyy uutta yritystoimintaa. 

4. Ympäristösääntelyn kehittämiskohteet on tunnistettu ja ne on ratkaistu kokeile-
malla uusia toimintamalleja, käyttämällä hyväksi osallistavaa sääntelyn kehittä-
mistä sekä sääntelyn ja kokeilujen johdonmukaista arviointia. 
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5. Eri toimijoiden yhteistyöhön perustuvat kokeilut tuottavat innovaatioita ja rat-
kaisumalleja, joiden avulla suomalaisen yhteiskunnan ekologista, taloudellista ja 
sosiaalista kestävyyttä voidaan vahvistaa ja joita voidaan hyödyntää myös kan-
sainvälisesti

Asiakkaat: Valtionhallinnon sisäiset asiakkaat: koko valtioneuvosto, erityisesti ympäristö-
ministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, aluehallinto. Muut: tutkimuslaitokset, kansalai-
set, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, kansainväliset tutkimuslaitokset sekä koti- ja 
ulkomaiset yliopistot. 

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ole toistaiseksi tarvetta.

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Ei sähköistä asiointijärjestelmää. SYKEn verkkosi-
vujen kautta on mahdollista hakea kattavasti ympäristöön liittyvää sähköistä tietoa, kuten 
satelliittitietoa, paikkatietoa ym.

Maksulliset palvelutehtävät: EU:n eri instanssien asiantuntija- ja tutkimuspalvelut, 
KV-asiantuntija-  ja tutkimuskonsultointia esim. UM:n kehitysyhteistyöhankkeissa. Ympäris-
tön seurannan laatua tukevat vertailulaboratoriopalvelut, menetelmien kalibrointipalvelut 
sekä näytteidenottajien pätevyyskokeet. 

Muutokset virastossa: 
 − Selkeästi muuttunut rahoitustilanne (HO:n leikkaukset, säästöt, supistuva rahoi-

tustilanne, TULA-uudistus ym.)
 − Talouden suunnittelun ja seurannan käytännöt uudistettiin siten, että vuonna 

2016 eri rahoituslähteet ja kustannustekijät on tuotu selkeästi näkyviin. SYKEn 
toiminnan ohjauskäytännöt kuvataan siten, että toimintajärjestelmä on sertifioi-
tavissa vuonna 2015 julkaistun ISO 9001- standardin mukaisesti.

 − Kaikkien SYKEn toimitilojen osalta tehdään kriittistä tarkastelua tavoitteena tiivis-
tää ja tehostaa tilojen käyttöä. Tavoitteena on keskittää kaikki SYKEn pääkaupun-
kiseudun toiminnot Helsingin Viikkiin viimeistään vuoteen 2018 mennessä.

 − Sähköisten tietojärjestelmäpalveluiden uudistaminen on käynnistynyt SYKEn 
kokonaisarkkitehtuurin laatimisella. Tavoitteena on varmistaa tietojärjestelmien 
kustannustehokas uudistaminen ja tietovarantojen saavutettavuuden ja käytettä-
vyyden parantaminen.

 − SYKE uudistaa tietovarantojaan ja muuta tutkimusinfrastruktuuria kustannuste-
hokkaammaksi vuosina 2016-2019. Muutoksissa otetaan huomioon kansallisen 
tutkimusinfrastruktuurin kehittämisohjelmat (kuten FINMARI, Suomen tutkimu-
sinfrastruktuurien strategia ja tiekartta 2014-2020) sekä näihin liittyvät rahoitus-
mahdollisuudet. 
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 − Hallinnonalan koulutuksen järjestäminen organisoitiin uudelleen vuoden 2016 
alusta. Tässä yhteydessä SYKE:ltä poistuu koulutuksen järjestelyvastuutehtävä. 

 − ELY-keskusten ympäristön tilan seurantaan liittyvät laboratorioanalyysi- ja näyt-
teenottotehtävät on organisoitu uudelleen vuoden 2015 aikana. Tässä yhteydessä 
siirryttiin yksityiseltä sektorilta hankittaviin palveluihin ja SYKEn asemasta ELYjen 
analyysipalveluntuottajana luovuttiin vuoden 2016 alusta lähtien.

