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Oikeusministeriön tulossopimus
vuosille 2020-2023
Oikeusministeriö on sopinut vuosien 2020–2023 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen
osoitettavista resursseista on sovittu kansliapäällikön ja osastojen sekä esikunnan yksiköiden
välisessä neuvottelussa.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan puolivuotisraportissa ja kirjanpitoyksikön
toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelu käytiin 13.11.2019 oikeusministeriössä.
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STRATEGINEN KEHYS
Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet
Strategiset tavoitteet muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille sekä
oikeusministeriön hallinnonalalle asettamista tavoitteista.
Oikeusministeriön kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet:
Hallituksen toimintasuunnitelmaan sisältyviä toimenpiteitä, joissa OM:llä päävastuu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laaditaan kolmas kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma (HO 2019)
Käynnistetään demokratiaohjelma vuoteen 2025 (HO 2019)
Säädetään avoimuusrekisteri (HO 2019)
Laaditaan laaja-alainen hyvien väestösuhteiden edistämisen toimintaohjelma (HO 2019)
Uusitaan kansalliskielistrategia (HO 2019)
Ylivelkaantumista estetään ja velkaneuvontaa tehostetaan (HO 2019)
Positiivinen luottorekisteri otetaan käyttöön (HO 2019)
Toteutetaan seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus (HO 2019)
Puututaan järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen (HO 2019)
Toteutetaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma (HO 2019)
Laaditaan paremman sääntelyn kokonaisvaltainen toimintaohjelma (HO 2019)
Asetetaan valtioneuvoston yhteinen ihmiskaupan vastainen koordinaattori ja laaditaan
ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma (HO 2019)

Muita hallitusohjelmatavoitteita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parannetaan ihmisoikeuksien raportointia ja puututaan tehokkaammin
ihmisoikeusongelmiin (HO 2019)
Uudistetaan maksukyvyttömyyttä koskeva lainsäädäntö (HO 2019)
Vahvistetaan lainvalmistelun perus- ja ihmisoikeusosaamista sekä
valtiosääntöoikeudellista ja muuta julkisoikeudellista asiantuntemusta (HO 2019)
Oikeudellisen prosessin käsittelyajat lyhenevät (esitutkinta, syyttäminen ja
tuomioistuinkäsittely lainvoimaiseen tuomioon) (HO 2019)
Toteutetaan sovittelun ja vaihtoehtoisten konfliktinratkaisumenetelmien kehittämishanke
(HO 2019)
Toteutetaan rikosten ennaltaehkäisyn ja uusintarikollisuuden vähentämisen hanke (HO
2019)
Keskitetään oikeudenkäynneissä näytön vastaanottaminen käräjäoikeuksiin niin, että
todistelu taltioidaan hovioikeuskäsittelyä varten (HO 2019)
Vankilaverkkoa kehitetään edelleen turvaten samalla nykyiset toimipisteet (HO 2019)
Syyttäjän, tuomioistuinten tai ulosoton kohtaamat henkilöt ohjataan myös muiden
tarvitsemiensa palveluiden piiriin (HO 2019)
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Alla olevassa taulukossa ovat oikeusministeriön visio, perustehtävä sekä tärkeimmät strategiset
tavoitteet ulottuen vuoteen 2023.
Oikeusministeriön visio
Suomi on avoin ja aktiivinen yhteiskunta, johon jokainen voi tuntea kuuluvansa ja
jossa voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen.
Perustehtävä
Oikeusministeriön perustehtävänä on huolehtia oikeusvaltion toimivuudesta.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Osallistumisoikeudet ja vaikuttamismahdollisuudet toteutuvat
yhdenvertaisesti
2. Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten,
yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia
3. Laadukas lainvalmistelu turvaa edellytykset hyvinvoinnille ja
kilpailukyvylle
4. Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla
5. Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. Rikollisuus ja
turvattomuuden tunne vähenevät
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
6. Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti osana monipuolista
palveluntarjontaa
7. Lainvalmistelun laatu turvataan osaamista ja toimintatapoja kehittämällä
8. Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto mahdollistavat tehokkaan
toiminnan
9. Laaja-alaista verkostoyhteistyötä vahvistetaan valmistelussa ja
päätöksenteossa
Henkilöstötavoitteet
10. Osallistava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista
11. Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
12. Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia
Taloutta koskevat tavoitteet
13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
14. Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla

Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)
Monissa kansainvälisissä vertailuissa olemme maailman turvallisin ja vakain maa, jossa on hyvä
hallinto ja riippumaton oikeuslaitos. Vahvuuksiamme ovat luottamus demokratiaan ja
yhteiskunnan instituutioihin. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset edellyttävät meiltä
kuitenkin aiempaa parempaa ennakointia ja varautumista.
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Lähivuosina keskeisiä oikeusministeriön hallinnonalaan vaikuttavia toimintaympäristön
muutostekijöitä ovat väestörakenteen kehitys, digitalisaatio, kansainvälistyminen ja
ihmisten liikkuvuuden lisääntyminen.
Euroopan unionin ja Suomen lähialueiden kehitykseen liittyy huolenaiheita, jotka
edellyttävät kansainvälistä vaikuttamista vakaan oikeusvaltion ja turvallisuuskehityksen
tukemiseksi.
Rikollisuustilanne Suomessa on varsin vakaa. Myös kansalaisten turvallisuuden tunne on
korkea. Huono-osaisuuden kasautuminen on kuitenkin edelleen ongelma, joka on
yhteydessä myös rikoksen uhriksi joutumiseen ja rikosten tekemiseen.
Viime vuosina erityisesti ylivelkaantumiseen liittyvät taloudenhallinnan vaikeudet ovat
korostuneet. Kotitalouksien velkakanta käytettävissä oleviin tuloihin nähden on noussut,
minkä lisäksi kotitalouksien epäsuora velkaantuminen on viime vuosina kasvanut niin
sanottujen taloyhtiölainojen kautta. Myös maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on
kasvanut.
Oikeusturvan toteutuminen on pääosin vähintään tyydyttävällä tasolla. Haasteita liittyy
rikosprosessin kokonaiskestoon ja tuomioistuinten käsittelyaikojen pituuteen osassa
rikoslajeista (mm. lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, talousrikokset), esitutkinnan
rajoittamispäätösten lisääntymiseen, syyteharkinnan kestoon,
syyttämättäjättämispäätösten osuuden kasvuun sekä oikeudenkäyntikulujen
voimakkaaseen nousuun. Lisäksi oikeusapupalvelujen saatavuus on liian hidasta ja osin
liian suppeaa.
Suomi on toistuvasti pärjännyt hyvin kansainvälisten järjestöjen julkaisemissa
demokratiaa, ihmisoikeuksia, lehdistönvapautta, korruptoitumattomuutta ja hallinnon
toimivuutta mittaavissa vertailuissa. Suomalaisen demokratian heikkoutena voidaan pitää
yhteiskunnallisen osallistumisen eriarvoistumista sekä äänestysaktiivisuuden alenemista.
Vakaata demokratiaa horjuttavat kansainvälisesti esille nousseet kyberuhat,
disinformaation vaikutukset sekä mm. epädemokraattinen, vaaleihin kohdistuva häirintä
sekä kansalaisyhteiskunnan tilan kaventuminen.
Perus- ja ihmisoikeusongelmien tunnistamisessa, niihin puuttumisessa ja raportoinnissa
sekä haavoittuvien väestöryhmien asemassa on yhä puutteita. Koettu eriarvioisuus,
syrjintä ja rasismi heikentävät väestöryhmien välistä vuorovaikutusta ja vaikuttavat
turvallisuuden tunteeseen.
Sääntelyn kiivas tahti, lainsäädännön pirstaloituminen ja lainvalmisteluresurssien
niukkuus muodostavat haasteen laadukkaalle lainvalmistelulle niin kansallisesti kuin EUtasollakin.

Systemaattinen ennakointi ja tiedolla johtaminen tukevat toimintaympäristön muutostekijöihin
liittyvää riskienhallintaa. Ennakoivien tietojen analysointi ja hyödyntäminen mahdollistavat
varautumisen tunnistettujen epävarmuuksien hallitsemiseksi. Hallinnonalalla on käynnissä ja
valmistumassa useita toiminnan kehittämis- ja digitalisaatiohankkeita, joiden tehokkaalla
käyttöönotolla varmistetaan, että toiminnassa voidaan hyödyntää digitalisaation ja teknologisen
kehityksen luomat mahdollisuudet.
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TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020–2023
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
1. Osallistumisoikeudet ja vaikuttamismahdollisuudet toteutuvat yhdenvertaisesti
2. Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten
ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia
3. Laadukas lainvalmistelu turvaa edellytykset hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle
4. Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla
5. Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. Rikollisuus ja turvattomuuden tunne
vähenevät
Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 1: Osallistumisoikeudet ja vaikuttamismahdollisuudet toteutuvat yhdenvertaisesti
VUOSI
20202023

VÄLITAVOITTEET
• Ihmisoikeuksien seurantamahdollisuuksia
parannetaan päätöksenteon tueksi. (DJO)

20202023

•

20202023

•

20202023

•

20202023

•

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Oikeusministeriö
PL 25
FI-00023 Helsinki
Finland

Demokratia ja osallisuus vahvistuvat. Uusia
osallistumismuotoja otetaan käyttöön,
osallistumisoikeudet ja
vaikutusmahdollisuudet tunnetaan.(DJO)
Julkisen hallinnon toiminta on aiempaa
avoimempaa ja läpinäkyvämpää. (DJO)
Yhdenvertaisuuslainsäädännön
täytäntöönpano ja sitä tukeva politiikka
edistävät yhdenvertaisten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista.
(DJO)
Kielellisten oikeuksien toteutumista
vahvistetaan. (DJO)

Käyntiosoite
Besöksadress
Office
Eteläesplanadi 10
00023 Helsinki
Finland

Puhelin
Telefon
Telephone
0295 16001
Internat. +358 295 16001

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma
on laadittu ja seurannan indikaattorit
tunnistettu, jalkautettu ja hyödynnetty
Demokratiaindikaattorit: kansalaisten
tyytyväisyys osallistumisoikeuksiin
Avoimuusrekisteri on perustettu,
julkisuuslaki on ajantasaistettu, vaalija puoluerahoitus on läpinäkyvämpää
Eurobarometri; Syrjintä Suomessa –
raportti; Sosiaalisen kehityksen indeksi (mahdollisuudet-osio)
Kielibarometri, Saamebarometri,
Viittomakielibarometri
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Tulostavoite 2: Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten
ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia
VUOSI
20202023

VÄLITAVOITTEET
• Ylivelkaantumista vähennetään. (YOO)

20212022

•

20202023

•

Kuluttajaluottojen hintasääntelyn tehokkuuden
seuranta ja tarvittaessa sääntelyn tarkistaminen seurannassa havaittujen puutteiden johdosta. (YOO)
EU-lainsäädännön täytäntöönpano tehdään
määräajassa ja tulevaan EU-sääntelyyn
vaikutetaan oikea-aikaisesti.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Kotitalouksien velkaantumisaste
(vekojen määrä suhteessa
käytettävissä oleviin tuloihin),
maksuhäiriöistenhenkilöiden,
velkomustuomioiden määrä,
Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä,
velkomustuomioiden määrä
Viivästysten määrä, Suomen
äänestyskäyttäytyminen EUneuvostossa

Tulostavoite 3: Laadukas lainvalmistelu turvaa edellytykset hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle
VUOSI
20202023

VÄLITAVOITTEET
• Lainvalmistelun ja vaikutusarviointien
laatuparanee koko valtioneuvostossa.. (ESI)

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Yli 50 % arviointineuvoston arvioimista hallituksen esityksistä täyttää
vaikutusten arviointiohjeen vaatimukset tai vastaa pääosin vaikutusten
arviointiohjetta
Lainvalmistelijoiden osaaminen EUoikeudellisissa kysymyksissä
vahvistuu.
Perusoikeuksiin ja
valtiosääntöoikeuteen liittyvä
neuvonta säädösvalmistelussa on
tehostunut.

20202023

•

Henkilötietojen suojaa koskevan sääntelyn
vastaavuus EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa
paranee. (DJO)

Neuvonanto valtioneuvostossa tietosuojakysymyksissä.
Osallistuminen henkilötietojen suojaa
sisältävien säädösten valmisteluun
varmistamaan tietosuoja-asetuksen
mukaisuus.
Lainvalmistelijoiden koulutus ja avustaminen tietosuojasääntelyssä.
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Tulostavoite 4: Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla
VUOSI
20202023

VÄLITAVOITTEET
• Oikeudellisen prosessin käsittelyajat
lyhenevät. (KRO, YOO)

2023

•

20202021

•

Parannetaan sovittelun saatavuutta ja
vaihtoehtoisten konfliktinratkaisumenetelmien
käyttöä. (KRO)
Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa vahvistetaan (ml. avustajien pätevyyden
varmistaminen). (YOO)

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Kokonaiskäsittelyaikatilastot
(eriteltynä vaiheittain: esitutkinta,
syyteharkinta ja tuomioistuinkäsittely)
Sovittelua koskevat tilastot
Valitustuomioistuimiin toimitetut hakemukset laintulkinta- tai menettelyvirheistä (suhteellinen määrä)

Tulostavoite 5: Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. Rikollisuus ja turvattomuuden tunne
vähenevät
VUOSI
2022
20202023
20212023
20212023
20212023

VÄLITAVOITTEET
• Vahvistetaan seksuaalisen itsemääräämisoikeuden toteutumista toteuttamalla seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus. (KRO)
• Järjestelmällinen häirintä, uhkailu ja
maalittaminen tulevat paremmin
viranomaisten tietoon. (KRO)
• Rikosten ennaltaehkäisyhankkeen kohteena
olevat rikokset (väkivalta ja seksuaalirikokset,
nuorten tekemät rikokset) vähenevät
hankkeen kohderyhmässä. (KRO)
• Kansalaisten ja viranomaisten tietoisuus
naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja uhrien
palveluihin ohjautuminen paranee. (KRO)
• Yhteiskunnassa tunnistetaan ihmiskauppa ja
ihmiskaupan uhrit paremmin ja tämän myötä
uhrien pääsy palveluihin paranee. (KRO)

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Oikeusministeriö
PL 25
FI-00023 Helsinki
Finland

Käyntiosoite
Besöksadress
Office
Eteläesplanadi 10
00023 Helsinki
Finland

Puhelin
Telefon
Telephone
0295 16001
Internat. +358 295 16001

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Ilmoitusalttius kasvaa
Ilmoitusalttius ja syyksilukeminen
kasvavat
Tutkimuksen perusteella todettavat
vaikutukset
Ilmoitusalttius kasvaa, turvakoti- ja
muiden palvelujen tilastot
Ilmoitusalttius kasvaa, palvelujen
tilastot

Faksi
Fax
Fax
(09) 160 67730
Internat. +358 9 160 67730

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet
oikeusministerio@om.fi
www.oikeusministerio.fi
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Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2020 – 2023 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
6. Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti osana monipuolista
palveluntarjontaa
7. Lainvalmistelun laatu turvataan osaamista ja toimintatapoja kehittämällä
8. Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto mahdollistavat tehokkaan toiminnan
9. Laaja-alaista verkostoyhteistyötä vahvistetaan valmistelussa ja päätöksenteossa
Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 6: Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti osana monipuolista
palveluntarjontaa
VUOSI
20202022
20202023

VÄLITAVOITTEET
• Oikeushallinnon tietovarantojen käytettävyyttä
ja saavutettavuutta parannetaan sekä
edistetään tietoon perustuvaa
päätöksentekoa. (HOO)
• Toiminnan kehittämis- ja
digitalisaatiohankkeiden eteneminen sekä
digitaalisten toimintamallien käytettävyys ja
osaamisen kehittyminen varmistetaan. (HOO)

20202023

•

Hallinnonalan tietohallintokokonaisuuden
ohjausta ja hallinnonalan IT-palvelutuotantoa
vahvistetaan. (HOO)

2023

•

2022

•

Kaikkien sektoreiden uusien teknologioiden
hyödyntämismahdollisuudet on selvitetty ja
laadittu etenemissuunnitelmat yhteistyössä
ORK:n kanssa
Keskitetään oikeudenkäynneissä näytön
vastaanottaminen käräjäoikeuksiin niin, että
todistelu taltioidaan jatkokäsittelyä varten.
(YOO)
Hallinnonalan digitaalisen turvallisuuden
vahvistaminen

20202023

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Oikeusministeriö
PL 25
FI-00023 Helsinki
Finland

•

Käyntiosoite
Besöksadress
Office
Eteläesplanadi 10
00023 Helsinki
Finland

Puhelin
Telefon
Telephone
0295 16001
Internat. +358 295 16001

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Tietoalustahanke on toteutunut
suunnitelman mukaisesti.
Etenemisraportit,
käytettävyyskyselyt, ICTjärjestelmien auditointitulokset,
hallinnonalan
digitalisaatiovalmiuksien arviointi.
hankesalkun ohjausta on vahvistettu,
tietojärjestelmien elinkaaret selvitetty,
ORK:n edellytyksiä tukea
hallinnonalan digitalisaatiota ja
uudistumista vahvistettu
Uusien teknologioiden
käyttöönottoselvitys