 − Hallitusohjelman mukainen selvitys operatiivisten öljyntorjuntatehtävien mah-
dollisesta siirrosta Suomen ympäristökeskukselta Rajavartiolaitokselle. Ympäris-
töministeriö ja sisäministeriö asettivat 24.9.2015 työryhmän selvittämään meri-
alueilla tapahtuvien ympäristöonnettomuuksien torjunnan operatiivisen johto-
vastuun siirtämistä. Työryhmän toimikausi oli 1.10.2015–31.3.2016. Työryhmä on 
asettanut johtovastuun siirron toteuttamiselle seuraavat tavoitteet: järjestelmän 
avulla tulee luoda merellisten ympäristövahinkojen torjuntaan kustannustehokas 
ja selkeä operatiivisen johtamisen kokonaisuus, joka hyödyntää entistä monipuo-
lisemmin viranomaisten johtamis- ja toimeenpanokykyjä sekä erityisosaamista. 
Ympäristöturvallisuuden tulee parantua tai vähintään pysyä nykyisellä tasol-
la järjestelyn myötä. Työryhmä esittää kahta vaihtoehtoa: suppea ja laaja siirto. 
Suppeassa siirrossa öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan yleinen ohjaus, 
seuranta ja kehittäminen säilyisivät ympäristöministeriön tehtävinä. Myös merelli-
set torjuntaviranomaiset (SYKE, pelastustoimi, RVL, Puolustusvoimat ja Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi) ja näiden roolit säilyisivät nykyisellään sillä poikkeuksella, 
että RVL:lle siirrettäisiin torjuntaoperaation johtamisesta avomerellä vastaavan 
meritoiminnan johtajan tehtävä. Laajassa siirrossa öljy- ja aluskemikaalivahinko-
jen torjuntatehtävä siirrettäisiin sisäministeriön hallinnonalalle. Ympäristövahin-
kojen torjunnan ylin johto, ohjaus ja valvonta kuuluisivat sisäministeriölle. Sisämi-
nisteriön hallinnonala vastaisi niin maa- kuin merialueiden ympäristövahinkojen 
torjunnan kansallisen suorituskyvyn ja kansainvälisen yhteistyön kehittämisestä. 
Suomen ympäristökeskus tuottaisi torjuntaa tukevia asiantuntijapalveluita sekä 
alaan liittyvää tutkimusta.

 − YM/VM/STM/MMM: Laboratorioiden infrastruktuurihankkeessa eli Synergialabo-
ratoriohankkeessa tehdään selvitystä yhdessä Tullin, Fimean, Eviran sekä Senaat-
ti-kiinteistöjen kanssa. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan eri virastojen yh-
teinen laboratorio Helsingin Viikkiin. Tavoitteena on löytää tilaratkaisu, joka tukee 
laboratorioiden toiminnallista synergiaa ja tuottaa konkreettisten kustannussääs-
töjen lisäksi laadullista hyötyä. 
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6.12.2 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 

53,8 henkilötyövuotta (31.12.2015). Toimintamenomomentti: 35.20.01 Toimipaikat: 
Lahti

Asunto-olojen kehittämistä varten on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain mukaisesti (2007/71) on keskuksen 
tehtävänä (1§) huolehtia asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen myön-
nettävän valtion tuen sekä asumiseen liittyvien valtion avustusten ja takausten toimeen-
panosta; ohjata ja valvoa arava- ja korkotukilainoitetun asuntokannan käyttöä sekä yhteis-
työssä Valtiokonttorin kanssa huolehtia asunto- ja lainakantaan liittyvien valtion riskien 
hallinnasta; hoitaa asumista ja asuntomarkkinoita koskevia asiantuntijatehtäviä ja tietopal-
veluja sekä tehdä niihin liittyviä selvityksiä sekä hoitaa rakennusten energiatodistusme-
nettelyyn liittyviä valvonta- ja tietopalvelutehtäviä. 

Virasto hoitaa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 2010/31/EY rakennusten energiatehokkuudesta, EPBD) mukaiseen rakennus-
ten energiatodistusmenettelyyn liittyviä valvonta- ja tietopalvelutehtäviä energiatodistus-
rekisteriviranomaisena (Laki rakennuksen energiatodistuksesta, 2013/50 sekä Laki raken-
nusten energiatodistustietojärjestelmästä, 2015/147). 

Asetuksessa annetaan virastolle merkittävä kehittämistehtävä. Lain lisäksi keskuksen teh-
tävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuk-
sesta (2007/285), minkä mukaisesti keskuksen tehtävänä (1§) on kehittää valtion tukemaa 
asuntojen rakentamista ja korjaamista; edistää asuinkiinteistöjen suunnitelmallista omista-
juutta, käyttöä ja hoitoa; tukea asuinalueiden ja elinympäristön laadun parantamista; sekä 
edistää asumiseen liittyvää kehittämistoimintaa.
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Kuvio 150. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin (2015)

MUUT TEHTÄVÄT

Muut tehtävät 31 %

Viraston sisäinen 
hallinto ja tukipalvelut 11 % 

Valvontatehtävät 22 %

Valtionavustuspäätökset 15 %Tilasto- ja rekisteri-
viranomaistehtävät 5 %

Muut rahoitus- ja
tukipäätökset 16 %

JULKISEN VALLAN KÄYTTÖTEHTÄVÄT

Julkisen vallan käyttötehtävät 58 %:

• Valvontatehtävät 22 % (11,8 htv): Säädeltyyn ARA-asuntokantaan liittyvä val-
vonta, korkotukilainoihin liittyvä riskienhallinta, energiatodistuksiin liittyvä val-
vonta, valtionapuviranomaisena toimimiseen liittyvä valvonta (tehtävä perustuu 
virastoa koskevaan lakiin). 

• Muut rahoitus- ja tukipäätökset, päätehtävä 16 % (8,6 htv): Asuntorakentami-
seen liittyvien korkotuki- ja takauslainojen toimeenpano (osaan korkotukilainois-
ta liittyy valtionavustuspäätös), tehtävä perustuu virastoa koskevaan lakiin.

• Valtionavustuspäätökset 15 % (8,1 htv): Asuntorakentamiseen liittyvät avustuk-
set mm. erit. investointiavustus, käynnistysavustukset, infra-avustukset ja korjaus- 
ja energia-avustukset, tehtävä perustuu virastoa koskevaan lakiin, tämän osuus 
toiminnasta tulee kasvamaan kun n. 4 000 korjausavustushakemuksen käsittely 
siirtyy kunnista ARAan vuoden 2017 alussa. 

• Tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 5 % (2,7 htv): Energiatodistusrekisteri-
viranomainen, ARA-asumiseen liittyvät tilastot ja ARA-kantaan liittyvä rekisteri 
(ARAKIRE), tehtävät perustuvat lakiin, ARAKIRE ylläpito liittyy valvontaan. 

Muut tehtävät 42 %:

• Muut tehtävät 31 % (16,7 htv): Asumisen ja rakentamisen kehittämiseen, hank-
keisiin ja yhteistyöhön (mm. asuinalueet, asunnottomuuden vähentäminen), tilas-
toihin, tietopalveluihin ja viestintään liittyvät tehtävät, tehtävät perustuvat lakiin 
ja asetukseen. 
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• Viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut 11 % (5,9 htv): Henkilöstö, talous, asia-
kirja yms. hallinto ja sisäinen valvonta.  virastossa paljon maksatustapahtumia (4 
744 kpl vuonna 2014) liittyen tukien toimeenpanoon. 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa ja asetuksessa säädetään 
keskuksen tehtävät. Tässä kontekstissa tehtyyn tarkasteluun keskuksen päätehtävistä 
muodostuu 31,2 henkilötyövuotta (58 %) vastaava kokonaisuus. Päätehtävät koostuvat 
lain mukaisista valvontatehtävistä, valtionavustuspäätöksistä, muista rahoitus- ja tukipää-
töksistä ja tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävistä. Asetuksessa säädetty kehittämistehtävä 
sisältyy osana muita tehtäviä (31 %). 

ARAn tehtävät liittyvät kiinteästi toisiinsa ajallisena jatkumona toisiaan loogisesti seuraa-
vana prosessina. Ohjaamalla ja valvomalla arava- ja korkotukilainoitetun asuntokannan 
käyttöä, virasto huolehtii myös asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen 
myönnettävän valtion tuen sekä asumiseen liittyvien valtion avustusten ja takausten toi-
meenpanosta. Asunto- ja lainakantaan liittyvien valtion riskien hallinnasta huolehditaan 
yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa. Tukien toimeenpanoon liittyviä maksatustapahtumien 
käsittelyä sisältyy viraston sisäiseen hallintoon ja tukipalveluihin. 

Tulosohjausmenettelyn kuvaus: 
Tulossopimus muuttunut kaksivuotisesta nelivuotiseksi vuonna 2016. Sopimusta päivite-
tään tarvittaessa vuosittain.  
Vuosisuunnittelu: 

• TTS- ja tulossuunnitteluohje kesäkuussa (sis. kuluvan vuoden tulostavoitteiden 
raportointiohjeen.) 

• Tulossopimusluonnos 15.10 mennessä (sis. kuluvan vuoden tulossopimuksen to-
teutumisen raportoinnin) 

• Valmistelukokouksia YM & ARA loka-marraskuu, sopimuksen täsmennyksiä ja po-
liittisen johdon tavoitteet 

• Tulosneuvottelut joulukuussa 

• Tulossopimuksen allekirjoitus joulu-tammikuussa 

• Tilinpäätöskannanotto 15.6. mennessä 
Jatkuva vuorovaikutus virastojen välillä:

• Oktetti noin 4- 6 viikon välein (YM johdon ja ARA johdon tapaaminen tulostavoit-
teiden toteuttamisesta sekä muista keskeisistä asuntopoliittisista toimista)

• ARAn ohjauksesta on vastannut rakennetun ympäristön osasto.
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Keskeisimmät tulostavoitteet v. 2016:
1. Painottaa toiminnassaan kohtuuhintaisen normaalin vuokra-asuntotuotannon 

edistämistä erityisesti Helsingin seudun ja muiden aiesopimuskuntien osalta ja 
kehittää tukien toimeenpanoa. 

2. Kohdentaa erityisryhmien investointiavustukset kaikkein heikoimmille ryhmille 
kohteiden pitkäaikaisen tarpeen perusteella ja tukee osaltaan ikääntyneiden asu-
misen kehittämisohjelman, kehitysvammaisten asumista koskevan periaatepää-
töksen ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteuttamista. 

3. Vastaa vuokrien määrityksen valvonnasta ja varmistaa ohjaus- ja valvontatoimin-
nalla asuntotuotannon tukien kohdentumisen asukkaille. 

4. Edistää ja etsii keinoja asuntomarkkinoiden jakautumisen seurauksena syntyvien 
vuokrataloyhtiöiden taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi ja asuntokannan 
sopeuttamiseen yhdessä kiinteistönomistajien ja kuntien kanssa kehittämällä ko-
konaisvaltaista, ennakoivaa, kestävää asumisen ja asuntokannan suunnittelua. 

5. Painottaa kehittämistoiminnassa erityisesti tulosten vaikuttavuutta käytännössä. 
Etsii tutkimus- ja kehittämistoiminnassa uusia, kestäviä, innovatiivisia ja laajasti 
vaikuttavia keinoja ja menetelmiä kohtuuhintaisen asumisen ja elinkaaritehok-
kaan rakentamisen, peruskorjaamisen ja täydennysrakentamisen kehittämiseen. 