Toteutui / ei toteutunut
Arvioinnit ja riskienhallinnan
palvelualustan käyttö

Faksi
Fax
Fax
(09) 160 67730
Internat. +358 9 160 67730

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet
oikeusministerio@om.fi
www.oikeusministerio.fi
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Tulostavoite 7: Lainvalmistelun laatu turvataan osaamista ja toimintatapoja kehittämällä
VUOSI
2021

VÄLITAVOITTEET
• Nykyaikaistetaan lainvalmistelukoulutus ja
kehitetään vaikutusarviointien osaamista
poikkihallinnollisesti. (ESI)

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Koulutettavien määrä,
koulutuspalaute, lainvalmistelun
vaikutusarviointienverkosto
perustettu ja toiminnassa

Tulostavoite 8: Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto mahdollistavat tehokkaan toiminnan
VUOSI
2023
2021
20202022
2020

VÄLITAVOITTEET
• Tutkintavangit mahtuvat nykyistä paremmin
Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen
vankiloihin. (KRO)
• Erityisviranomaisten tuki- ja hallintopalvelujen
uudelleen järjestäminen. (HOO)
• Ministeriön toimitilat uudistetaan
mahdollistaen tehokkaan toiminnan. (HOO)
• Oikeusaputoimistojen yleisen edunvalvonnan
ulkopuolisten palveluntuottajien sisäisen
valvonnan vahvistaminen. (ESI)

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Vantaan vankilan investointihanke
Toteutettu/ei toteutettu
Tilatehokkuus, VMBaro
työhyvinvointi
Laadullinen arviointi,
auditointiraportin tulokset

Tulostavoite 9: Laaja-alaista verkostoyhteistyötä vahvistetaan valmistelussa ja päätöksenteossa
VUOSI
20202023

VÄLITAVOITTEET
• Hallinnonalan tulosohjauksessa edistetään
verkostomaista yhteistyötä sekä
hallinnonalalla että poikkihallinnollisesti

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Oikeusministeriö
PL 25
FI-00023 Helsinki
Finland

Käyntiosoite
Besöksadress
Office
Eteläesplanadi 10
00023 Helsinki
Finland

Puhelin
Telefon
Telephone
0295 16001
Internat. +358 295 16001

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Saatu palaute, itsearviointi

Faksi
Fax
Fax
(09) 160 67730
Internat. +358 9 160 67730

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet
oikeusministerio@om.fi
www.oikeusministerio.fi
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Henkilöstö
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Henkilöstö
10. Osallistava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista
11. Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
12. Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia
Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 10: Osallistava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista
VUOSI
20202023

VÄLITAVOITTEET
• Johtaminen ja esimiestyö on tavoitteellista ja
kehittyy jatkuvasti. (HOO)

20202023

•

Valmentavaa johtamista edistetään
ministeriössä ja hallinnonalalla (HOO)

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
VMBaro johtamisosio, johtamiskysely
(360), työaikakohdennukset,
esimiestyön sitoumusten
toteutumisen arviointi
Johtamiskysely (360)

Tulostavoite 11: Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
VUOSI
20202023
20212022
20202023

VÄLITAVOITTEET
• Henkilöstön osaamisen kehittämistä
(substanssiosaaminen ja yleiset taidot)
tuetaan muun muassa edistämällä
liikkuvuutta, työkokeiluja ja työkiertoja.
• Osaamisen johtamista parannetaan
hyödyntämällä uusia osaamisen johtamisen
työvälineitä (Osaava) oikeusministeriössä ja
hallinnonalalla. (HOO)
• Viestintäosaamista parannetaan
oikeusministeriössä.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Henkilökierron rakenteiden ja
tukimuotojen laadullinen arviointi,
VMBaro
Osaavan VMBaro
Osallistuminen yhteisiin viestintä- ja
vuorovaikutuskoulutuksiin

Tulostavoite 12: Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia
VUOSI
20202023
20202023

VÄLITAVOITTEET
• Oikeusministeriön ja oikeusministeriön
hallinnonalan työnantajakuvaa parannetaan.
(HOO)
• Työaikajohtaminen kiinnittää huomiota
työkuormiin ja rakenteelliseen ylityöhön

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Oikeusministeriö
PL 25
FI-00023 Helsinki
Finland

Käyntiosoite
Besöksadress
Office
Eteläesplanadi 10
00023 Helsinki
Finland

Puhelin
Telefon
Telephone
0295 16001
Internat. +358 295 16001

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Suunnitelma työnantajakuvan
parantamisesta tehty, suunnitelman
toteuttaminen, VMBaro johtamisosio
Saldokertymät

Faksi
Fax
Fax
(09) 160 67730
Internat. +358 9 160 67730

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet
oikeusministerio@om.fi
www.oikeusministerio.fi

Sopimus

12 (15)

19.12.2019

VN/14885/2019
VN/14885/2019-OM-1

Talous
Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Talous
13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
14. Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla
Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 13: Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
VUOSI
20202023

20202023
20202023

VÄLITAVOITTEET
• Siirtyvien määrärahojen taso on vähintään 8%
hallinnonalan kaikilla
toimintamenomomenteilla vuoden 2023
lopussa perustellut väliaikaiset alitukset
huomioon ottaen. (HOO)
• Henkilöstösuunnittelu on jatkuva prosessi
koko ministeriössä. (HOO)
• Tietoisuus EU-rahoitusmahdollisuuksista
lisääntyy ja EU-rahoitusta hyödynnetään
laajemmin

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Siirtyvien määrärahojen määrä
tilinpäätöksessä
Henkilöstösuunnittelun prosessi on
kuvattu
EU-rahoituksen määrä

Tulostavoite 14: Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla
VUOSI
20202021

VÄLITAVOITTEET
• Handi-toimintamallia hyödynnetään
täysimääräisesti. (HOO)

20202023

•

20202023

•

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Oikeusministeriö
PL 25
FI-00023 Helsinki
Finland

Hyödynnetään tiedolla johtamista ja
henkilöstön työpanoksen kohdentamistietoja
hallinnonalan ohjauksen kehittämisessä.
(HOO)
Hiilijalanjäljen pienentäminen valtioneuvoston
yhteisen laskentatavan mukaisesti 15 %
vuoden 2023 loppuun mennessä (HOO)

Käyntiosoite
Besöksadress
Office
Eteläesplanadi 10
00023 Helsinki
Finland

Puhelin
Telefon
Telephone
0295 16001
Internat. +358 295 16001

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Automaation piirissä olevien
sopimuksiin ja tilauksiin perustuvien
ostolaskujen osuus on
oikeusministeriön kirjanpitoyksikössä
vähintään 30% v. 2020 ja 50% v.
2021
Laadullinen arviointi

Faksi
Fax
Fax
(09) 160 67730
Internat. +358 9 160 67730

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet
oikeusministerio@om.fi
www.oikeusministerio.fi
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VUOSIEN 2020–2023 VOIMAVARAT
Henkilötyövuodet
Toteuma
2018
Henkilötyövuodet

233,5

Arvio
2019
231,5

Tavoite
2020
220,5

Tavoite
2021
214

Tavoite
2022
212

Tavoite
2023
208

Yllä olevat oikeusministeriön toimintamenomomentilta 25.01.01 henkilötyövuodet sisältävät
seuraavat hallitusohjelmarahoituksen mukaiset uudet tehtävät:
• vuodelle 2020, 2 htv
o Perustetaan vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto (1htv)
o Naisiin kohdistuvan väkivallan raportointi (1 htv)
• vuosille 2020-2022, 4 htv
o Korruption vastainen toiminta (1 htv)
o Demokratiaohjelma (1 htv)
o Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma (1 htv)
o Ylivelkaantuminen (1 htv)
• pysyvät tehtävät vuodesta 2020 alkaen, 9 htv
o Kansalliskielistrategia ja kielipoliittinen ohjelma (1 htv)
o Lainvalmistelun perus- ja ihmisoikeusosaamisen sekä valtiosääntöoikeudellisen ja
muun julkisoikeudellisen asiantuntemuksen vahvistaminen (2 htv)
o Vaikutusarvioinnin vahvistaminen lainvalmistelussa (4 htv)
o Valtioneuvoston yhteinen ihmiskaupan vastainen koordinaattori (2 htv)
Lisäksi on käytettävissä kuusi henkilötyövuotta tuottavuusmäärärahamomentilla 25.01.21 ja
vuosille 2020-2022 yksi henkilötyövuosi rikoksentorjuntahankkeiden arviointiin
avustusmomentilla 25.01.50.
Henkilötyövuodet eivät sisällä oikeusministeriön toimintamenoista maksettavia
oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tehtäviä.

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Oikeusministeriö
PL 25
FI-00023 Helsinki
Finland

Käyntiosoite
Besöksadress
Office
Eteläesplanadi 10
00023 Helsinki
Finland

Puhelin
Telefon
Telephone
0295 16001
Internat. +358 295 16001

Faksi
Fax
Fax
(09) 160 67730
Internat. +358 9 160 67730

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet
oikeusministerio@om.fi
www.oikeusministerio.fi
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Määrärahat
Toteuma
2018
Määrärahat (1000
€)

22 685

Arvio
2019
22 400

Tulossopimus
2020
23 857

Kehys
2021
22 425

Kehys
2022
22 366

Kehys
2023
22 507

Taulukossa on huomioitu oikeusministeriön toimintamenomomentin 25.01.01 mukaiset
määrärahat. Vuoden 2020 määrärahassa on huomioitu myös täydentävä talousarvioesitys.
Vuosien 2021–2023 oikeusministeriön toimintamenomomentin 25.01.01. määrärahat ovat
valtioneuvoston 7.10.2019 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä
koskevat talousarvioesitykset vuosittain.

VOIMASSAOLO JA SEURANTA
Ministeriön osastot ja esikunnan yksiköt varmistavat sisäisessä tulosjohtamisprosessissaan
tässä tulostavoiteasiakirjassa sovittujen tavoitteiden toteuttamisen osasto-, yksikkö- ja
virkamieskohtaisesti.
Ministeriön toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan oikeusministeriön
vuoden 2020 tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Alustava raportointi tapahtuu elokuussa
2020 laadittavassa puolivuosikatsauksessa, joka sisältää arvion näköpiirissä olevista
toimintaympäristön muutoksista ja riskeistä sekä keinoista niiden hallitsemiseksi.
Osastot ja esikunnan yksiköt saattavat viipymättä ministeriön ylimmän johdon tietoon, jos
tavoitteiden toteutumisessa ilmenee toiminnan kannalta merkittäviä ongelmia.

ALLEKIRJOITUKSET
Pekka Timonen
kansliapäällikkö
Tapio Laamanen
osastopäällikkö

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Oikeusministeriö
PL 25
FI-00023 Helsinki
Finland

Johanna Suurpää
osastopäällikkö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office
Eteläesplanadi 10
00023 Helsinki
Finland

Ville Hinkkanen
osastopäällikkö

Puhelin
Telefon
Telephone
0295 16001
Internat. +358 295 16001

Antti Leinonen
osastopäällikkö

Faksi
Fax
Fax
(09) 160 67730
Internat. +358 9 160 67730

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet
oikeusministerio@om.fi
www.oikeusministerio.fi

Sopimus

15 (15)

19.12.2019

VN/14885/2019
VN/14885/2019-OM-1

Liite 1 Yhteiset seurantamittarit
Mittari
Henkilöstö
Tekemättömän työn
kustannukset /htv
Työtyytyväisyys
VMBaro (Y) -luku
Johtajuusindeksi
VMBaro (JO)
Työtyytyväisyys
työyhteisön
toimintakulttuuriin,
VMBaro
Talous
Siirtyvän
määrärahan
osuus, %
Toimitilat
Toimitilatehokkuus
m2/htv
Toimitilakustannukset /htv

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Oikeusministeriö
PL 25
FI-00023 Helsinki
Finland

Toteuma
2017

Toteuma
2018

Arvio
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

1918 €

1719 €

1700 €

1700 €

1700 €

1700 €

1700 €

3,77

3,75

3,64

3,75

3,77

3,77

3,77

3,57

3,57

3,50

3,57

3,57

3,57

3,57

4,05

4,02

3,98

4,02

4,05

4,05

4,05

29,5 %

17,5 %

9%

8%

8%

8%

8%

21 %

20 %

20 %

22 %

19 %

19 %

19 %

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Käyntiosoite
Besöksadress
Office
Eteläesplanadi 10
00023 Helsinki
Finland

Puhelin
Telefon
Telephone
0295 16001
Internat. +358 295 16001

Faksi
Fax
Fax
(09) 160 67730
Internat. +358 9 160 67730

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet
oikeusministerio@om.fi
www.oikeusministerio.fi

TULOSSOPIMUSASIAKIRJA
25.11.2019

OIKEUSMINISTERIÖN JA HEUNIN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020–2023
Oikeusministeriö ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien
2020–2023 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle HEUNI:n puolivuotisraportissa ja vuosikertomuksessa.
Tulosneuvottelu käytiin 25.11.2019 Helsingissä.

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7730

Sähköpostiosoite
oikeusministerio@om.fi
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1.

STRATEGINEN KEHYS

1.1

Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet

HEUNI on itsenäinen tutkimus- ja kehittämisinstituutti oikeusministeriön hallinnonalalla. HEUNIn toimintaa ohjaavat instituutin perustamislaki ja -asetus, joissa määritellään instituutin rakenne ja perustehtävät,
joita ovat tiedonkeruu, tutkimuksen teko, tiedon levittäminen ja välittäminen sekä seminaarien, konferenssien ja kokousten järjestäminen. HEUNI toimii Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä, mikä tarkoittaa sitä, että HEUNI seuraa YK:n kriminaalipoliittisen ohjelman prioriteetteja ja toimeenpanee näitä
omassa toiminnassaan. Kriminaalipoliittisen ohjelman alaiset kansainväliset sopimukset (järjestäytynyt rikollisuus, ml. ihmiskauppa, sekä korruptio), vuosittain kokoontuva kriminaalipoliittinen toimikunta sekä
viiden vuoden välein kokoontuva kriminaalipoliittinen maailmankongressi luovat pohjaa instituutin aihevalinnoille. Lisäksi instituutin toiminnalle antaa suuntaviivoja vuosittain kokoontuva YK:n pääsihteerin nimittämä kansainvälinen neuvottelukunta. HEUNI:n uudessa strategiassa (2020-2023) määritellyt substantiiviset teemat – ihmiskauppa, korruptio, uhrien oikeudet ja sukupuoli rikosoikeusjärjestelmässä – ovat
keskeisiä teemoja myös YK:n kriminaalipoliittisessa ohjelmassa. HEUNIn toiminta tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, etenkin tavoitteita 5 (sukupuolten tasa-arvo), 8 (ihmisarvoinen työ) ja 16 (rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto).
HEUNI on vuonna 2019 laatinut toimintaa vuosina 2020-2023 ohjaavan strategian. Strategian lähtökohta
oli valtiovarainministeriön suosittelema CAF-itsearviointi, jonka tekemiseen osallistui koko henkilökunta.
Itsearvioinnin pohjalta laadittiin toiminnan kehittämistä koskevat tavoitteet. Lisäksi tehtiin toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysi, jotka tukivat substantiivisten tavoitteiden asettelua.
HEUNIn tutkimus- ja kehittämistoiminta on luonteeltaan poikkihallinnollista. Suomessa tutkimamme ilmiöt
liittyvät erityisesti oikeusministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloille. Lisäksi toimintamme koskettaa työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoministeriön ja opetusministeriön hallinnonaloja.
Viraston kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet ovat:
1. Oikeusturvan parantaminen
2. Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen sekä ihmisiin kohdistuvien oikeudenloukkauksien torjuminen
3. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten, erityisesti
lapsiin kohdistuvien rikosten sekä lähisuhdeväkivallan vähentäminen.
4. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien uhrien auttamiseksi matalan kynnyksen ilmoitusmahdollisuuksia parantaminen ja viranomaiskäytäntöjen vahvistaminen.
5. Ihmiskaupan uhrin aseman parantaminen ihmiskaupparikosprosessin etenemisestä riippumatta.
6. Perustetaan ryhmä ihmiskaupparikosten paljastamiseen ja tutkimiseen.
7. Harmaan talouden torjuntaohjelmaa jatkaminen
8. Ehkäistään ja torjutaan paperittomuutta laaja-alaisella viranomaisyhteistyöllä.
9. Selvitetään ulkomaalaislakiin tehtyjen lukuisten erillisten lakimuutosten ja soveltamiskäytäntöjen yhteisvaikutukset oikeusturvaan.
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HEUNIn toiminta tukee oikeusministeriön strategian tavoitteita koskien etenkin yhdenvertaisia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia, korkealaatuista oikeusturvaa sekä rikosvastuun oikeudenmukaista toteutumista.
Visio: HEUNI tekee uraauurtavaa tutkimusta, jolla vaikutetaan kansalliseen, eurooppalaiseen ja
Yhdistyneiden kansakuntien kriminaalipolitiikkaan
Perustehtävä: Tutkimuksen tekeminen; tiedonkeruu, tiedon välittäminen, julkaiseminen ja levittäminen; sekä seminaarien, konferenssien ja kokousten järjestäminen.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien rikosten uhrien oikeusturva paranee ja he saavat parempia palveluita.
2. Rikosoikeusjärjestelmän ja muut keskeiset toimijat tunnistavat ja reagoivat paremmin
ihmiskauppaan ja sen kaltaisiin rikoksiin (kuten pakkoavioliitot, lapsiin ja nuoriin kohdistuva hyväksikäyttö, työperäinen hyväksikäyttö).
3. Ymmärrys talousrikoksista ja yhteisörikoksista monipuolistuu ja ilmiöön puuttuminen paranee.
4. Yritykset ja julkiset hankkijat tunnistavat ja ehkäisevät paremmin työperäistä hyväksikäyttöä alihankintaketjuissaan.
5. HEUNIn rooli YK:n kriminaalipoliittisen ohjelman toimeenpanossa vahvistuu.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
6. HEUNI:lla on selkeät ja tehokkaat hankehallinto- ja toimintaprosessit.
7. HEUNI:lla on yhteistyöverkostot luotettavien ja ammattitaitoisten kumppaneiden kanssa
eri puolilla Eurooppaa ja Yhdistyneissä Kansakunnissa.
8. HEUNI viestii tehokkaasti ja aktiivisesti.
Henkilöstötavoitteet
9. Henkilöstöpolitiikassa noudetaan HEUNI:n strategiassa asetettuja arvoja.
10. Henkilöstöllä on erinomaiset tutkimusmetodologiset, projektihallinto- ja viestintätaidot.
11. HEUNI:Ile on rekrytoitu vakituinen viestintäasiantuntija
12. Tuemme nuoria asiantuntijoita stipendiaattiohjelman ja korkeakouluharjoittelun kautta.
Taloutta koskevat tavoitteet
13. HEUNI:lla on enemmän ulkopuolista rahoitusta ja laajempi rahoituspohja.
14. HEUNI:lla on systemaattisempi (hanke ja määräraha) budjetointi ja talousseuranta
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1.2

Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)

Tulevina vuosin HEUNIn ulkoinen toimintaympäristö tulee todennäköisesti kohtaamaan useita muutoksia.
Tietyt ns. megatrendit tulevat vaikuttamaan yhteiskuntaan niin positiivisesti kuin negatiivisesti, ja siten
myös rikollisuuteen ja sen ilmentymiin ja vaikutuksiin.
Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkeen toimintaan, ja rikollisuuden näkökulmasta, tulee johtamaan kasvavaan
siirtolaisuuteen, ja sitä myötä ihmissalakuljetukseen, ihmiskauppaan, ja haavoittuvassa asemassa olevien
henkilöiden hyväksikäyttöön. Siirtolaisuuden myötä yhteiskunnallinen jännitteisyys ja vihapuhe voi lisääntyä, mutta siirtolaisuudella on myös positiivisia vaikutuksia esimerkiksi huoltosuhteen kanssa kamppaileville maille. Oikeuden saralla tulemme todennäköisesti näkemään oikeuksien laajentamisen ympäristölle,
ilmastolle ja eläimille.
Oikeusvaltioon ja demokratiaan kohdistuvat vaikutusyritykset saattavat toisaalta lisätä valtioiden sisäisä ja
keskinäisiä konflikteja kasvavan nationalismin ja populismin myötä. Samalla universaalit ihmisoikeudet ja
kansainvälisen oikeuden asema saattavat horjua, johtaen monenvälisen järjestelmän perusteiden kyseenalaistamiseen ja esimerkiksi naisten ja vähemmistöjen oikeuksien heikentymiseen. Toisaalta absoluuttinen
köyhyys vähenee, sukupuolten tasa-arvo vahvistuu, ja vähemmistöjen oikeudet tunnistetaan aiempaa paremmin. Samalla teknologinen kehitys tulee johtamaan lisääntyneeseen kansalaisosallistumiseen ja nuorten aiempaa aktiivisempaan osallistumiseen, joka voi johtaa toisaalta demokratian ja oikeusvaltion vahvistumiseen globaalisti.
Työn murros ja digitalisaatio sekä tekoälyn kehittyminen tulee vaikuttamaan sekä yhteiskuntiin että organisaatioihin. Jatkuva oppiminen tulee olemaan perusedellytys työelämässä. Työelämän epävarmuus ja
joustavuuden vaatimus vahvistuu, mikä saattaa vaikuttaa etenkin haavoittuvassa asemassa olevien työllistymiseen ja työnteon ehtoihin. Tekoälyn kehittyminen johtaa niin positiivisiin kuin negatiivisiin muutoksiin
yhteiskunnassa ja työelämässä.
HEUNI on osana vuosien 2020-2023 strategiaa laatinut sisäisen riskienhallintasuunnitelman. HEUNI:n määräraha ei kata toiminnan perusmenoja, ml. henkilöstökuluja. Vajetta täydennetään ulkopuolisella hankerahoituksella. Hankerahoituksen saaminen on aina vaikeasti ennakoitavaa ja epävarmaa. HEUNI seuraa aktiivisesti hankerahoituskanavia, verkostoituu potentiaalisten hankekumppaneiden kanssa, sekä tekee hankehakemuksia varmistaakseen riittävän ulkopuolisen rahoituksen määrän. HEUNI vastaa ulkoisten haasteiden tuomiin riskeihin seuraamalla aktiivisesti rikollisuuden ja kriminaalipolitiikan muutoksia ja trendejä,
kehittämällä tutkimusta, jossa vastataan näihin haasteisiin, sekä ylläpitämällä ja kehittämällä henkilöstön
osaamista.

2.

TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020–2023

2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
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1. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien rikosten uhrien oikeusturva paranee ja he saavat
parempia palveluita.
2. Rikosoikeusjärjestelmän ja muut keskeiset toimijat tunnistavat ja reagoivat paremmin ihmiskauppaan ja sen kaltaisiin rikoksiin (kuten pakkoavioliitot, lapsiin ja nuoriin kohdistuva hyväksikäyttö, työperäinen hyväksikäyttö).
3. Ymmärrys talousrikoksista ja yhteisörikoksista monipuolistuu ja ilmiöön puuttuminen paranee.
4. Yritykset ja julkiset hankkijat tunnistavat ja ehkäisevät paremmin työperäistä hyväksikäyttöä
alihankintaketjuissaan.
5. HEUNIn rooli YK:n kriminaalipoliittisen ohjelman toimeenpanossa vahvistuu.

Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 1: Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien rikosten uhrien oikeusturva paranee ja he
saavat parempia palveluita.
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

20212023

1. Rikosoikeusjärjestelmän toimijat ja uhripalveluiden tuottajat tunnistavat paremmin erityisen haavoittuvassa asemassa olevia väkivallan uhreiksi joutuneita henkilöitä ja ko. uhrien haasteita
päästä oikeusturvan ja palveluiden piiriin.
2. Rikosoikeusjärjestelmän ja toimijat ja
uhripalveluiden tuottajat ottavat käyttöön työkaluja, jotka edistävät erityisen haavoittuvassa asemassa olevia

1. Rikosoikeusjärjestelmän toimijat ja uhripalveluiden tuottajat tulevat tietoiseksi erityisen haavoittuvassa asemassa olevien väkivallan uhrien haasteista päästä oikeusturvan ja palveluiden piiriin.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
1. Esitelmien, tapaamisten ja tilaisuuksien
ja osallistujien määrä.
2. Lainsäädäntö- ja muutosprosesseihin
osallistumisen määrä.
3. Julkaisujen ja kehitettyjen työkalujen
määrä.
4. Mediaesiintymisten määrä.
5. Baseline-mittaukset (hankekohtaisesti
silloin kun se kuuluu hankkeen tehtäviin).
6. Tapauskuvaus muutoksesta (pitkällä aikavälillä).
1. Esitelmien, tapaamisten ja tilaisuuksien
ja osallistujien määrä.
2. Lainsäädäntö- ja muutosprosesseihin
osallistumisen määrä.
3. Julkaisujen ja kehitettyjen työkalujen
määrä.
4. Mediaesiintymisten määrä.
5. Baseline-mittaukset (hankekohtaisesti
silloin kun se kuuluu hankkeen tehtäviin).
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väkivallan uhrien mahdollisuuksia oikeusturvan ja palveluiden piiriin.
3. Kansalliset ohjelmat, ohjeistukset ja
lainsäädäntö huomioivat erityisen
haavoittuvassa asemassa olevien uhrien aseman ja oikeusturvan

6. Tapauskuvaus muutoksesta (pitkällä aikavälillä).

Tulostavoite 2: Rikosoikeusjärjestelmän toimijat ja muut keskeiset toimijat tunnistavat ja reagoivat paremmin ihmiskauppaan ja sen kaltaisiin rikoksiin (kuten pakkoavioliitot, lapsiin ja nuoriin kohdistuva
hyväksikäyttö, työperäinen hyväksikäyttö).

VUOSI
2020

20212023

MITTARI/
VÄLITAVOITTEET
ARVIOINTIKRITEERI
1. Rikosoikeusjärjestelmän toimijat ja
1. Esitelmien, tapaamisten ja tilaisuuksien
muut ammattilaiset tulevat tietoiseksi
ja osallistujien määrä.
ihmiskaupan ja pakkoavioliiton yhteyk- 2. Lainsäädäntö- ja muutosprosesseihin
osallistumisen määrä.
sistä sekä lapsiin ja nuoriin kohdistu3. Julkaisujen ja kehitettyjen työkalujen
vasta ihmiskaupasta.
määrä.
4. Mediaesiintymisten määrä.
5. Baseline-mittaukset (hankekohtaisesti
silloin kun se kuuluu hankkeen tehtäviin).
6. Tapauskuvaus muutoksesta (pitkällä aikavälillä).
1. Rikosoikeusjärjestelmän toimijat ja uhripalveluiden tuottajat tunnistavat paremmin ihmiskaupan ja pakkoavioliiton yhteyksiä sekä lapsiin ja nuoriin
kohdistuvaa ihmiskauppaa.
2. Rikosoikeusjärjestelmän ja toimijat ja
uhripalveluiden tuottajat ottavat käyttöön työkaluja, jotka edistävät ymmärrystä ihmiskaupan ja pakkoavioliiton yhteyksistä sekä lapsiin ja nuoriin
kohdistuvasta ihmiskaupasta.
3. Kansalliset ohjelmat, ohjeistukset ja
lainsäädäntö huomioivat ihmiskaupan
ja pakkoavioliiton yhteydet sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuvan ihmiskaupan.

1. Esitelmien, tapaamisten ja tilaisuuksien
ja osallistujien määrä.
2. Lainsäädäntö- ja muutosprosesseihin
osallistumisen määrä.
3. Julkaisujen ja työkalujen määrä.
4. Mediaesiintymisten määrä.
5. Baseline-mittaukset (hankekohtaisesti
silloin kun se kuuluu hankkeen tehtäviin).
6. Tapauskuvaus muutoksesta pitkällä aikavälillä (katsoen menneisyyteen).
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Tulostavoite 3: Talousrikoksiin ja yhteisörikoksiin puututaan useammin
VUOSI
2020

20212023

MITTARI/
VÄLITAVOITTEET
ARVIOINTIKRITEERI
1. Keskeiset viranomaiset, ml. esitut1. Esitelmien, tapaamisten ja tilaisuuksien
kinta- ja työsuojeluviranomaiset tuleja osallistujien määrä.
2. Lainsäädäntö- ja muutosprosesseihin
vat tietoiseksi Suomessa esiintyvän
osallistumisen määrä.
harmaan talouden muodoista ja niiden
3. Julkaisujen ja työkalujen määrä.
välisistä suhteista.
4. Mediaesiintymisten määrä.
5. Baseline-mittaukset (hankekohtaisesti
silloin kun se kuuluu hankkeen tehtäviin).
6. Tapauskuvaus muutoksesta (pitkällä aikavälillä).
1. Keskeiset viranomaiset, ml. esitutkinta- ja työsuojeluviranomaiset tunnistavat paremmin Suomessa esiintyvän harmaan talouden muodot ja niiden väliset suhteet.
2. Keskeiset viranomaiset, ml. esitutkinta- ja työsuojeluviranomaiset ottavat käyttöön työkaluja Suomessa
esiintyvän harmaan talouden muotoihin puuttumiseksi.
3. Kansalliset ohjelmat, ohjeistukset ja
lainsäädäntö huomioivat Suomessa
esiintyvän harmaan talouden muodot
ja niiden väliset suhteet.

1. Esitelmien, tapaamisten ja tilaisuuksien
ja osallistujien määrä.
2. Lainsäädäntö- ja muutosprosesseihin
osallistumisen määrä.
3. Julkaisujen ja kehitettyjen työkalujen
määrä.
4. Mediaesiintymisten määrä.
5. Baseline-mittaukset (hankekohtaisesti
silloin kun se kuuluu hankkeen tehtäviin).
6. Tapauskuvaus muutoksesta (pitkällä aikavälillä)

Tulostavoite 4: Yritykset ja julkiset hankkijat tunnistavat ja ehkäisevät paremmin työperäistä hyväksikäyttöä alihankintaketjuissaan.
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET
1. Yritykset ja julkiset hankkijat tulevat
tietoiseksi työvoiman hyväksikäytön
riskeistä alihankintaketjuissa.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
1. Esitelmien, tapaamisten ja tilaisuuksien
ja osallistujien määrä.
2. Lainsäädäntö- ja muutosprosesseihin
osallistumisen määrä.
3. Julkaisujen ja kehitettyjen työkalujen
määrä.
4. Mediaesiintymisten määrä.
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5. Baseline-mittaukset (hankekohtaisesti
silloin kun se kuuluu hankkeen tehtäviin).
6. Tapauskuvaus muutoksesta (pitkällä aikavälillä ).
20212023

1. Yritykset ja julkiset hankkijat tunnistavat paremmin työvoiman hyväksikäytön riskit alihankintaketjuissa.
2. Yritykset ja julkiset hankkijat ottavat
käyttöön työkaluja työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi alihankintaketjuissa.
3. Kansalliset ohjelmat, ohjeistukset ja
lainsäädäntö huomioivat työvoiman
hyväksikäytön ehkäisemisen alihankintaketjuissa.

1. Esitelmien, tapaamisten ja tilaisuuksien
ja osallistujien määrä.
2. Lainsäädäntö- ja muutosprosesseihin
osallistumisen määrä.
3. Julkaisujen ja kehitettyjen työkalujen
määrä.
4. Mediaesiintymisten määrä.
5. Baseline-mittaukset (hankekohtaisesti
silloin kun se kuuluu hankkeen tehtäviin).
6. Tapauskuvaus muutoksesta (pitkällä aikavälillä).

Tulostavoite 5: HEUNI:n rooli YK:n kriminaalipoliittisen ohjelman toimeenpanossa vahvistuu
VUOSI
20202023

VÄLITAVOITTEET
1. Yhteistyö YK:n kriminaalipoliittisen
verkoston kanssa tiivistyy.
2. Yhteistyö YK:n kanssa vahvistuu.
3. HEUNI:n esille tuomien aiheiden näkyvyys YK:n kriminaalipoliittisessa ohjelmassa vahvistuu.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
1. Kongressi- ja komissio-osallistumiset,
osallistuminen muihin YK-tilaisuuksiin,
oheistapahtumien määrä, keskustelut,
tapaamiset
2. Tapauskuvaus muutoksesta (pitkällä aikavälillä).

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2020 – 2023 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
1. HEUNI:lla on selkeät ja tehokkaat hankehallinto- ja toimintaprosessit
2. HEUNI:lla on yhteistyöverkostot luotettavien ja ammattitaitoisten kumppaneiden kanssa eri
puolilla Eurooppaa.
3. HEUNI viestii tehokkaasti ja aktiivisesti.
Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 6: HEUNI:lla on selkeät ja tehokkaat hankehallinto- ja toimintaprosessit
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VUOSI
2020

20212023

VÄLITAVOITTEET
1. On valittu ja otettu käyttöön hankehallintatyökalu.
2. Henkilöstö on koulutettu käyttämään
hankehallintatyökalua (ks. myös henkilöstötavoitteet)
3. On luotu vuosikalenteri ja dokumentoitu tärkeimmät prosessit
4. On oltu mukana HILDA-kehityksessä
1. On otettu käyttöön HILDA ja käytetään
tarkoituksenmukaisesti.
2. On tarkennettu tarvittaessa prosessien
dokumentointia.
3. On tehty uudestaan CAF-itsearviointi
jolla todennetaan, ovatko prosessit selkeämpiä ja tehokkaampia.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
1. Hankehallintotyökalu käytössä
2. Prosessit kirjattu
3. Koulutusten määrä

1. HILDA:n ja hanketyökalun käyttöönottoaste
2. Uusi CAF 2023

Tulostavoite 7: HEUNI:lla on yhteistyöverkostot luotettavien ja ammattitaitoisten kumppaneiden
kanssa eri puolilla Eurooppaa.
VUOSI
2020

20212023

VÄLITAVOITTEET
1. On toteutettu sidosryhmäkartoitus.
2. On kehitetty yhteistyökriteerit ja standardi sopimuspohjat.
3. On toteutettu YK:n instituuttiverkoston
kartoitus, jolla luodaan pohjaa tulevien
vuosien yhteistyölle.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

1. Kartoitukset
2. Pohjat, kriteeristöt

1. On luotu HEUNI asiantuntijapooli ja ehdot
yhteistyölle ja kehitetty yhteistyötä.
1. Kartoitukset
2. On tiivistetty yhteistyötä YK:n ja PNI:n
2. Pohjat, kriteeristöt
kanssa tehdyn kartoituksen tulosten poh- 3. On tehty uusi sidosryhmäkysely,
jalta.
jonka tuloksia verrataan vuoden 2019
3. On arvioitu osana CAF-itsearviointia yhkyselyyn.
teistyöverkostojemme tarkoituksenmukaisuutta.