Asiakkaat: Valtion sisäiset asiakkaat; Valtiokonttori, ympäristöministeriö, Tilastokeskus, val-
tiovarainministeriö. Muut: kansalaiset, kunnat/kuntayhtymät, järjestöt ja yritykset.

Käyntiasioinnin tarve: Käyntiasioinnille ei ole tarvetta. 

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen: Sähköinen energiatodistusrekisteri käynnissä liit-
tyen tukien myöntämisen ja valvonnan sähköiseen asiointiin

Maksulliset palvelutehtävät: Energiatodistuksen tallentaminen rekisteriin on maksullinen 
palvelu, jolla katetaan rekisterin ylläpito.  Valvonta rahoitetaan toimintamenoista. 

Muutokset virastossa: Kuntien myöntämien korjausavustusten myöntämisen keskittämi-
nen ARAan, vuosittain 3 500 - 4 500 päätöstä.
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L I I T E  1   K E S K U S H A L L I N N O N  U U D I S T U S H A N K E T TA 
P O H J U S TAVA  T I E TO PYY N TÖ  M I N I S T E R I Ö I L L E

Esiselvitystietopyyntö lähetettiin virastojen ja laitosten tulosohjauksesta vastaaville minis-
teriöiden virkamiehille. Lomakkeeseen oli esitäytetty hallinnonalan virastot, virastojen teh-
täväkuvaus sekä tilastokeskuksen viralliset luokittelut. 

 

335 
 

Liite 1 Keskushallinnon uudistushanketta pohjustava tie-
topyyntö ministeriöille

Esiselvitystietopyyntö lähetettiin virastojen ja laitosten tulosohjauksesta vastaaville 
ministeriöiden virkamiehille. Lomakkeeseen oli esitäytetty hallinnonalan virastot, vi-
rastojen tehtäväkuvaus sekä tilastokeskuksen viralliset luokittelut. 
 

X ministeriön hallinnonala

X ministeriö

Alaisen 
hallinnon 
tulosohjaus 

a) Tulosohjattavat kirjanpitoyksiköt Tulosohjausmenettelyn lyhyt kuvaus Tulostavoitteiden 
asettamisen ja toteutumisen seurannan aikataulu, vai-
heet, hyväksyntä. Vastuuosasto/yksikkö/tulosohjaaja ja 
muut tulossopimusneuvotteluun osallistuvat osastot ja 
organisaatiot. Tulostavoitteiden sisällöllinen laadintapro-
sessi (työstö, keskustelut, käsittely, ohjaustoimet, lau-
sunnot, hyväksyntä). Tulostavoitteiden aikajänne.

b) Muut tulosohjattavat virastot Tulosohjausmenettelyn lyhyt kuvaus ks. ohjeistus yllä

c) Muu alaisen hallinnon tai poikki-
hallinnollinen toiminnallinen ohjaus 
(toiminnot ja tehtävät)   

Ohjausmenettelyn lyhyt kuvaus ks. ohjeistus yllä (so-
veltuvilta osin)

Kuvaus edelle lisätyistä mahdollisista muista hallinnonalan tai poikkihallinnollisista 
ohjauksen kohteena olevista toiminnoista ja tehtävistä, joita ei ole esitäytetty lomak-
keelle.
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Virasto X

1 Viraston 
luokittelu 
Tilasto-
keskuksen 
mukaan

Tilastokeskuksen 
toimialaluokka

Toimialaluokan selite Luokitus vastaa 
ministeriön käsitystä 

Kyllä Ei

Mikäli ei vastaa käsitystän-
ne, mikä toimialaluokka
vastaa paremmin

Tilastokeskuksen 
tehtäväluokitus 

Tehtäväluokan selite Luokitus vastaa 
ministeriön käsitystä 

Kyllä Ei

Mikäli ei vastaa käsitystän-
ne, mikä tehtäväluokka
vastaa paremmin

2 Viraston 
lyhyt tehtä-
väkuvaus,
muokatta-
vissa

3 Viraston 
keskeisim-
mät tulosta-
voitteet (1-5) 
v. 2016
Mikäli tulosta-
voitteita ei ole 
vielä asetettu, 
pyydämme 
lähettämään 
vastauksen 
kysymykseen 
jälkilähetyksenä.

1. 

2. 

3.

4. 

5.

4 Viraston 
tehtävät

Viraston 
pää-
tehtävä  
(vain yksi)

Viraston tehtävät 
(rastita kaikki, jotka sopivat)

Osuus 
toimin-
min-
nasta, 
% (htv)

Kuvaus tehtävistä

Ju
lk

is
en

 v
al

la
n 

kä
yt

tö
te

ht
äv

ät

lupatehtävät (esim. henkilöluvat, toimilu-
vat, turvallisuusluvat, toimintaluvat, am-
matinharjoittamisluvat)

valvontatehtävät (lakiin perustuva val-
vonta esim. katsastustoiminnan valvonta)

norminantotehtävät (esim. hallinnonalaa 
velvoittavien määräysten antaminen)

ohjaustehtävät (tulosohjaus tmv. ohjaus)

valtionavustuspäätökset

muut rahoitus- ja tukipäätökset

verojen ja veronluonteisten 
maksujen kerääminen

täytäntöönpanotehtävät 
(esim. tuomioistuinten päätösten täytän-
töönpano, julkisoikeudellisia suoritteita 
koskevien maksujen periminen)

operatiiviset turvallisuus-
viranomaistehtävät (esim. rajavalvonta, 
yleisen järjestyksen valvonta)

tilasto- ja rekisteriviranomaistehtävät 



389

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016 KESKUSHALLINNON UUDISTUSHANKKEEN ESISELVITYS – LÄHTÖKOHDAT JA ESISELVITYKSEN TULOKSET

 

337 
 

muut julkisen vallan käyttötehtävät
M

uu
t t

eh
tä

vä
t

julkisten palveluiden tuottaminen 
(esim. koulutus, yleinen kirjasto- ja 
tietopalvelutoiminta)

hallinnonalan kehittämistehtävät 
(muu kuin viraston sisäinen kehittämistyö)

tutkimus- ja arviointitehtävät 
(julkisella rahoituksella toteutettavat)

maksulliset palvelutehtävät 
(liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat)

konsernipalvelut 
(esim. palvelukeskustoiminta, toimialariip-
pumattomat tai hallinnonalan kattavat 
ICT-palvelut, keskuskirjanpito)

viraston sisäinen hallinto ja tukipalvelut

muut tehtävät

Käytetyt tietolähteet (%-osuus 
toiminnasta, htv)

esim. työajanseuranta, muu seuranta- tai tietojärjestelmä, tulosohjaajan 
arvio, viraston arvio

5 Asiakkaat a) Onko virastolla valtion sisäisiä asiak-
kaita? Kyllä, keitä (asiakasryhmät)

Ei

b) Onko virastolla ulkoisia asiakkaita?

Kyllä
Ei

kansalaiset  kunnat, kuntayhtymät ym.
järjestöt

yritykset       muut, mitkä 

c) Lyhyt kuvaus maksullisista palveluteh-
tävistä (liiketaloudellisin perustein hinnoi-
teltavat)

d) Miten sähköistä asiointia 
hyödynnetään asiakaspalvelussa? 

e) Onko käyntiasioinnille tarvetta? Jos on, 
minkä palveluiden osalta?

6 Liikennevi-
raston oh-
jaamat viras-
tot, toimin-
not ja tehtä-
vät 

Ohjattava virasto, toiminta tai tehtävä Ohjausmenettelyn kuvaus Tavoitteiden asettami-
sen ja toteutumisen seurannan aikataulu, vaiheet, 
hyväksyntä. Vastuuosasto/yksikkö/ohjaaja ja muut 
ohjaukseen osallistuvat osastot ja organisaatiot. 
Tavoitteiden sisällöllinen laadintaprosessi (työstö, 
keskustelut, käsittely ohjaustoimet, lausunnot, hyväk-
syntä). Tavoiteasetannan aikajänne.

7 Virastoa 
koskevat 
käynnissä 
olevat tai 
suunnitellut 

(esim. organisaatio, tehtävät, ohjausrakenteet, rahoitus, johtaminen, toimiti-
lat tms.)
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muutokset 

8 Virastoa 
koskevat 
lisätiedot tai 
kommentit
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L I I T E  2   J U L K I S H A L L I N N O N  T E H TÄVÄ LU O K I T U S  ( CO F O G )

01 YLEINEN JULKISHALLINTO
01.1 Toimeenpano ja lainsäädäntöelimet, finanssi- ja veroasiat, ulkoasiainhallinto
01.2 Talousapu ulkomaille
01.3 Yleiset hallintopalvelut
01.4 Perustutkimus
01.5 Yleisen julkishallinnon tutkimus ja kehittäminen
01.6 Muut yleisen julkishallinnon palvelut
01.7 Julkisen velan hoitoon liittyvät taloustoimet
01.8 Hallinnon eri tasojen väliset yleisluontoiset siirrot

02 PUOLUSTUS
02.1 Sotilaspuolustus
02.2 Siviilipuolustus
02.3 Sotilasapu ulkomaille
02.4 Puolustustoiminnan tutkimus ja kehittäminen
02.5 Puolustus, muualla luokittelematon

03 YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS
03.1 Poliisitoimi
03.2 Palo- ja pelastustoimi
03.3 Tuomioistuinlaitos
03.4 Vankilalaitos
03.5 Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvä tutkimus ja kehittäminen
03.6 Yleinen järjestys ja turvallisuus, muualla luokittelematon

04 ELINKEINOELÄMÄÄN LIITTYVÄT ASIAT
04.1 Yleiset talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työvoimapalvelut
04.2 Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous
04.3 Polttoaine- ja energiahuolto
04.4 Kaivostoiminta, teollisuus ja rakentaminen
04.5 Liikenne
04.6 Viestintä
04.7 Muut toimialat
04.8 Elinkeinoelämän tutkimus ja kehittäminen
04.9 Elinkeinoelämään liittyvät asiat, muualla luokittelematon
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05 YMPÄRISTÖNSUOJELU
05.1 Jätehuolto
05.2 Jätevesihuolto
05.3 Ympäristön pilaantumisen torjunta
05.4 Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu
05.5 Ympäristönsuojelun tutkimus ja kehittäminen
05.6 Ympäristönsuojelu, muualla luokittelematon