Tulostavoite 8: HEUNI viestii tehokkaasti ja aktiivisesti.
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
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2020

20212023

2.2

1. On kehitetty vaikuttamisviestintäsuunnitelma yhdessä vaikuttamisviestinnän asiantuntijan kanssa.
2. On luotu HEUNI:lle uusi raikas visuaalinen
ilme
3. On hankittu tehokkaaseen viestintään
tarvittavat ohjelmistot
4. On luotu työnkuva vakituiselle viestintäasiantuntijalle
1. On toteutettu vaikuttamisviestintäsuunnitelmaa.
2. On hankittu tehokkaaseen viestintään
tarvittavat ohjelmistot
3. On sisällytetty viestintä kaikkeen HEUNI:n
toimintaan, prosesseihin ja hankkeiden
eri vaiheisiin. ml. että hankkeille tehdään
omat viestintäsuunnitelmansa

1.
2.
3.
4.

Viestintäsuunnitelma
Visuaalinen ilme
Ohjelmistot, käyttöönotto ja koulutus
Työnkuva

1.
2.
3.
4.
5.

Viestintäsuunnitelma
Visuaalinen ilme
Ohjelmistot, käyttöönotto ja koulutus
Työnkuva
Medianäkyvyys, Some-seuraajat, uutiskirje seuraajat
6. HEUNI:n tunnettuuden ja imagon
kartoitus uuden sidosryhmäkyselyn
avulla.

Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Henkilöstö
1. Henkilöstöpolitiikassa noudetaan HEUNI:n strategiassa asetettuja arvoja
2. Henkilöstöllä on erinomaiset tutkimusmetodologiset, projektihallinto- ja viestintätaidot.
3. HEUNI:lle on vakituinen viestintäasiantuntija
4. Tuemme nuoria ammattilaisia stipendiaattiohjelman ja harjoittelun kautta.
Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 9: Henkilöstöpolitiikassa noudetaan HEUNI:n strategiassa asetettuja arvoja
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET
1. Henkilöstön omiin vuosittaisin koulutusja työsuunnitelmiin on sisällytetty strategian toimeenpano
2. On järjestetty sisäisiä keskusteluja ja tapahtumia yhteisistä arvoista ja työnteon
tavoista

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

1. Koulutus- ja työsuunnitelmat
2. Keskustelujen määrä ja tulokset
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20212023

1. On järjestetty sisäisiä keskusteluja ja tapahtumia yhteisistä arvoista ja työnteon
tavoista
2. On kehitetty virkistystoimintaa
3. On selvitetty virkakierto ja muut vastaavat työvaihtomahdollisuudet
4. On toteutettu työhyvinvointikysely
5. On selvitetty mahdollisuuksia palkata lyhytaikaisiin projektitehtäviin henkilöitä

1. Koulutus- ja työsuunnitelmat
2. Keskustelujen määrä ja tulokset
3. On arvioitu CAF:n kautta onko päästy
tavoitteeseen

Tulostavoite 10: Henkilöstöllä on erinomaiset tutkimusmetodologiset, projektihallinto- ja viestintätaidot.

VUOSI
2020

20212023

VÄLITAVOITTEET
1. On toteutettu henkilöstölle koulutussuunnitelman mukaista tutkimusmetodologista, projektihallinto ja viestintäkoulutusta
2. On osallistuttu erilaisiin seminaareihin,
asiantuntijatilaisuuksiin jne., joissa voi oppia metodeista, projektihallinnosta ja
viestinnästä
3. On järjestetty ja aikataulutettu mahdollisuuksia sisäiseen oppimiseen ml. lukupiirit
4. On hankittu tutkimusdatan analysointiin
tarvittavat ICT-ohjelmistot ja koulutettu
henkilöstö käyttämään niitä
5. On osallistuttu hankkeisiin, joissa voidaan
kehittää ja testata uusia metodologioita
1. On toteutettu henkilöstölle koulutussuunnitelman mukaista tutkimusmetodologista, projektihallinto ja viestintäkoulutusta
2. On hankittu tutkimusdatan analysointiin
tarvittavat ICT-ohjelmistot ja koulutettu
henkilöstö käyttämään niitä
3. On osallistuttu hankkeisiin, joissa voidaan
kehittää ja testata uusia metodologioita

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

1. Koulutusten määrä, osallistuminen
2. Uusien menetelmien käyttöönotto

1. Koulutusten määrä, osallistuminen
2. Henkilöstölle osaamiskartoitus (esim
Osaavan kautta)
3. Uusien menetelmien käyttöönotto

Tulostavoite 11: HEUNI:lla on vakituinen viestintäasiantuntija
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VUOSI
2020
20212023

VÄLITAVOITTEET
1. On määritelty työnkuva ja tarvittava
rahoitus vakituisen viestintäasiantuntijan rekrytoimiseen
1. On rekrytoitu vakituinen viestintäasiantuntija
2. On kehitetty asiantuntijan työnkuvaa
ja osaamista sekä verkostoja

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
1. Työnkuva
2. Rahoitus vahvistettu budjetissa
1. Työnkuva
2. verkostoitumistilaisuuksien määrä

Tulostavoite 12: Tuemme nuoria ammattilaisia stipendiaattiohjelman ja harjoittelun kautta.

VUOSI
2020

20212023

VÄLITAVOITTEET
1. On tehty vuosittainen harjoittelijasuunnitelma ja harjoittelijoiden työnkuvat
2. On rekrytoitu 2-3 eri alan harjoittelijaa. On luotu yhteyksiä yliopistoihin,
jotta saadaan eri alojen motivoituneita
harjoittelijoita
3. On pyydetty harjoittelusta palautetta
ja luotu harjoittelijoille verkostoja ja
tuettu heitä urallaan
1. On tehty vuosittainen harjoittelijasuunnitelma ja työnkuvat
2. On rekrytoitu 2-3 eri alan harjoittelijaa. On luotu yhteyksiä yliopistoihin,
jotta saadaan eri alojen motivoituneita
harjoittelijoita
3. On pyydetty harjoittelusta palautetta
ja luotu harjoittelijoille verkostoja ja
tuettu heitä urallaan
4. On arvioitu stipendiaattiohjelma ja uudelleen määritelty sille tavoitteet
5. On toteutettu uutta stipendiaattiohjelmaa

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

1. Suunnitelma, työnkuvat
2. Palauteraportit

1. Suunnitelma, työnkuvat
2. Palaute

Talous
Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Talous
1. HEUNI:lla on enemmän ulkopuolista rahoitusta ja laajempi rahoituspohja.
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2. HEUNI:lla on systemaattisempi (hanke- ja määräraha)budjetointi ja talousseuranta
Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 13: HEUNI:lla on enemmän ulkopuolista rahoitusta ja laajempi rahoituspohja
VUOSI
2020

20212023

VÄLITAVOITTEET
1. On systemoitu hankerahoituksen seuranta
2. On osallistuttu hankerahoitushakukoulutuksiin
3. On verkostoiduttu rahoittajien ja potentiaalisten hakukumppaneiden kanssa (ks. myös
tulostavoite 6)
4. On vaikutettu rahoituspainotuksiin mahdollisuuksien mukaan verkostoissa
1. On osallistuttu hankerahoitushakukoulutuksiin
2. On verkostoiduttu rahoittajien ja potentiaalisten hakukumppaneiden kanssa (ks. myös
tulostavoite 6)
3. On vaikutettu rahoituspainotuksiin mahdollisuuksien mukaan verkostoissa
4. On kartoitettu uusia rahoitusmekanismeja

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
1.
2.
3.
4.

Tehtyjen hakemusten määrä
Läpimenoprosentti
Saadun rahoituksen määrä
Osallistumisten määrä (kokoukset,
verkostoituminen)

1. Tehtyjen hakemusten määrä
2. Läpimenoprosentti
3. Osallistumisten määrä (kokoukset,
verkostoituminen)

Tulostavoite 14: HEUNI:lla on systemaattisempi (hanke- ja määräraha)budjetointi ja talousseuranta
VUOSI
2020

20212023

VÄLITAVOITTEET
1. On otettu HANDI-käyttöön
2. On opeteltu käyttämään tehokkaammin nykyisiä taloushallinnon työkaluja ja kartoitettu
uusia työkaluja
3. On kehitetty hankerahoituksen seurannan ja
yleisen budjetin seurantaa
4. On osallistuttu (EU)-hankkeiden taloushallintakoulutuksiin
1. On hankittu tarvittavat taloushallinnon työkalut/ohjelmistot
2. On kehitetty hankerahoituksen seurannan ja
yleisen budjetin seurantaa
3. On osallistuttu (EU)-hankkeiden taloushallintakoulutuksiin
4. On varmistettu taloushallinnon osaamisen
pysyminen HEUNIssa ja osaamisen siirtyminen

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
1. Talousraporttien muutos
2. Koulutusten määrä

1. Työkalut ja koulutus niiden käyttöönottoon
2. Talousraporttien muutos
3. Koulutusten määrä

15(16)

3.

VUOSIEN 2020–2023 VOIMAVARAT

3.1

Henkilötyövuodet
Toteuma
2018

Henkilötyövuodet

8,1

Arvio
2019
8,5

Tavoite
2020
8

Tavoite
2021

Tavoite
2022

8

8

7 htv ilman
viestijää

7 htv ilman
viestijää

Tavoite
2023
8

7 htv ilman
viestijää

Vuosien 2020-2023 8HTV:n lisäksi on suunniteltu palkattavan 2-3 korkeakouluharjoittelijaa vuosittain
(palkkarahat sisällytetty budjettisuunnitelmaan).
Vuonna 2020 HEUNI:lla on 8htv vahvuus, ml. määräaikainen viestintäasiantuntija. HEUNI:n strategisena
tavoitteena on viestintäasiantuntijan säilyttäminen henkilöstövahvuudessa myös sitä seuraavina vuosina.
Tulevien vuosien tavoitteena on siten resurssien varmistaminen viestintäasiantuntijan säilyttämiseksi ja
näin ollen henkilöstövahvuuden säilyttäminen 8htv:n suuruisena. Vuosien 2021-2024 budjetti on tähän
dokumenttiin kuitenkin laadittu 7htv:n mukaisesti.

3.2

Määrärahat

HEUNI:n budjetista n. 30% on projektien kautta rahoitettua, ja siksi oheinen taulukko kuvastaa budjettirakennetta yksityiskohtaisemmin.
2020

2021

2022

2023

2024

Henkilöstökulut 7htv (v. 2020 8htv)

536 470,00

470 000,00

475 000,00

480 000,00

485 000,00

Muut kulut

135 650,00

141 592,50

146 539,43

133 490,82

135 446,73

YHTEENSÄ KULUT

672 120,00

611 592,50

621 539,43

613 490,82

620 446,73

Määräraha

525 000,00

530 000,00

535 000,00

545 000,00

555 000,00

Siirtomäärärahat (edelliseltä vuodelta)

125 000,00

116 380,00

120 787,50

86 248,08

87 257,26

Hanketulot (vuosille 2022-2024 ennuste)

138 500,00

86 000,00

47 000,00

59 500,00

58 500,00

Kokonaistulos

788 500,00

732 380,00

702 787,50

685 748,08

685 757,26

Erotus:

116 380,00

120 787,50

81 248,08

72 257,26

65 310,53

HEUNI budjetti
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Taulukossa vuosien 2021–2023 määrärahat ovat valtioneuvoston x.x.2019 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.

4.

VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Tulossopimus koskee vuosia 2020-2023. Tulossopimusasiakirja päivitetään vuosittain tulosneuvottelussa.
Tulostavoitteiden toteutumista arvioidaan alustavasti puolivuosikatsauksessa ja tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Oikeusministeriö ohjeistaa raportointiaikatauluista erikseen.

5.

ALLEKIRJOITUKSET

Pekka Timonen
Kansliapäällikkö
Oikeusministeriö

Natalia Ollus
Johtaja
HEUNI

TULOSSOPIMUSASIAKIRJA
17.2.2020

OIKEUSMINISTERIÖN JA ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUKSEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020–2023
Oikeusministeriö ja Onnettomuustutkintakeskus ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2020–
2023 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle Onnettomuustutkintakeskuksen puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelu käytiin 16.12.2019 oikeusministeriössä.
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1.

STRATEGINEN KEHYS

1.1

Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille sekä oikeusministeriön hallinnonalalle asettamista tavoitteista. Tavoitteisiin vaikuttavat myös oikeusministeriön ja viraston omat strategiat. Lisäksi tavoitteiden asetannassa on otettu huomioon oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvien lainkäyttöelinten ja itsenäisten toimijoiden riippumattomuus.
Alla olevassa taulukossa esitetään Viraston visio, perustehtävä sekä tärkeimmät strategiset
tavoitteet ulottuen vuoteen 2023.
Visio
Onnettomuustutkintakeskus kuuluu eurooppalaisten tutkintaviranomaisten parhaimmistoon.
Perustehtävä
Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on onnettomuuksista oppimalla edistää sitä, että
Suomessa on kaikilla turvallista elää ja toimia.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Turvallisuustutkinnalla lisätään yleistä turvallisuutta, ehkäistään onnettomuuksia ja vaaratilanteita sekä torjutaan onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja.
2. Suositusseurannalla ja -viestinnällä tehostetaan turvallisuustutkinnan vaikuttavuutta.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
3. Tutkintaprosessi on tehokas ja mukautuva.
4. Kansainvälinen yhteistyö parantaa tutkinnan tuloksellisuutta.
5. Asiahallintajärjestelmän käyttöönotto.
Henkilöstötavoitteet
6. Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä.
7. Koulutetaan tutkijoiksi soveltuvia henkilöitä.
8. Asiantuntijajoukon hyvä hallinta.
Taloutta koskevat tavoitteet
9. Toiminta on kustannustehokasta ja taloudellinen liikkumavara mahdollistaa
suunnitelmallisen kehittämisen.