06 ASUMINEN JA YHDYSKUNTAPALVELUT
06.1 Asuinolojen kehittäminen
06.2 Yhdyskuntakehitys
06.3 Vesihuolto
06.4 Katuvalaistus
06.5 Asumisen ja yhdyskuntapalvelujen tutkimus ja kehittäminen
06.6 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut, muualla luokittelemattomat

07 TERVEYDENHUOLTO
07.1 Lääkevalmisteet, lääkintälaitteet ja -välineet (Y)
07.2 Avohoitopalvelut (Y)
07.3 Sairaalapalvelut eli laitoshoito (Y)
07.4 Yleiset terveydenhuoltopalvelut (Y)
07.5 Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehittäminen
07.6 Terveydenhuolto, muualla luokittelematon

08 VIRKISTYS- JA KULTTUURITOIMINTA SEKÄ USKONNOLLINEN TOIMINTA
08.1 Virkistys- ja urheilupalvelut (Y)
08.2 Kulttuuripalvelut (Y)
08.3 Radio-, televisio- ja julkaisutoiminta
08.4 Uskonnollisten ja aatteellisten yhteisöjen tukeminen
08.5 Virkistys- ja kulttuuritoiminnan ja uskonnon tutkimus ja kehittäminen
08.6 Virkistys-, kulttuuri- ja uskonnolliset palvelut, muualla luokittelemattomat

09 KOULUTUS
09.1 Esiasteen ja alemman perusasteen koulutus (Y)
09.2 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus (Y)
09.3 Keskiasteen jälkeinen, ei-korkea-asteen koulutus (Y)
09.4 Korkea-asteen koulutus (Y)
09.5 Tutkintoon johtamaton koulutus (Y)
09.6 Koulutuksen tukipalvelut opiskelijoille (Y)
09.7 Koulutuksen tutkimus ja kehittäminen
09.8 Koulutus, muualla luokittelematon
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10 SOSIAALITURVA
10.1 Sairaus ja toimintarajoitteisuus (Y)
10.2 Vanhuus (Y)
10.3 Lesket ja muut edunsaajat (Y)
10.4 Perhe ja lapset (Y)
10.5 Työttömyys (Y)
10.6 Asuminen (Y)
10.7 Sosiaalinen syrjäytyminen, muualla luokittelematon (Y)
10.8 Sosiaaliturvan tutkimus ja kehittäminen
10.9 Sosiaaliturva, muualla luokittelematon



394

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2016

L I I T E  3   J U L K I S H A L L I N N O N  S E K TO R I LU O K I T U S : 
PÄ Ä LU O K K A  S .13 J U L K I S Y H T E I S ÖT

Julkisyhteisöt tuottavat julkisia palveluja, huolehtivat yleisestä tulonjaosta ja hyvinvoinnis-
ta sekä takaavat sosiaalisen ja taloudellisen järjestelmän toiminnan. Julkisyhteisöt rahoit-
tavat toimintansa pääosin veroilla.

Sektoriin S.13 luetaan esimerkiksi seuraavat institutionaaliset yksiköt:
 − yksiköt, jotka hoitavat ja rahoittavat sellaisia toimintoja, joiden tarkoituksena on 

pääasiallisesti markkinattomien, yhteiskunnan hyväksi tarkoitettujen tavaroiden 
ja palveluiden tuottaminen

 − yritykset tai yritysmäiset yhteisöt, jotka ovat julkisyhteisöjen valvonnassa ja joiden 
tuotos on pääasiassa markkinatonta

 − lakisääteistä eläkevakuuttamista hoitavat yksiköt 
 − julkisyhteisöjä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, kuten julkisyhtei-

söjä edustavat työnantajajärjestöt.

Julkisyhteisöt-sektoriin ei lueta niitä julkisyhteisöjen valvomia yrityksiä tai yritysmäisiä 
yhteisöjä, jotka ovat markkinatuottajia. Ne kuuluvat sektoriin julkiset yritykset tai julkiset 
rahoituslaitokset. (Ks. luku 3: Institutionaaliset yksiköt ja luku 4: Sektoriluokan määräyty-
misperusteet.)

S.1311 Valtionhallinto: 
S.13111 Valtion budjettitalous: Sektoriin kuuluvat valtion budjettitalouden yksiköt: minis-
teriöt sekä muut valtion eri hallinnonaloilla toimivat virastot ja laitokset.

S.13119 Muut valtionhallinnon yksiköt: Sektoriin kuuluvat muut kuin sektoriin S.13111 
kuuluvat valtionhallinnon yksiköt, esimerkiksi budjettitalouden ulkopuoliset rahastot pää-
osin, sekä laitoksina ja säätiöinä toimivat yliopistot. Lisäksi sektoriin kuuluvat ne valtion-
hallinnon yksiköiden valvomat osakeyhtiöt, jotka ovat markkinattomia tuottajia.

S.1312 Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa)

S.1313 Paikallishallinto

S.13131 Kunnat: Sektoriin kuuluvat kunnat ja ne kuntien liikelaitokset, jotka ovat markki-
nattomia tuottajia.
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S.13132 Kuntayhtymät: Sektoriin kuluvat ne kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät ja 
kuntayhtymien liikelaitokset, jotka ovat markkinattomia tuottajia.

S.13133 Ahvenanmaan maakunnan hallitus: Ahvenanmaan maakunta on Ahvenanmaan 
itsehallintolain mukainen itsehallinnollinen yksikkö. Sektoriin kuuluvat maakuntahallinnon 
budjettitalouteen kuuluvat yksiköt. Ahvenanmaan kunnat ja kuntayhtymät kuuluvat sek-
toreihin S.13131 ja S.13132.

S.13139 Muut paikallishallinnon yksiköt: Sektoriin kuuluvat muut kuin sektoreihin 
S.13131, S.13132 ja S.13133 kuuluvat paikallishallinnon yksiköt, esimerkiksi kuntien kes-
kusjärjestöt. Lisäksi sektoriin kuuluvat ne paikallishallinnon yksiköiden valvomat osakeyh-
tiöt, jotka ovat markkinattomia tuottajia.

S.1314 Sosiaaliturvarahastot 
Sektoriin kuuluvat yksiköt, joiden pääasiallista toimintaa on julkisen vallan säätämän sosi-
aaliturvan toteuttaminen.

S.13141 Työeläkelaitokset: Sektoriin kuuluvat pakollista työeläkevakuutusta ja sitä täy-
dentävää lisäeläkejärjestelmää hoitavat yksiköt. Näitä ovat eläkevakuutusyhtiöt, eläkesää-
tiöt, eläkekassat ja julkiset laitokset, kuten kuntien ja valtion työntekijöiden eläketurvaa 
hoitavat yksiköt. Sektoriin kuuluvat lisäksi Eläketurvakeskus sekä työeläkelaitoksia palvele-
vat organisaatiot, kuten TELA.

S.13149 Muut sosiaaliturvarahastot: Luokkaan kuuluvat muita julkiselle vallalle kuuluvia 
sosiaaliturvan tehtäviä toteuttavat yksiköt, kuten Kansaneläkelaitos ja työttömyysvakuu-
tusjärjestelmää hoitavat yksiköt. Luokkaan kuuluvat myös sairaus-, hautaus- ja eroavustus-
kassat.
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L I I T E  4  TO I M I A L A LU O K I T U S :  PÄ Ä LU O K K A  O,  J U L K I N E N 
H A L L I N TO  J A  M A A N P U O LU S T U S ;  PA KO L L I N E N 
S O S I A A L I VA K U U T U S

Tähän pääluokkaan kuuluu julkishallinnon organisaatioiden toiminta (valtio, kunnat ja 
kuntainliitot): lakien ja asetusten säätäminen ja niiden juridinen tulkinta, hallinnon ohjel-
mien johtaminen, verotus ja muu julkinen talous, elinkeinojen valvonta, maanpuolustus, 
poliisitoimi, maahanmuuttopalvelut, ulkoasiainhallinto ja muu yleinen hallinto. Tähän pää-
luokkaan kuuluu myös pakollinen sosiaalivakuutustoiminta.

Julkishallinnollista tehtävää suorittavan yksikön luokittelu tähän pääluokkaan tapahtuu 
toiminnan luonteen perusteella; yksikön oikeudellinen tai institutionaalinen asema ei ole 
ratkaiseva tekijä. Toisin sanoen, tähän pääluokkaan kuuluvia toimintoja voi suorittaa myös 
joku muu kuin julkishallinnon varsinainen yksikkö.

Toisaalta tähän pääluokkaan ei lueta muualla luokiteltua toimintaa, vaikka se olisikin 
julkishallinnon yksikön suorittamaa. Esimerkiksi kouluhallinto (säädökset, koulutoimen 
tarkastukset, opetussuunnitelmat) kuuluu tähän pääluokkaan, mutta itse opetus koulu-
tukseen (85), ja vastaavasti vankeinhoidon hallinto ja vankilatoiminta sekä puolustusvoi-
mat kuuluvat tähän pääluokkaan, mutta vankila- tai sotilassairaaloiden toiminta kuuluu 
terveyspalveluihin (86). 

Tähän pääluokkaan kuuluu myös tutkimusohjelmien perustaminen ja rahoituspäätösten 
valmistelu julkisen hallinnon toimesta, kun taas tutkimuslaitosten tutkimustoiminta kuu-
luu tutkimus- ja kehittämistoimintaan (72) riippumatta siitä, kuuluuko tutkimuslaitos esi-
merkiksi valtion budjettitalouden piiriin vai ei.

Tähän pääluokkaan eivät kuulu myöskään tuotannollista toimintaa harjoittavat kuntien ja 
valtion liikelaitokset, kuten vesi- ja energialiikelaitokset (36, 35) tai muita kuin hallintopal-
veluja ns. suurelle yleisölle tuottavat laitokset, kuten uimahallit (93110), liikennelaitokset 
(49310) tms.

84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

841 Julkinen hallinto
Tähän luokkaan kuuluvat julkishallinnon organisaatioiden yleishallinnollinen toiminta se-
kä yhteiskunnan ja talouden ohjaus kaikilla hallinnon tasoilla.
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8411 Julkinen yleishallinto
84110 Julkinen yleishallinto
Julkiseen yleishallintoon luokitellaan valtion keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimie-
linten sekä kuntien, kuntainliittojen, kuntayhtymien ja muiden julkista yleishallinnollista 
tehtävää täysivaltaisin oikeuksin hoitavien toimielinten toiminta, jonka avulla yhteisön hal-
linto toimii asianmukaisesti.