1.2

Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)

Onnettomuustutkintakeskus on kansainvälisten vaatimusten mukaisesti itsenäinen ja riippumaton tutkintaviranomainen, joka hoitaa turvallisuustutkinnan kustannustehokkaasti. Turvallisuustutkinnalla tuetaan viranomaisia ja turvallisuuskriittisiä yrityksiä niiden toiminnan kehittä-
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misessä. Ammattitaitoinen sekä aidosti riippumaton ja puolueeton vakavien onnettomuuksien tutkinta on perusoikeuksien toteutumisen ja korruption ehkäisyn kannalta tärkeä osa oikeusvaltion koneistoa.
Turvallisuustutkintalain (525/2011) muutokset (187/2019) ovat tulleet voimaan 16.6.2019.
Kansallinen lainsäädäntö on ajan tasalla ja sopusoinnussa kansainvälisten säädösten
kanssa. Suomen kannalta on tärkeää vaikuttaa turvallisuustutkinnan kansainvälisten säädösten kehittämiseen niin, että tulevat muutokset tukevat suomalaista turvallisuustutkintaa mahdollistaen kustannustehokkaan tutkinnan myös jatkossa.
Suomalainen yhteiskunta tarvitsee laajaa, monipuolista, luotettavaa ja riippumatonta tietoa
tapahtuneista onnettomuuksista sekä turvallisuuden nykytilasta ja trendeistä. Nykyisin onnettomuuksia tutkivia sekä tietoja kerääviä ja julkaisevia tahoja on useilla eri hallinnonaloilla, jolloin toiminta ja tuotettu aineisto ei ole yhteismitallista eikä kokonaiskuvaa synny. Toiminnot
yhdistämällä saataisiin toimintaa tehostettua ja tuotoksia parannettua. Olisikin tarkoituksenmukaista selvittää viraston tehtäväkokonaisuutta ja sen koordinointia.
Oikeusministeriössä valmistellaan sen yhteydessä olevien eräiden virastojen mahdollista uudelleenorganisointia. Uudistuksessa tulee varmistaa, että Onnettomuustutkintakeskuksen itsenäisyys ja riippumattomuus säilytetään. Oleellisena osana Onnettomuustutkintakeskuksen
säädösperustaisiin tehtäviin osana turvallisuustutkintaa kuuluvat viranomaisten toiminnan ja
säädösten toimivuuden tarkastelu sisältäen myös ministeriöt ja niiden valmisteluvastuulla
olevat säädökset. Tässä suhteessa Onnettomuustutkintakeskuksen toiminta on hyvin samankaltaista kuin Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastustoiminta.
Turvallisuustutkinta kehittyy kansainvälisesti koko ajan. Onnettomuustutkintakeskuksen on
jatkuvasti panostettava oman toimintansa kehittämiseen pysyäkseen kansainvälisen kärjen
tuntumassa, mikä edellyttää nykyiseen nähden kehittämistoiminnan lisäpanostusta. Useissa
valtioissa on havaittu, että turvallisuustutkinnan osaamista on tarkoituksenmukaista hyödyntää myös terveydenhuollon kehittämisessä. Englantiin on perustettu vuonna 2017 nimenomaan terveydenhuollon onnettomuuksia tutkiva turvallisuustutkintavirasto. Vastaavasti Norjassa, Ruotsissa, Hollannissa, Yhdysvalloissa ja Australiassa aloitetaan terveydenhuollon
onnettomuuksien tutkintaa. Suomessa kuolee vuosittain noin 1 000–2 000 henkilöä potilasvahingoissa. Potilasvahingoista aiheutuu myös muita vakavia seurauksia. Myös Suomessa
on otettu askeleita samaan suuntaan. Turvallisuustutkintalaki antaa jo nyt Onnettomuustutkintakeskukselle toimivallan tutkia myös terveydenhuollon onnettomuuksia. Onnettomuustutkintakeskus on tutkinut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tietojärjestelmien häiriöt
7.–8.11.2017. Terveydenhuollon onnettomuuksien tutkinta vaatii Onnettomuustutkintakeskukselta uudenlaista osaamista.
Onnettomuustutkintakeskuksen riskiarvioinnissa on lakisääteistä toimintaa ja tulostavoitteiden saavuttamista uhkaavaksi tärkeimmäksi riskiksi tunnistettu ulkopuolisten asiantuntijoiden
saatavuus. Riskin hallitsemiseksi kehitetään edelleen asiantuntijoiden elinkaaren hallintaa.
Turvallisuustutkintalain mukaan Onnettomuustutkintakeskus kouluttaa tutkijoiksi soveltuvia
henkilöitä. Viraston koulutusjärjestelmää ollaan modernisoimassa. Turvallisuustutkintalain
mukaan oikeusministeriö vahvistaa asiantuntijoiden palkkiot. Sitä on korotettu viimeksi elokuussa 2011.
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Tiedonhallintalaki tulee voimaan 1.1.2020. Uuden tiedonhallintalain tarkoituksena on varmistaa, että viranomaiset käsittelevät tietoaineistoja asiakaslähtöisesti, yhdenmukaisesti ja tietoturvallisesti julkisuusperiaatetta noudattaen. Onnettomuustutkintakeskuksen diaari hoidetaan
tällä hetkellä Excel-taulukossa. Onnettomuustutkintakeskuksen käyttöön tulee saada sähköinen asianhallintajärjestelmä.
Onnettomuustutkintakeskuksen toimintajärjestelmä sisältää työjärjestyksen, laatukäsikirjan ja
toimintakäsikirjan. Onnettomuustutkintakeskuksen toimintajärjestelmässä on kuvattu parhaat
käytännöt, joilla varmistetaan viraston toiminnan vaikuttavuus ja vaatimustenmukaisuus. Toimintajärjestelmää kehitetään jatkuvasti ja käytännön työssä toimitaan niiden mukaisesti. Havaitut poikkeamat ja mahdollisesti epätarkoituksenmukaiset ohjeet nostetaan esille ja korjataan viipymättä. Onnettomuustutkintakeskuksen laatupolitiikka ja sen noudattaminen ovat
kaikkien Onnettomuustutkintakeskuksen työntekijöiden asia. Johtajan apuna Onnettomuustutkintakeskuksessa toimii laatupäällikön johdolla laaturyhmä.
Laatukäsikirjassa on kuvattu muun muassa noudatetut menettelyt auditointeihin, johdon katselmuksiin sekä aloite- ja palautejärjestelmään. Onnettomuustutkintakeskuksen sisäisiä auditointeja jatketaan auditointikaudella 2020–2022 yhteistyössä oikeusministeriön sisäisen tarkastuksen kanssa.
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2.

TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020–2023

2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
• Turvallisuustutkinnalla lisätään yleistä turvallisuutta, ehkäistään onnettomuuksia
ja vaaratilanteita sekä torjutaan onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja.
• Suositusseurannalla ja -viestinnällä tehostetaan turvallisuustutkinnan vaikuttavuutta.
Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 1: Turvallisuustutkinnalla lisätään yleistä turvallisuutta, ehkäistään onnettomuuksia ja vaaratilanteita sekä torjutaan onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja.
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET
•
•
•

2021–
2023

•
•

turvallisuustutkinnan kohdentaminen yhteiskunnallisesti vaikuttavimmalla tavalla
selvitetään sujuvan tutkinnan etenemisen metodiset ja sisällölliset
kehittämismahdollisuudet
selvitetään yhteistyössä STM:n kanssa mahdollisuus hyödyntää turvallisuustutkintaa terveydenhuollon turvallisuuden parantamiseksi
määritetään metodiset ja sisällölliset muutokset tutkinnan sujuvoittamiseksi
terveydenhuollon turvallisuustutkinnan kehittäminen

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Toimintakäsikirjan muuttaminen
Terveydenhuollon turvallisuustutkintojen määrä

Tulostavoite 2: Suositusseurannalla ja -viestinnällä tehostetaan turvallisuustutkinnan vaikuttavuutta..
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET
•
•

selvitetään, mitkä ovat tärkeimmät toteutumattomat suositukset
selvitetään, miten suositusviestinnällä pystytään parhaiten tukemaan
suositusten toteutumista

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Lista kymmenestä tärkeimmästä toteutumattomasta
suosituksesta
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2021

•

määritetään suositusviestinnän tehostetut menettelytavat

2022

•

otetaan käyttöön suositusviestinnän tehostetut menettelytavat

2023

•

vakiinnutetaan suositusviestinnän tehostetut menettelytavat

Toimintakäsikirjan muuttaminen
Kuinka moni
vuoden 2020
kymmenestä
tärkeimmästä
suosituksesta
on toteutettu
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2.2

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
• Tutkintaprosessi on tehokas ja mukautuva
• Kansainvälinen yhteistyö parantaa tutkinnan tuloksellisuutta
• Asiahallintajärjestelmän käyttöönotto
Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 3: Tutkintaprosessi on tehokas ja mukautuva.
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•

selvitetään toimintajärjestelmän soveltamisen vaikeudet ja kehittämistarpeet

2021

•

määritetään tutkintaprosessin muutokset

2022

•

otetaan käyttöön tutkintaprosessin muutokset

2023

•

vakiinnutetaan tutkintaprosessin muutokset

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Muutokset toimintakäsikirjaan
Sisäinen auditointi

Tulostavoite 4: Kansainvälinen yhteistyö parantaa tutkinnan tuloksellisuutta.
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•

selvitetään miten kansainvälisen yhteistyön keinoin pystytään parhaiten tukemaan turvallisuustutkinnan sujuvuutta ja vaikuttavuutta

2021

•

määritetään kansainvälisen yhteistyön menettelytapojen muutokset

2022

•

otetaan käyttöön kansainvälisen yhteistyön menettelytapojen muutokset

2023

•

vakiinnutetaan kansainvälisen yhteistyön menettelytapojen muutokset

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Muutokset toimintakäsikirjaan

Sisäinen auditointi

Tulostavoite 5: Asiahallintajärjestelmän käyttöönotto.
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET
•

asianhallintajärjestelmän käyttöönoton valmistelu uuden tiedonhallintalain vaatimusten täyttämiseksi

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Tiedonhallintasuunnitelma
tehty
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2021

•

asianhallintajärjestelmän käyttöönotto

2022–
2023

•

vakiinnutetaan asianhallintajärjestelmän käyttö

Asianhallintajärjestelmä
käytössä
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2.3

Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Henkilöstö
• Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä.
• Koulutetaan tutkijoiksi soveltuvia henkilöitä.
• Asiantuntijajoukon hyvä hallinta.
Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 6: Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä.
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•

selvitetään koulutusjärjestelmän didaktiset kehittämismahdollisuudet
huomioiden nykyaikaiset oppimisalustat ja -teknologia (aikuiskasvatustieteen gradu)

2021

•

määritetään

2022

•

otetaan käyttöön

2023

•

vakiinnutetaan

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Koulutusjärjestelmässä hyödynnetään
e-oppimista

Tulostavoite 7: Koulutetaan tutkijoiksi soveltuvia henkilöitä.
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

•
•
•
•
•

Tutkintasäädökset (maaliskuu)
Suuronnettomuuksien erityispiirteet (toukokuu)
Asiantuntijapäivät (syyskuu)
Tutkinnan metodiikka ja tutkintaprosessit (marraskuu)

Koulutussuunnitelman noudattaminen.

2021

•
•
•
•

Turvallisuustutkinnan perusteet (tammikuu)
Tutkinnan ja tutkintaryhmän johtaminen (toukokuu)
Asiantuntijapäivät (syyskuu)
Kuuleminen (marraskuu)

Koulutussuunnitelman noudattaminen.

2022

•
•
•
•

Työturvallisuus, ensiapu ja alkusammutus (tammikuu)
Ihminen ja organisaatio onnettomuuden aiheuttajana (toukokuu)
Asiantuntijapäivät (syyskuu)
Paikkatutkinta ja tekninen tutkinta (marraskuu)

Koulutussuunnitelman noudattaminen.

2023

•
•
•
•

Tutkinnan ja tutkintaryhmän johtaminen (tammikuu)
Turvallisuusjohtamisjärjestelmät (toukokuu)
Asiantuntijapäivät (syyskuu)
Kansainvälinen tutkintatyö (marraskuu)

Koulutussuunnitelman noudattaminen.
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Tulostavoite 8: Asiantuntijajoukon hyvä hallinta.
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•

selvitetään miten ammattitaitoisen asiantuntijajoukon riittävyys, monipuolisuus ja käytettävyys varmistetaan

2021

•

määritetään muutokset asiantuntijajoukon hyvään hallintaan

2022

•

otetaan käyttöön muutokset asiantuntijajoukon hyvään hallintaan

2023

•

vakiinnutetaan muutokset asiantuntijajoukon hyvään hallintaan

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Muutokset toimintakäsikirjaan
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2.4

Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Talous
• Toiminta on kustannustehokasta ja taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen.
Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 9: Toiminta on kustannustehokasta ja taloudellinen liikkumavara mahdollistaa
suunnitelmallisen kehittämisen.
VUOSI
20202023

VÄLITAVOITTEET
•

kaikki tutkinnat valmistuvat tavoiteajassa (≤12 kk) ja tutkintojen keston keskiarvo on alle 300 päivää.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Tutkintojen
kesto
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3.

VUOSIEN 2020–2023 VOIMAVARAT

3.1

Henkilötyövuodet
Toteuma
2018

Virka- ja työsuhteiset
Ulkopuoliset asiantuntijat
Yhteensä

3.2

Arvio
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

16,1

16,3

16,7 1

16,3

16,3

16,3

7,2

4,3

6

6

6

6

23,3

20,6

22,7

22,3

22,3

22,3

Määrärahat
Toteuma
2018

Toimintamäärärahat
(1000 €)
Arviomäärärahat

Arvio
2019

Tulossopimus 2020

Kehys
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

1485

1520

1524 2

1510

1510

1510

818

570

740

740

740

740

Taulukossa vuosien 2021–2023 määrärahat ovat valtioneuvoston 7.10.2019 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain. Lisäksi Onnettomuustutkintakeskuksella on käytössään edelliseltä vuodelta siirtyvä
määräraha, jonka arvioidaan vuonna 2020 olevan 130 000 euroa.

Sisältää tiedonhallintasuunnitelman tekemiseen tarvittavan erityisasiantuntemuksen.
Asiahallintajärjestelmän käyttöönottamiseksi joudutaan käyttämään edelliseltä vuodelta siirtyvää määrärahaa.
1
2
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4.

VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Tulostavoitteiden toteutumisesta ja voimavarojen käytöstä raportoidaan oikeusministeriölle
Onnettomuustutkintakeskuksen vuoden 2020 puolivuotisraportissa viimeistään elokuussa
2020 erikseen annettavan ohjeistuksen mukaisesti ja toimintakertomuksessa vuodelta 2020
viimeistään 31.1.2021.
Onnettomuustutkintakeskuksen tulee viipymättä ilmoittaa oikeusministeriölle, mikäli tulostavoitteiden toteutumisessa on merkittäviä ongelmia.

5.

ALLEKIRJOITUKSET

Oikeusministeriö

Onnettomuustutkintakeskus

Pekka Timonen
Kansliapäällikkö

Veli-Pekka Nurmi
Johtaja
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Liite 1 Yhteiset seurantamittarit
Mittari
Henkilöstö
Tekemättömän työn
kustannukset
Työtyytyväisyys
VMBaro (Y) -luku
Johtajuusindeksi
VMBaro (JO)
Työtyytyväisyys työyhteisön toimintakulttuuriin, VMBaro
Talous
€/tutkinta
Siirtyvän
määrärahan
osuus, %
Toimitilat
Toimitilatehokkuus
m2/htv 3
Toimitilakustannukset/htv

Toteuma
2017

Toteuma
2018

30 675 €

16 037 €

-

Arvio
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

30 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

3,80

-

3,8

-

3,8

-

-

3,42

-

3,4

-

3,4

-

-

3,86

-

3,9

-

3,9

-

40 230

65 890

56 000

7%

8%

25,4

23,1

26,1

23,7

24,1

24,1

24,1

6 694 €

6 088 €

7 354 €

6 674 €

6 794 €

6 794 €

6 794 €

Toimitilatehokkuudessa on huomioitava, että henkilötyövuodet koostuvat virkamiesten tekemän työn lisäksi noin 70 asiantuntijan työpanoksesta. Täten työtiloja on oltava tarjolla huomattavasti suuremmalle joukolle kuin mitä henkilötyövuodet antavat ymmärtää.
3

TULOSSOPIMUSASIAKIRJA
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OIKEUSMINISTERIÖN JA LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020–2023
Oikeusministeriö ja lapsiasiavaltuutetun toimisto ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2020–
2023 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit. Sopimus päivitetään, mikäli lapsiasiavaltuutettu vaihtuu ennen tätä.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle lapsiasiavaltuutetun toimiston puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelu käytiin 5.11.2019 oikeusministeriössä.
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1.

STRATEGINEN KEHYS

1.1

Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet

Lapsiasiavaltuutetun visio vuosille 2020–2024 perustuu touko-syyskuun välisenä aikana laadittuun ja 1.10.2019 hyväksyttyyn viisivuotisstrategiaan ”Lapsen oikeuksien asialla”. Strategiassa määriteltiin viraston visio, arvot ja hyveet sekä keskeiset toiminnan muodot.
Lapsiasiavaltuutetun visio on, että tulevaisuudessa lapsen oikeudet tunnetaan, niitä arvostetaan ja kunnioitetaan nykyistäkin paremmin. Lapsiasiavaltuutetun työ on laadukasta, rakentavaa ja vaikuttavaa. Lapsiasiavaltuutetun toimisto on henkisesti, fyysisesti, eettisesti ja sosiaalisesti hyvä työyhteisö, jonka talous on ekologisesti, taloudellisesti ja eettisesti kestävää.
Lapsiasiavaltuutetun toimiston työ pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen (SopS
59 ja 60/1991) sekä lakiin lapsiasiavaltuutetusta (1221/2004) ja valtioneuvoston asetukseen lapsiasiavaltuutetusta (274/2005). Lapsiasiavaltuutetusta annetun lain 1 §:n mukaan
lapsiasiavaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton, mitä korostetaan myös hallituksen esityksessä laiksi lapsiasiavaltuutetusta (HE 163/2004). Niin ikään kansainvälisissä
standardeissa ja suosituksissa korostetaan valtuutetun tyyppisten viranomaisten laajaa itsenäistä päätäntävaltaa. Oikeusministeriön hallinnonalalla toimivat valtuutetut pitävät perusteltuna kehittää toimintansa tuloksellisuutta yhdessä oikeusministeriön kanssa kuvaamalla vuosittain toimintansa tavoitteet ja sopimalla resursseista oikeusministeriön kanssa.
Lapsiasiavaltuutetun tarkoituksena on varmistaa, että lasten asema ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa (laki lapsiasiavaltuutetusta 1
§). Lapsiasiavaltuutetun tulee yhteistyössä muiden viranomaisten sekä toimialansa järjestöjen ja vastaavien muiden toimijoiden kanssa edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista
(laki lapsiasiavaltuutetusta 2 §).
Lapsiasiavaltuutetun tulee pitää yhteyksiä lapsiin ja nuoriin ja välittää heiltä saamaansa tietoa päätöksentekoon sekä välittää lapsia koskevaa tietoa lapsille, lasten parissa työskenteleville, viranomaisille sekä muulle väestölle. Tulevalla strategiakaudella vahvistetaan lasten ja
nuorten mielipiteiden selvittämistä ja niistä viestimistä toimiston työssä. Näin tavoitellaan tilannetta, jossa lasten ja nuorten tapaamiset ja heitä koskeva tiedonkeruu on suunnitelmallista ja sitä hyödynnetään toimiston tehtävässä. Lapsilta ja nuorilta saatua kokemustietoa
painotetaan osana toimiston lausuntoja, julkaisuja, aloitteita, kannanottoja ja yhteiskunnallista keskustelua.
Strategian yhteydessä hahmotetaan tulevien vuosien painopistealueet, joiden puitteissa voidaan suunnitella pitkän aikavälin toimintaa. Vuoden 2020 painopistealueena on maapallon
tulevaisuus, ilmastonmuutos ja lasten oikeudet. Vuoden 2021 painopistealueeksi on suunniteltu eriarvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja lasten oikeuksia, vuoden 2022 turvallisuutta ja vuoden 2023 painopistealueeksi hyvinvointia ja terveyttä. Pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä painopistealueiden kartoittaminen tehostaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Esimerkiksi vuoden
2021 työn sisältöjen suunnittelu on jo aloitettu ja siitä on oltu yhteydessä kansalaisjärjestöihin sekä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon.
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Strategian ja painopistealueiden hahmottamisen apuna on käytetty Sitran tulevaisuusbarometrin ja megatrendityön tuloksia, lapsistrategian perustana toimivaa Lapsen aika -raporttia,
valtioneuvoston julkaisemaa ministeriöiden kansliapäälliköiden Mahdollisuudet Suomelle raporttia, oikeusministeriön hallinnonalan toimintaympäristöanalyysia sekä lapsiasiavaltuutetun toimistossa vuosien varrella tehtyjä havaintoja.
Alla olevassa taulukossa esitetään lapsiasiavaltuutetun visio, perustehtävä sekä tärkeimmät
strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2023.
Visio
Lapsen oikeudet tunnetaan, niitä arvostetaan ja kunnioitetaan
Lapsiasiavaltuutetun työ on laadukasta, rakentavaa ja vaikuttavaa
Lapsiasiavaltuutetun toimisto on henkisesti, fyysisesti, eettisesti ja sosiaalisesti hyvä työyhteisö
Lapsiasiavaltuutetun talous on ekologisesti, taloudellisesti ja eettisesti kestävää
Perustehtävä
Tehtävässään lapsiasiavaltuutetun tulee arvioida lapsen edun ja oikeuksien toteutumista, seurata lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioida niiden
vaikutuksia lasten hyvinvointiin. Lapsiasiavaltuutetun tulee seurata lasten ja nuorten elinolosuhteita; aloittein, neuvoin ja ohjein kehittää yhteiskunnallista päätöksentekoa lasta
koskevissa asioissa ja edistää lapsen edun toteutumista yhteiskunnassa. Lapsiasiavaltuutetun tulee pitää yhteyksiä lapsiin ja nuoriin ja välittää heiltä saamaansa tietoa päätöksentekoon sekä välittää lapsia koskevaa tietoa lapsille, lasten parissa työskenteleville, viranomaisille sekä muulle väestölle. Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on kehittää
yhteistyömuotoja eri toimijoiden välille ja edistää eri tavoin Yhdistyneiden Kansakuntien
yleiskokouksen hyväksymän lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 59–
60/1991) toteutumista.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiset oikeudet tunnetaan - myös
lasten ja nuorten keskuudessa.
2. Lapsen ihmisoikeuksia arvostetaan ja kunnioitetaan kaikkialla.
3. Lapsen asema itsenäisenä oikeussubjektina on vahvistunut.
4. Lapsivaikutusten arviointi on vakiintunut osaksi säädösvalmistelua ja yhteiskunnallista päätöksentekoa.
5. Lasten kokemuksia ja mielipiteitä arvostetaan ja hyödynnetään yhteiskunnan päätöksenteon kaikilla tasoilla.
6. Lapset osataan kohdata eri yhteiskunnan osa-alueilla.
7. Lasten elinolot ja hyvinvointi ovat kehittyneet parempaan suuntaan.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
1. Osallistutaan strategisesti merkittäviin komiteoihin, ohjausryhmiin ja työryhmiin.
2. Osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun asia ja tutkimustieto edellä.
3. Koulutetaan ja viestitään lapsen oikeuksista.
4. Osallistutaan tilaisuuksiin, jotka edistävät merkittävästi lapsen oikeuksien tunnettavuutta.
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5. Välitetään tietoa lasten kokemuksista ja mielipiteistä.
Henkilöstötavoitteet
1. Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky.
2. Osaamisen kehittäminen on jatkuvaa.
3. Työnjako on selkeä ja tarkoituksenmukainen.
4. Työyhteisö on turvallinen ja tukeva.
5. Osallisuus on vahvaa.
6. Johtaminen on innostavaa ja tukee työntekijöitä.
Taloutta koskevat tavoitteet
1. Toiminta on kustannustehokasta.
2. Talous tukee toiminnan tavoitteita ja vaikuttavuutta.
3. Talous on ekologisesti, taloudellisesti ja eettisesti kestävää.

1.1.1 Ihmisoikeusongelmien tunnistaminen ja raportointi lapsiasiavaltuutetun työssä
Lapsiasiavaltuutetun perustehtävänä on edistää lapsen oikeuksia ja niihin liittyvää osaamista
valtionhallinnossa. Antti Rinteen hallitusohjelmassa todetaan, että hallituskaudella pyritään
vahvistamaan erityisesti lainvalmistelijoiden osaamista ihmisoikeuskysymyksissä. Lapsen
oikeuksien huomioiminen, lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetoiminen edellyttävät jatkuvaa muistuttamista ja koulutusta, johon lapsiasiavaltuutettu tulevalla toimikaudella panostaa.
Lapsiasiavaltuutetulla on lisäksi merkittävä asema haavoittuvassa asemassa olevien lasten
ihmisoikeusongelmien tunnistamisessa ja näistä ongelmista raportoinnissa. Lapsiasiavaltuutetun toimisto tapaa säännöllisesti erilaisia lapsiryhmiä, joiden kuulemiseksi on kehitetty uusia menetelmiä. Kohtaamiset voidaan muodostaa myös haavoittuvassa asemassa olevat
lapsiryhmät tunnistaen tai kartoittaa mahdollisia ongelmia hienovaraisesti kaikilta lapsiryhmiltä. Lasten kuulemisen ja siihen liittyvän osaamisen vahvistaminen on lapsiasiavaltuutetun
toimiston tämänhetkinen ensisijainen tavoite. Lisäksi valtuutettu kohtaa jatkuvasti lasten
kanssa työskenteleviä ammattilaisia, vanhempia ja sidosryhmiä, jotka tuovat valtuutetun tietoon havaitsemiaan ilmiöitä. Yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään valtuutettu nostaa
säännöllisesti esiin lapsia koskevia ihmisoikeusongelmia ja -loukkauksia.
Jotta ihmisoikeusongelmien tunnistaminen olisi aiempaakin tehokkaampaa, työvoiman lisääminen lapsiasiavaltuutetun tällä hetkellä viisihenkiseen toimistoon on välttämätöntä. Tämä
mahdollistaisi tiivistetyn yhteistyön yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ja eri kansalaisjärjestöjen kanssa. Haavoittuvia lapsiryhmiä, joita nyt on jo tunnistettu yhteisissä keskusteluissa
edellä mainittujen tahojen kanssa, ovat vammaiset lapset, ilman oleskelulupaa maassa olevat lapset, maastapoistumismääräyksen saaneiden vanhempien lapset, yksin maahan tulleet
alaikäiset turvapaikanhakijat sekä vähemmistöihin kuuluvat lapset. Toimiston sisäisessä
työssä erityisryhmiksi ovat osoittautuneet lisäksi lastensuojelulaitoksiin ja sijaisperheisiin sijoitetut lapset ja pitkittyneissä huolto- ja tapaamisriitatilanteissa elävät lapset.
Lapsiasiavaltuutettu raportoi havaitsemistaan ihmisoikeusongelmista vuosittain valtioneuvostolle, neljän vuoden välein eduskunnalle ja viiden vuoden välein YK:n lapsen oikeuksien komitealle.
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Edellisten tehtävien vahvistamiseksi ja laadun varmistamiseksi lapsiasiavaltuutetun toimisto
esittää yhden uuden ylitarkastajan viran perustamista. Jo tähän asti vastuu kansalaisyhteydenotoista ja vuosittaisesta raportoinnista valtioneuvostolle on ollut ylitarkastajan tehtävä,
mutta virkaa on jouduttu hoitamaan sijaisjärjestelyin. Uuden viran avulla olisi mahdollista
vahvistaa tuntuvasti lapsiin liittyvien ihmisoikeusongelmien havainnointia ja niistä raportointia, sekä edistää viranomais- ja kansalaisjärjestöyhteistyötä ongelmien korjaamiseksi.