8412 Terveydenhuollon, opetuksen, kulttuurin ja muiden yhteiskuntapalvelujen  
hallinto
Tähän luokkaan kuuluu henkilökohtaista hyvinvointia edistämään tarkoitettujen terveys-, 
sosiaali-, koulutus-, kulttuuri-, urheilu-, virkistys-, ympäristö- ja asumispalvelujen julkinen 
hallinto: toimintapolitiikka, toiminnan ohjaus, strategiat, palveluiden kehittäminen, näiden 
alojen tutkimus- ja kehittämishankkeiden hallinnointi ja niiden rahoitus jne.

84121 Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto
Tähän luokkaan kuuluvat opetusministeriön toimialaan kuuluvat linjaukset, ohjelmat ja 
hankkeet, toiminnan ohjaus ja ohjelmien toteuttaminen; kulttuuripolitiikan ja urheiluasioi-
den kehittäminen ja hallinto.

84122 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto
Tähän luokkaan kuuluu terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallintoon ja rahoitukseen sekä 
asuntoja ympäristöasiain hallintoon liittyvien asioiden valmistelu, kehittäminen ja seuran-
ta.

8413 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
84130 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
Tähän luokkaan kuuluu eri elinkeinosektorien julkinen hallinto ja säätely, valtionapujen 
kohdentaminen elinkeinosektoreille sekä työmarkkinoiden toimivuuteen, yritysten kilpai-
lukykyyn ja liikenne- ja viestintäyhteyksiin liittyvät hallinnon tehtävät ja tutkimus.

842 Ulkoasiainhallinto, maanpuolustus ja järjestystoimi
Tähän luokkaan kuuluu ulkoasiainhallinto, maanpuolustus, poliisitoimi ja rajojen vartiointi.

8421 Ulkoasiainhallinto
84210 Ulkoasiainhallinto

8422 Maanpuolustus
84220 Maanpuolustus
Tähän luokkaan kuuluu puolustusvoimien sotilas- ja siviilihenkilöstön toiminta ja johto, so-
tilaallisen maanpuolustuksen ja kokonaismaanpuolustuksen edistäminen sekä kansainvä-
linen puolustuspoliittinen yhteistyö.
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8423 Oikeustoimi
Tähän luokkaan kuuluvat lainsäädännön valmistelutehtävät (valtiosääntöoikeus, yleinen 
hallinto-oikeus, yksityisoikeus sekä rikos- ja prosessioikeus), valtio- neuvoston lainvalmis-
telun kehittäminen, oikeuslaitoksen toiminta ja rangaistusten täytäntöönpano, ulosotto-
toimi, oikeusapu ja muu oikeudenhoito sekä näihin liittyvä hallinto, valvonta ja kehittämi-
nen. Vankeinhoitolaitoksen toiminta ja kriminaalihuolto luokitellaan tähän huolimatta siitä 
onko yksiköiden hallinto ja toiminta julkishallinnon vai yksityisen sektorin palkkio- tai sopi-
musperusteella suorittamaa.

84231 Oikeudenhoito

84232 Vankeinhoito

8424 Poliisitoimi ja rajojen vartiointi
Tähän luokkaan kuuluu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon sekä pelastustoi-
meen, rajaturvallisuuteen ja meripelastustoimeen liittyvä hallinto ja em. tehtävien hoita-
minen poliisivoimien, satamapoliisin, raja- ja rannikkovartijoiden toimesta. Tähän kuuluu 
myös liikennevalvonta sekä poliisin rekistereiden ylläpito ja ulkomaalaishallinnon rekiste-
röintiasioiden hoito.

84241 Poliisitoimi
Tähän luokkaan kuuluu poliisin toiminta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämi-
seksi, oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaamiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja 
selvittämiseksi. Tähän kuuluu myös liikennevalvonta sekä poliisin rekistereiden ylläpito.

84242 Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu
Tähän luokkaan kuuluu rajavalvontaan, rajatarkastuksiin rajanylityspaikoilla, rajat ylittävän 
rikollisuuden torjuntaan ja meripelastukseen sekä merialueen ja vesiliikenteen valvontaan 
liittyvien tehtävien hoitaminen ja näihin liittyvä hallinto.

8425 Palo- ja pelastustoimi
84250 Palo- ja pelastustoimi
Tähän luokkaan kuuluu palo- ja pelastustoimen yksiköiden hallinto ja toiminta ihmisten, 
eläinten ja omaisuuden pelastamiseksi tulipaloista ym. vaaratilanteista sekä osallistuminen 
yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa rauhanajan kriisitilanteiden, kuten tulvien ja 
suuronnettomuuksien hoitamiseen. 
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843 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
Tähän luokkaan kuuluu laajoja väestönosia koskeva kollektiivinen sosiaalivakuutustoimin-
ta, jonka tarkoituksena on turvata toimeentulo sairauden, tapaturmien, työttömyyden ja 
ikääntymisen varalta.  Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta on organisoitu yhteiskunnalli-
sena palveluna, joka voidaan toteuttaa joko julkisyhteisöjen tai yksityisen sektorin hoita-
mana palveluna.

8430 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
84301 Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta
84302 Lakisääteinen työeläkevakuutus
84309 Muu pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
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