1.1.2 Toimintaympäristön muutostekijät ja painopisteet lapsiasiavaltuutetun työssä
Lapsen oikeuksien asioissa on käynnissä useita yhtäaikaisia kansallisia kehittämishankkeita.
Lapsiasiavaltuutetun toiminnan kannalta merkittävä kansallinen hanke, lapsistrategiatyö, on
käynnistynyt vuonna 2019. Strategiatyö tähtää YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen toimeenpanon edistämiseen ja lapsiasiavaltuutettu pyrkii olemaan työssä vahvasti mukana. Lisäksi vuonna 2019 on käynnistetty YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) kansallisen
viestintästrategian uudistaminen yhdessä kansallisen LOS-viestintäverkoston kanssa. Lapsiasiavaltuutettu on keskeisessä asemassa strategian laatimisessa ja pyrkii uuden viestintästrategian kautta lisäämään myös oman vaikuttamistyön tehoa. Lisäksi eduskunnan alaisuudessa toimiva Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (ITLA) edistää tietoon perustuvan lapsitiedon levittäytymistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja on siis merkittävä yhteistyökumppani.
Oikeusministeriön hallinnonalalla yhteistyö yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun kanssa on edennyt lupaavasti. Kaikkien erillisvirastojen kannalta merkittävä reformi on
virastojen tukipalveluita koskeva ns. oikeushallintovirastohanke, joka toteutuessaan vaikuttaa valtuutetun toiminnan hallinnon järjestelyihin.
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa lapsiksi määritellään kaikki alle 18-vuotiaat ihmiset. Vuonna 2018 Suomessa asui 1 058 091 lasta. Suomessa syntyvien lasten määrä on
laskenut koko 2010-luvun ajan ja lasku on jyrkentynyt vuoden 2015 jälkeen. Kun vuonna
2009 syntyi 60 430 lasta, vuonna 2018 heitä syntyi vain 47 577. Suomalainen lapsi asuu tavallisesti perheessä ja Suomessa oli vuonna 2018 561 965 lapsiperhettä. Lapsiperheiden
määrä on 2000-luvulla vähentynyt ja lapsiperheiden muodot ovat moninaistuneet: enää vain
63 prosenttia lapsista asuu ns. ydinperheissä.
Suomalaisessa yhteiskunnassa lasten hyvinvointiin on panostettu kansantalouden näkökulmasta paljon. Historian valossa lasten hyvinvoinnin kehitys onkin menestystarina. Yhdeksän
lasta kymmenestä on tyytyväinen omaan elämäänsä, heillä on ystävyyssuhteita, vapaa-ajan
harrastuksia ja keskusteluyhteys vanhempiinsa. Lasten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen on panostettu paljon ja suomalaislasten osaaminen on ollut maailman huippua. Lasten
tapaturma- ja sairauskuolleisuus on kansainvälisesti verraten erittäin alhaista. Myös kasvatusasenteet ovat muuttuneet lasten kehitystä tukeviksi ja kannustaviksi ja kuritusväkivallan
käyttö on vähentynyt. Myönteinen kehitys vaatii kuitenkin jatkuvaa työtä. Viime vuosina lasten ja nuorten hyvinvoinnissa on ollut merkittävää eriytymistä niin terveyden, koulutuksen,
koetun hyvinvoinnin kuin turvallisuuden saralla.
Tutkimuksissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin keskeisiksi osa-alueiksi on nostettu ihmissuhteet, oppiminen, turvallisuus, terveys ja osallisuus, jotka ovat myös tulevan kansallisen lapsistrategian keskeisiä teema-alueita. Tulevaisuudessa sosiaalisen pääoman, osaamisen, ter-
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veyden ja hyvinvoinnin merkitykset korostuvat entisestään. Nämä osa-alueet ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa ja niin hyvinvointi kuin pahoinvointi kumuloituvat tässä kompleksisessa kokonaisuudessa.
Seuraavissa luvuissa kuvataan tiiviisti niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita lapsiasiavaltuutetun strategiatyössä on arvioitu keskeisiksi tulevan viisivuotiskauden aikana. Näihin arvioihin perustuvat myös lapsiasiavaltuutetun tulevien vuosien työn painopistealueet.
Maapallon tulevaisuus, ilmastonmuutos ja lasten oikeudet
Lapsilla on oikeus henkiinjäämiseen ja kehitykseen sekä pilaantumattomaan ympäristöön.
Ilman elinkelpoista ympäristöä ihmisyys menettää merkityksensä. Maapallon kantokyvyn rajat ovat puhuttaneet 1970-luvulta alkaen ja 2000-luvulla tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja
luonnonvarojen kriittisestä tilasta on lisääntynyt. Vuosien 2018 ja 2019 aikana julkaistut
kolme IPCC-raporttia korostavat kiireellisten toimenpiteiden välttämättömyyttä. Maailmanpolitiikassa ilmastonmuutoksen edellyttämät politiikkatoimet ovat kuitenkin olleet erimielisyyksien kohteena.
Samaan aikaan lasten ja nuorten kokema pelko ja epävarmuus ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen seurauksista on dramaattisesti lisääntynyt. Nuorisobarometrissa 2018 pelkoa
ja epävarmuutta kokevien osuus oli kasvanut noin kolmanneksesta 65 prosenttiin. Nuorten
ahdistus ja huoli ilmastonmuutoksesta on näkynyt avuntarpeen lisääntymisenä myös palvelujärjestelmässä.
Ilmastonmuutos on herättänyt kysymyksiä yksittäisten ihmisten ja kansakuntien mahdollisuuksista ratkaista asiaa. Suomi on sitoutunut etenemään kohti nettonollapäästöjä kaikilla
sektoreilla ja toimialoilla, mutta politiikkatoimet antavat yhä odottaa itseään. Lapset ja nuoret
ovat kokeneet turhautumista aikuisten kyvyttömyydestä tarttua asiaan, joka koskettaa ennen
kaikkea heidän elinmahdollisuuksiaan. Talvella 2019 ruotsalainen nuori Greta Thunberg
aloitti #Fridaysforfuture -liikkeen, jonka koululakot levisivät kymmeniin maihin ja satoihin kouluihin myös Suomessa. Kaikkialla tätä nuorten aktiivisuutta ei ole haluttu hyväksyä.
Lasten ja nuorten huoli ilmastonmuutoksesta on otettava vakavasti ja heidät on hyväksyttävä
mukaan ilmastopolitiikan suunnitteluun ja vaikuttamiseen. Lapsiasiavaltuutettu kerää lapsilta
ja nuorilta kokemustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista omaan arkeen sekä ajatuksia
vaikuttamisen kanavista. Aiheesta järjestetään pyöreän pöydän keskustelu eri alojen asiantuntijoille. Selvitystyössä saadut tulokset raportoidaan erillisselvityksessä ja välitetään päätöksentekijöille lukuisissa yhteyksissä. Lapsiasiavaltuutettu vaikuttaa ilmastopolitiikkaan
muistuttamalla lapsivaikutusten arvioinnista elinkeinopolitiikan uudistamista, verotusratkaisuja ja investointeja koskevien ratkaisujen yhteydessä.
Lapsiasiavaltuutetun vuoden 2020 toiminnan tavoitteena on, että lasten ja nuorten huoli ilmastonmuutoksesta otetaan vakavasti ja heidät osallistetaan ilmastopoliittiseen päätöksentekoon.
Eriarvoisuus, yhdenvertaisuus ja lasten oikeudet
Lapsi ei voi valita perhettä, johon syntyy, eikä asuinpaikkaa, johon perhe on asettunut. YK:n
lapsen oikeuksien yleissopimuksessa syrjimättömyys on keskeinen periaate. Lasta ei saa
asettaa eriarvoiseen asemaan hänen perhetaustastansa perusteella. Lähtökohtien eriarvoisuutta on pyritty tasoittamaan hyvinvointi- ja koulutuspolitiikalla, jotka etenkin viime vuosisadan loppupuoliskolla osoittivat voimansa.
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Tällä vuosituhannella hyvinvointi- ja koulutuserot ovat jälleen syventyneet ja suomalaisten
lasten mahdollisuuksien tasa-arvo on heikentynyt. Eriarvoisuutta esiintyy sosioekonomisten
ryhmien, sukupuolten, valtaväestön ja vähemmistöjen ja maantieteellisten alueiden välillä.
Vanhempien koulutustaso, terveys, tulot ja siviilisääty vaikuttavat lasten menestymiseen.
Globaali eriarvoisuus heijastuu Suomeen maailmanpoliittisena levottomuutena, maailmantalouden ennakoimattomuutena ja väestön liikkuvuutena.
Eriarvoisuuden kasautuminen on laajasti vaikuttava ja moniulotteinen yhteiskunnallinen ongelma, joka vähentää inhimillisiä voimavaroja, hidastaa talouskasvua ja horjuttaa yhteiskunnan vakautta sekä yhteiskuntarauhaa. Samalla eriarvoisuus heikentää kansalaisten luottamusta instituutioihin, hallituksiin ja demokratiaan. Lapsuudessa koetut eriarvoisuuden ja epäluottamuksen kokemukset siirtyvät herkästi seuraavaan sukupolveen ja rapauttavat hyvinvointiyhteiskunnan perustaa. Kansallisen lapsistrategian esivalmisteluissa eriarvoistumiskehitys tulkittiin kehityskuluksi, joka jatkuu lineaarisesti, mikäli toimenpiteitä sen katkaisemiseksi ei tehdä.
Lapsuudenaikaista eriarvoisuutta torjutaan oikeudenmukaisella yhteiskuntapolitiikalla, joka
takaa laadukkaan kasvatuksen ja koulutuksen, yhdenvertaiset palvelut ja turvaa riittävän toimeentulon kaikille lapsille, nuorille ja lapsiperheille taustoista ja lähtökohdista riippumatta.
Panostaminen osaamiseen ja koulutukseen torjuu eriarvoisuutta tehokkaasti. Yhteiskunta,
joka ottaa lapset mukaan osallistumiseen ja vaikuttamiseen, sitouttaa heidät yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Yhdenvertaisessa yhteiskunnassa lapsen kokemusmaailmaa arvostetaan ja hyödynnetään yhteiskunnan päätöksenteon kaikilla tasoilla.
Lapsiasiavaltuutettu tiivistää yhteistyötä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutetun sekä haavoittuvassa asemassa olevia lapsia edustavien kansalaisjärjestöjen kanssa. Vaikuttamistyössä lapsiasiavaltuutettu puuttuu etenkin eriarvoisuutta lisääviin ilmiöihin ja edesauttaa aiheen huomioimista tulevissa reformeissa, kuten sote- ja sotu-uudistuksissa sekä sivistys- ja
kulttuuritoiminnan kehittämisessä. Yhdenvertaisuuden edistäminen ei liity kuitenkaan vain
politiikkatoimiin, vaan kaikessa lasten ja nuorten arjessa on huomioitava mekanismit, jotka
voivat aiheuttaa syrjintää tai eriarvoisuuden lisääntymistä. Lapsiasiavaltuutettu pitää aihetta
esillä kaikessa toiminnassaan tulevalla viisivuotiskaudella.
Lapsiasiavaltuutetun vuoden 2021 tavoitteena on, että lapsuuden eriarvoisuuskehitys on
saatu pysähtymään ja mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu tätä hetkeä paremmin.
Turvallisuus
Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Sopimusvaltioiden on huolehdittava useista kasvuympäristön turvallisuuteen vaikuttavista seikoista. Turvallisuus on moniulotteinen ilmiö, joka
liittyy niin rakennettuun ympäristöön, yhteiskuntapoliittisiin rakenteisiin, ihmisten välisiin suhteisiin kuin yksilön kokemusmaailmaan. Vaikka suomalainen yhteiskunta on muuttunut jatkuvasti turvallisemmaksi lapsille, altistuvat monet lapset edelleen väkivallalle ja tapaturmille,
jotka olisivat ehkäistävissä. Etenkin perheväkivalta, liikenne ja vesistöt muodostavat lapsille
merkittävän uhan.
Yhteiskunnan turvallisuus on tiiviisti kytköksissä sen harjoittamaan turvallisuus- ja yhteiskuntapolitiikkaan. Lähes kaikki yhteiskunnan rakenteet kaavoituksesta erilaisiin organisaatioihin
vaikuttavat siihen, miten turvallinen yhteiskunta on. Rakenteellista turvallisuutta lisätään panostamalla asuinalueisiin ja infrastruktuuriin sekä luottamusta herättävän kansallisen ja kan-
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sainvälisen turvallisuuspolitiikan avulla. Sosiaalista turvallisuutta lisätään huolehtimalla perheiden toimeentulosta ja palveluista, ehkäisemällä parisuhteiden ristiriitoja ja väkivaltaa sekä
ehkäisemällä rikollisuutta.
Koettu turvallisuus on kytköksissä läheisiin ihmissuhteisiin, elinympäristössä kohdattaviin ilmiöihin ja arjen kokemuksiin. Turvallisuudentunne rakentuu jo lapsuudessa, mutta voi vahvistua tai järkkyä koko elämän ajan. Koettua turvallisuutta voidaan vahvistaa luomalla yhteiskuntaan sitä tukevat rakenteet. Viime vuosina yhteiskuntapolitiikassa ja tutkimuksessa ovat
korostuneet lähiyhteisöjen tiiviyttä ja lähidemokratiaa edistävät toimenpiteet. On todettu, että
kansalaisten osallistuminen yhteisön toimintaan ja yhdessä tekeminen ehkäisevät rikollisuutta ja lisäävät turvallisuudentunnetta. Tällainen yhteisöllisyys voi tukea myös lasten turvallisuutta.
Turvallisuus ja sen edistäminen eivät kuitenkaan ole vain lähiyhteisöjen käsissä, vaan turvallisuusuhat ovat yhä enenevissä määrin globaaleja. Maailmanpolitiikan epävakaus, ilmastonmuutos ja väestönkehitys luovat globaalia turvattomuutta ja epävakautta. Eurooppaan kohdistuu voimakasta muuttoliikettä ja maahamme tulee lapsia ja nuoria epävakaista olosuhteista. Lisäksi lasten ja nuorten elinympäristö on laajentunut virtuaalimaailmaan, jonka uhkia
ei pystytä hallitsemaan. Digitaalisen median kautta lapset voivat altistua sopimattomalle materiaalille sekä kiusaamiselle samalla, kun digitaalisuus suo lapsille uusia mahdollisuuksia
sosiaalisuuteen ja itseilmaisuun.
Lapsiasiavaltuutettu tiivistää yhteistyötä poliisin, kansallisen rikoksentorjuntaneuvoston ja sisäministeriön kanssa sekä edistää mm. Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa
yhdessä järjestötoimijoiden kanssa. Lisäksi valtuutettu osallistuu aktiivisesti sosiaaliturvan
kokonaisuudistukseen ja muistuttaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kysymyksistä.
Hyvinvointi ja terveys
Maailman terveysjärjestön (WHO) Maailman terveysjärjestön perussäännössä terveyttä pidetään täydellisen ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilana eikä ainoastaan
sairauden puuttumisena. YK:n lapsen oikeuksien komitean 15. yleiskommentissa todetaan,
että kaikki oikeudet (kansalais-, poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet), jotka mahdollistavat kaikkien lasten kehittää henkisiä ja ruumiillisia valmiuksiaan,
persoonallisuuttaan ja lahjakkuuttaan mahdollisimman täysimääräisesti, ovat keskenään riippuvaisia ja yhtä tärkeitä. Lisäksi lasten oikeus terveyteen ei ole tärkeä pelkästään itsessään,
vaan tämän oikeuden toteutuminen on myös välttämätöntä kaikkien muiden yleissopimuksen
mukaisten oikeuksien nauttimisen kannalta. Lasten terveyttä koskevan oikeuden toteutuminen riippuu myös monien muiden yleissopimuksessa määriteltyjen oikeuksien toteutumisesta.
Lasten ja nuorten somaattisen terveyden kohentuminen on ollut laajan kansanterveyspolitiikan ansioista. Kattava rokotusohjelma sekä neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuolto ovat
vähentäneet useita aiemmin yleisiä vakavia tartuntatauteja. Terveydenhuollon järjestämisessä ja hoitoon pääsyssä on kuitenkin alueellista ja väestöryhmien välistä eriarvoisuutta.
Viime vuosina eriarvoisuutta on pyritty vähentämään laajan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen avulla, mutta tavoitetta ei ole saavutettu. Lapset ja nuoret ovat edelleen
hyvin eriarvoisessa asemassa niin taustastaan kuin asuinpaikastaan riippuen.
Lasten ja nuorten sairauksista yleisimpiä ovat erilaiset hengitysteiden infektiot, ripulitaudit,
ihoinfektiot ja rokkotaudit. Toinen merkittävä ryhmä ovat allergiat, joita sairastaa noin 10 pro-
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senttia lapsista. Viime vuosina sisäilman aiheuttamat sairaudet ovat olleet esillä. Lisäksi lasten tapaturmat ovat edelleen yleisiä, vaikka niiden määrää on saatu huomattavasti laskettua.
Lapsilla esiintyy myös vakavia sairauksia kuten syöpää, neurologisia ja immunologisia sairauksia, joiden hoito voi vaatia perheeltä runsaasti sopeutumista.
Viime vuosina lasten ja nuorten terveyttä ovat uhanneet etenkin mielenterveyden ongelmat,
neuropsykiatriset oireet, vähäinen liikkuminen sekä epäterveet ruokailutottumukset. Mielenterveyden ongelmien yleistymisestä ei ole jaettua yhteisymmärrystä, mutta yleinen käsitys
on, että ongelmat ovat tulleet näkyviksi ja niiden taso on muuttunut aiempaa vakavammaksi.
Erilaisten neuropsykiatristen oireiden ja mielenterveyden ongelmien lääkinnällinen hoito on
lisääntynyt. Mielenterveyden ongelmat säteilevät laajasti lasten hyvinvointiin ja näkyvät palvelujärjestelmässä ruuhkina, sektorien välisen yhteistyön haasteina ja kasvavina kustannuksina.
Tämä painopistealue ja sen temaattiset sisällöt tarkentuvat vuosien 2020 – 2022 aikana.

2.

TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020–2023

2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
• YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiset oikeudet tunnetaan - myös
lasten ja nuorten keskuudessa.
• Lapsen ihmisoikeuksia arvostetaan ja kunnioitetaan kaikkialla.
• Lapsivaikutusten arviointi on vakiintunut osaksi säädösvalmistelua ja yhteiskunnallista päätöksentekoa.
• Lasten kokemuksia ja mielipiteitä arvostetaan ja hyödynnetään yhteiskunnan päätöksenteon kaikilla tasoilla.
• Lapset osataan kohdata eri yhteiskunnan osa-alueilla.
• Lasten elinolot ja hyvinvointi ovat kehittyneet parempaan suuntaan.
Tulostavoite 1: YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiset oikeudet tunnetaan –
myös lasten ja nuorten keskuudessa
VUOSI
2020

2021

VÄLITAVOITTEET

•

Lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) kansallinen viestintästrategia
valmistuu: tavoitteena kytkeminen kansalliseen lapsistrategiaan ja
tietoisuuden lisääminen lasten oikeuksista heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kautta
LOS koulutusta järjestetään kansanedustajille

•

LOS viestintästrategia: yhteistyö lapsistrategian kanssa jatkuu

•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Viestintästrategian laatu ja
toteutettavuus
Koulutuksen
laatu
Koulutuksen
implementointi
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•
•

2022

•
•
•

2023

•
•
•
•

lapsen oikeuksien koulutus lisätään Poliisiammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaan ja sosiaalityön koulutuksessa
LOS koulutusta järjestetään kuntien viranomaisille alueellisesti AVI:n
kanssa
lapsen oikeuksien koulutus lisätään opettajakoulutukseen
LOS viestintästrategia: opetuksessa välitetään nykyistä enemmän
tietoa lapsen oikeuksista
LOS koulutusta järjestetään ministeriöille

lapsen oikeuksien koulutus lisätään sosiaalityön koulutukseen
Ammattilaisten (poliisit, opettajat) tietoa lasten oikeuksista on lisääntynyt
Lasten ja nuorten tieto lapsen oikeuksista on lisääntynyt
LOS koulutusta järjestetään kunnille alueellisesti AVI:n kanssa

Poliisiammattikorkeakoulun
OPS:n
Koulutuksen
suosio ja saatu
palaute
Koulutuksen
implementointi
opettajakoulutuksen OPS:n
(opetushallitus)
Koulutuksen
suosio ja saatu
palaute
Koulutuksen
implementointi
sosiaalityön
koulutukseen
(SosNet-verkosto)
Koulutuksen
suosio ja saatu
palalute

Tulostavoite 2: Lapsen ihmisoikeuksia arvostetaan ja kunnioitetaan kaikkialla
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•

Lapsiasiavaltuutettu on aktiivinen toimija kansallisessa lapsistrategiatyössä

2021

•

Kansallinen lapsistrategiatyö kytketään kansalliseen LOS viesintään
ja lapsiasiavaltuutetun arviointi-, edistämis- ja seurantatehtävään

2022

•

Kansallinen lapsistrategiatyö, jossa on vahva LOS-kytkentä, valmistuu

2023

•

Kansallinen lapsistrategiatyö edistää lapsen oikeuksien juurtumista
tehokkaasti

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
LOS huomiointi lapsistrategiatyössä
Kansallisen
lapsistrategian
ja viestinnän
kytkeytyminen,
lapsistrategia
valtuutetun
työssä
Kansallisen
lapsistrategian
laatu ja LOSperustaisuus
Lapsen oikeuksien tunnettuus valtionhallinnossa,
kunnissa ja
kansalaisyhteiskunnassa
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Tulostavoite 3: Lapsivaikutusten arviointi on vakiintunut osaksi säädösvalmistelua ja yhteiskunnallista päätöksentekoa.
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Lapsiasiavaltuutetun lausunnot lainvalmistelutyössä,
asiasta muistuttaminen

2020

•
•

Lapsivaikutusten arviointi tunnetaan valtionhallinnossa ja kunnissa
Koulutusta annetaan kansanedustajille (kuntiin annettu jo 2019)

2021

•

Lapsivaikutusten arviointia toteutetaan lainvalmistelutyössä valtiohallinnon tasolla ja kunnissa
Edistetään rakenteiden luomista säännöllisen lapsivaikutusten arvioinnin mahdollistamiseksi (lapsistrategiatyö)

Lapsivaikutusten arviointien
määrä ja laatu
lainvalmistelutyössä ja kunnallisessa päätöksenteossa

Lapsen oikeudet näkyvät paremmin valtionhallinnon ja kuntien päätöksenteossa
Rakenteet lapsivaikutusten arvioinnin mahdollistamiseksi alkavat
juurtua (lapsistrategiatyö)

Lapsen oikeuksien näkyvyys kunnallisessa ja valtionhallinnon
päätöksenteossa

Lapsivaikutusten arviointiin on luotu pysyvät rakenteet niin valtionhallinnossa kuin kunnissa

Lapsivaikutusten arviointiin
osoitetut resurssit ministeriöissä ja kunnissa

•

2022

•
•

2023

•

Tulostavoite 4: Lasten kokemuksia ja mielipiteitä arvostetaan ja hyödynnetään yhteiskunnan
päätöksenteon kaikilla tasoilla.

VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET
•
•
•
•

Asiantuntijaluokkatoiminta käynnistyy lapsiasiavaltuutetun toiminnassa
Lapsibarometrin toteuttaminen edistää pienten lasten kokemustiedon
hyödyntämistä
Lapsiasiavaltuutetun julkaisema antologia maapallon tulevaisuudesta
ja lasten oikeuksista valmistuu
Lasten ja nuorten näkemyksiä maapallon tulevaisuudesta arvostetaan ja se saa näkyvyyttä

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Asiantuntijaluokkien
määrä ja
maantieteellinen kattavuus
Lapsibarometrin tulosten sovellettavuus ja
leviäminen
Antologian
saama huomio
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Lasten ja nuorten näkemysten yleisyys
toimiston
työssä ja
muussa vaikuttamisessa
2021

•
•
•

2022

•
•
•
•

2023

•
•

Asiantuntijaluokkatoiminta vakiintuu, Nuoret neuvonantajat -toiminta
jatkuu
Lapsiasiavaltuutetun selvitys vammaisten lasten oikeuksista ja niiden
toteutumisesta lasten näkökulmasta
Vammaisten lasten ja nuorten näkemyksiä arvostetaan ja hyödynnetään

Lasten ja nuorten näkemykset yleistyvät lapsiasiavaltuutetun lausunnoissa kannanotoissa, esityksissä ja aloitteissa
Lasten ja nuorten näkemykset yleistyvät lapsivaikutusten arvioinneissa valtuutetun vaikuttamistyön myötä
Lapsibarometrin toteuttaminen edistää pienten lasten kokemustiedon
hyödyntämistä
Lapsiasiavaltuutetun selvitys turvallisuudesta lasten oikeuksien näkökulmasta valmistuu
Rakenteet lasten ja nuorten näkemysten kokoamiseksi ovat vakiintuneet
Lapsiasiavaltuutetun selvitys hyvinvoinnista ja terveydestä lasten oikeuksien näkökulmasta valmistuu

Asiantuntijaluokkatoiminnan onnistuminen
Nuoret neuvonantajat -toiminnan laatu
Vammaisten
lasten oikeuksia koskevan
selvityksen
tunnettuus

Lasten ja nuorten näkemysten yleisyys eri
päätöksentekoprosesseissa
Lapsibarometri
Nuoret neuvonantajat
Asiantuntijaluokat
Yhteistyö eri
tiedonkeruutahojen kanssa
(OKM, NTS,
THL)

Tulostavoite 3: Lapset osataan kohdata eri yhteiskunnan osa-alueilla.

VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET
•

Lasten kohtaamisen taidon välittäminen otetaan osaksi em. elementtejä: kansallista lapsistrategiatyötä, LOS viestintästrategiaa ja kaikkea lapsiasiavaltuutetun toimintaa

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Lapsen kohtaamisen taidon huomiointi
eri toiminnan
osa-alueilla
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2021

•

Lasten kohtaamisen taidon implementointi em. strategioihin ja toimintaan

Implementoinnin onnistuminen

2022

•

Lasten kohtaamisen taidon edistäminen osana lapsiasiavaltuutetun
edistämää koulutusta lapsen oikeuksista (ks. tavoite 1, lapsisstrategiaa, LOS viesintästrategiaa ja kaikkea lapsiasiavaltuutetun toimintaa

Lapsen kohtaamisen taidot ovat olennainen osa
lapsistrategiaa, LOS kansallista viestintää ja lapsiasiavaltuutetun työtä

2023

•

Koulutusrakenteet lasten kohtaamisen taidon toteuttamiselle ovat vakiintuneet

Lapsen kohtaamisen taito
osana koulutusta, strategioita ja toimintaa

Tulostavoite 4: Lasten elinolot ja hyvinvointi ovat kehittyneet parempaan suuntaan.

VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

•

Lasten elinolojen ja hyvinvoinnin edistäminen ovat olennainen osa
lapsiasiavaltuutetun vaikuttamistyötä, kansallista lapsistrategiaa ja
viestintästrategiaa
Seurantaindikaattorit otetaan kehittämisen kohteeksi

2021

•

Kaikki em. työtavat hyödyntävät indikaattoritietoa

2022

•

Lasten hyvinvoinnin ja elinolojen seurantaa jatketaan ja vakiinnutetaan

2023

•

Säännöllisesti seurattavat lasten elinolojen ja hyvinvoinnin indikaattorit on kansallisesti päätetty ja kaikkien hyödynnettävissä

•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Elinolojen ja
hyvinvoinnin
teemojen näkyvyys strategiatöissä
Strategiatyön
sitoutuminen
indikaattoreihin
Seurantaindikaattoreiden
vakiinnuttamisen onnistuminen
Indikaattoreiden käytön
yleisyys ja
laatu
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2.2

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2020 – 2023 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
• Lapsiasiavaltuutetun työ otetaan vakavasti ja sitä arvostetaan.
• Lapsiasiavaltuutetun toimivalta tunnetaan.
• Lapsiasiavaltuutettu on arvostettu ja rakentava yhteistyökumppani.
• Toiminta perustuu strategiaan ja vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan.
• Valtuutetun lausunnot ja kannanotot ovat laadukkaita.
Tulostavoite 1: Lapsiasiavaltuutetun työ otetaan vakavasti ja sitä arvostetaan
VUOSI
2020 2023

VÄLITAVOITTEET
•
•
•

2022

•

Lapsiasiavaltuutettu on keskeinen toimija lapsistrategiavalmistelussa ja kansallisessa LOS viestintästrategiassa
Lapsiasiavaltuutetulta pyydetään lausuntoja keskeisiin lainvalmisteluhankkeisiin ja yhteiskunnallisiin ohjelmiin sekä selvityksiin
Lapsiaisavaltuutetun koulutukselle on kysyntää
Lapsiasiavaltuutetun toiminnasta tehdään uusi mainekysely sidosryhmille (toteutettu viimeksi vuonna 2019)

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Osallistuminen kansallisiin edistämishankkeisiin
Lausuntopyyntöjen
määrä
Koulutuksen kysyntä
Mainekyselyn tulokset ja vertailu vuoteen 2019

Tulostavoite 2: Lapsiasiavaltuutetun työ tunnetaan
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2021

•

Lapsille ja nuorille toteutetaan mainekysely valtuutetun toiminnasta

2022

•

Lapsiasiavaltuutetun toiminnasta tehdään uusi mainekysely sidosryhmille (viimeksi v. 2019)

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Mainekyselyn tulokset
Mainekyselyn tulokset ja vertailu vuoteen 2019

Tulostavoite 3: Lapsiasiavaltuutettu on arvostettu ja rakentava yhteistyökumppani
VUOSI
2020 23

VÄLITAVOITTEET
•
•

Lapsiasiavaltuutettu on keskeinen toiminta lapsistrategiatyössä,
LOS viestintäverkostotyössä ja koulutuksessa
Lapsiasiavaltuutettu kutsutaan kansallisesti merkittäviin hankkeisiin

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Jäsenyyksien määrä
ja laatu
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Tulostavoite 4: Toiminta perustuu strategiaan ja vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan
VUOSI
2020 23

VÄLITAVOITTEET
•
•

Vuosittain laaditaan toimintasuunnitelma yhdessä koko henkilöstön kanssa
Strategiaa tarkastellaan jokaisen toimintasuunnitelmavalmistelun
yhteydessä

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Kvartaaliseuranta

Tulostavoite 5: Valtuutetun lausunnot ja kannanotot ovat laadukkaita
VUOSI
2020 23

VÄLITAVOITTEET
•
•
•
•

Seurataan ja hyödynnetään tutkimustietoa
Lausunnoissa ja kannanotoissa hyödynnetään lapsilta ja nuorilta
asiantuntijaluokkien, Nuoret neuvonantajat –toiminnan ja lapsibarometrin sekä tutkimusten pohjalta saatua kokemustietoa
Sitoutetaan koko henkilöstöä lausuntojen ja kannanottojen laatimiseen
Lausunnoissa ja kannanotoissa panostetaan hyvään viestintään

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Tutkimustiedon ja
lapsilta sekä nuorilta
saatavan tiedon soveltaminen lapsiasiavaltuutetun työssä
Lausuntojen ja kannanottojen näkyvyys
ja aikaansaadut
muutokset

Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat toimintatavat vuosina 2020–2023 ovat:
Seurataan, hyödynnetään ja välitetään tutkimus- ja asiantuntijatietoa.
Kerätään ja välitetään tietoa lasten kokemuksista ja mielipiteistä.
Kuullaan Nuoria neuvonantajia, toteutetaan Lapsibarometri ja asiantuntijaluokat.
Järjestetään Pyöreän pöydän keskusteluja kriittisistä aiheista.
Laaditaan strategia ja toimintasuunnitelma yhdessä.
Panostetaan viestintäosaamiseen toimistossa.

2.3

Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Henkilöstö
• Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky.
• Osaamisen kehittäminen on jatkuvaa.
• Työnjako on selkeä ja tarkoituksenmukainen.
• Työyhteisö on turvallinen ja tukeva.
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•
•

Osallisuus on vahvaa.
Johtaminen on innostavaa ja tukee työntekijöitä.

Tulostavoite 1: Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky
VUOSI
2020 23

VÄLITAVOITTEET
•
•

Henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky paranee
tai säilyy hyvänä
Rekrytoinnit tehdään onnistuneesti

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Kehityskeskustelut
CAF- ja VmBaro-kyselyt

Tulostavoite 2: Osaamisen kehittäminen on jatkuvaa
VUOSI
2020 23

VÄLITAVOITTEET
•
•

Henkilöstö sitoutuu lisäkoulutuksiin
Jokainen työntekijä pitää lukuhetkiä ja jakaa arvokkaaksi tulkitsemaansa tietoa muille

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Osallistuminen lisäkoulutukseen
Kalentereiden rauhoittuminen

Tulostavoite 3: Työnjako on selkeä ja tarkoituksenmukainen
VUOSI
2020 23

VÄLITAVOITTEET
•

Työnkuvat käydään vuosittain läpi paitsi kehityskeskusteluissa
myös CAF-kyselyssä ja yhteisesti toimistossa

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Työn tehokkuus ja
työtyytyväisyys

Tulostavoite 4: Työyhteisö on turvallinen ja tukeva
VUOSI
2020 23

VÄLITAVOITTEET
•
•
•
•
•

Työsuojelun toimintaohjelma pidetään ajantasaisena
Työsuojeluvaltuutettu jatkaa toimintaansa
Ohjeet epäasiallisesta käyttäytymisestä ja häirinnästä pidetään
ajantasaisina
Kannustetaan avoimuuteen
Pyritään rakentavaan ilmaisuun

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Työtyytyväisyys ja
työn tehokkuus
Sairauslomat
Kehityskeskusteluissa saatu palaute
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Tulostavoite 5: Osallisuus on vahvaa
VUOSI
2020 23

VÄLITAVOITTEET
•
•
•

Asioita tuodaan yhteiseen pöytään ja niitä pohditaan yhdessä
Jokaisen työntekijän panosta arvostetaan
Päätöksentekoon voi vaikuttaa

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Avoimen keskustelun määrä ja laatu
Työtyytyväisyys
Aloitteet toimiston
työtapojen muuttamiseksi

Tulostavoite 6: Johtaminen on innostavaa ja tukee työntekijöitä
VUOSI
2020 23

VÄLITAVOITTEET
•
•
•
•

Johtaja on enemmän paikalla toimistossa
Johtaja on kiinnostut kaikkien työstä ja haluaa jakaa sitä
Johtaja kehittää omaa osaamistaan johtamistaidoissa
Johtaja osaa edistää niin substanssiasioita kuin henkilöstön työkykyä

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Toimistopäivien lukumäärä
Tyytyväisyys johtajan toimintaan
(vmbaro-kysely)
Henkilöstön työssäjaksaminen

Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat toimintatavat vuosina 2020–2023 ovat:
Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja keskinäistä luottamusta.
Luodaan yhdessä virkistäytymisen ja yhteisöllisyyden vahvistamisen tapoja.
Annetaan jokaisen vaikuttaa työnsä sisältöihin ja yhteisiin asioihin.
Edistetään joustavasti työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.
Vahvistetaan osaamista jakamalla tietotaitoa sisäisesti ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden
kanssa.
Tuetaan jatkuvaa oppimista ja kannustetaan lisäkoulutukseen.
Seurataan henkilöstön hyvinvointia ja johdon onnistumista CAF- ja VMBaro-kyselyn avulla.
Hyödynnetään työterveyshuollon palveluita.
Käytetään tarvittaessa työnohjausta.

2.4

Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Talous
• Toiminta on kustannustehokasta.
• Talous tukee toiminnan tavoitteita ja vaikuttavuutta.
• Talous on ekologisesti, taloudellisesti ja eettisesti kestävää.

19(22)

Tulostavoite 1: Toiminta on kustannustehokasta
VUOSI
2020 23

VÄLITAVOITTEET
•
•
•
•

Talousarvioita ja toteumaa seurataan kuukausitasolla
Hankinnat kilpailutetaan ja vähäisetkin hankinnat vertaillaan
Vältetään hukkaa niin matkustamisessa kuin tarjoiluissa
Vähennetään matkustamisesta aiheutuvia kustannuksia

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Talouden tasapaino,
jatkuva seuranta

Tulostavoite 2: Talous tukee toiminnan tavoitteita ja vaikuttavuutta
VUOSI
2020 23

VÄLITAVOITTEET
•
•

Rahoitusta kohdennetaan tarkoituksenmukaisella tavalla
Tärkeimpien ydintoimintojen rahoitus turvataan

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Ydintoimintojen
saama rahoitus

Tulostavoite 3: Talous on ekologisesti, taloudellisesti ja eettisesti kestävää
VUOSI
2020 23

VÄLITAVOITTEET
•
•
•
•

Matkustuksessa suositaan ympäristöystävällisiä kulkumuotoja
Toimiston kulutusta tarkkaillaan kestävyyden näkökulmasta
Hukkaruokaa vähennetään kokouksissa ja tilaisuuksissa pyytämällä sitoutuneita ilmoittautumisia
Taloudenhoito on avointa ja rehellistä

Keskeiset taloustavoitteita tukevat toimintatavat ovat:
Taloutta seurataan jatkuvasti ja ennakoiden.
Taloudellinen liikkumavara kohdennetaan järkevästi.
Hankinnassa noudatetaan hyviä käytäntöjä.
Vaalitaan ekologisesti kestäviä työtapoja.

3.

VOIMAVARAT

3.1

Henkilötyövuodet

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Jatkuva arviointi
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Lapsiasiavaltuutetun toimistossa työskentelee valtuutettu, ylitarkastaja, lakimies, erikoistutkija ja hallinnollinen avustaja. Ylitarkastajan tehtävää on vuodesta 2018 alkaen tehty sijaisjärjestelyin viranhaltijan pitkäaikaisen poissaolon vuoksi. Poissaolo jatkuu vuonna 2020. Ylitarkastajan tehtävänä on em. ihmisoikeusongelmien tunnistaminen kansalaisyhteydenottojen
ja sidosryhmätyön avulla, vuosittainen raportointi valtioneuvostolle sekä lapsiasianeuvottelukunnan sihteerin tehtävät. Lisäksi tavoitteena on, että hän hoitaa yhdessä erikoistutkijan
kanssa lasten ja nuorten kuulemisia. Ylitarkastajan sijainen on irtisanoutunut 1.11.2019 alkaen.
Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen lapsiasiavaltuutetun toimisto esittää, että mainittu virka
jätettäisiin sijaisjärjestelyin täyttämättä ja sen rinnalle perustettaisiin uusi toistaiseksi voimassa oleva ylitarkastajan virka (+ 1 hv).
Lapsiasiavaltuutetun toimiston lakisääteisiin tehtäviin liittyy paljon viestintää. Viestintäpalvelu
on tähän asti ostettu ulkopuoliselta viestintätoimistolta, mutta käytäntö on osoittautunut, että
toimistoon tarvittaisiin kokopäiväinen viestintäsuunnittelija. Vuonna 2020 palkataan määräaikainen viestintäsuunnittelija hoitamaan verkkosivu-uudistusta saavutettavuusdirektiivin
vuoksi. Tavoitteena kuitenkin on, että elokuusta 2020 alkaen voitaisiin avata haettavaksi uusi
toistaiseksi voimassa oleva viestintäsuunnittelijan virka (+ 0,5 hv loppuvuodeksi 2020, + 1 hv
vuodeksi 2021).
Vuonna 2022 eläkkeelle siirtymisen vuoksi tai mahdollisesti aikaisemmin vapautuva siihen
asti tyhjänä ollut ylitarkastajan virka lakkautetaan, elleivät määrärahat osoita mahdollisuutta
viran täyttämiseen.

Toteuma
2018
Henkilötyövuodet

3.2

5

Arvio
2019

Tavoite
2020
6 (1 htv
tyhjänä)

5

Tavoite
2021
6 (1 htv
tyhjänä)

Tavoite
2022
6

Tavoite
2023
6

Määrärahat
Toteuma
2018

Määrärahat (1000 €)

645701

Arvio
2019

510000

Tulossopimus 2020
630000
Lisäksi
valtuutetulla on
käytössään edelliseltä
vuodelta
siirtyvä
määräraha,

Kehys
2021

630000

Kehys
2022

630000

Kehys
2023

630000
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jonka arvioidaan
vuonna
2020 olevan
187000
euroa

Taulukossa vuosien 2021–2023 määrärahat ovat valtioneuvoston 7.10.2019. Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
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4.

VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Tulossopimus koskee vuosia 2020–2023. Tulossopimusasiakirja päivitetään vuosittain tulosneuvottelussa tai jos valtuutettu vaihtuu sopimuskauden aikana.
Tulostavoitteiden toteutumista arvioidaan alustavasti puolivuosikatsauksessa ja tavoitteiden
toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Oikeusministeriö ohjeistaa raportointiaikatauluista erikseen.

5.

ALLEKIRJOITUKSET

18.12.2019

Pekka Timonen
kansliapäällikkö

Elina Pekkarinen
lapsiasiavaltuutettu

TULOSSOPIMUSASIAKIRJA
xx.xx.2020

OIKEUSMINISTERIÖN JA TASA-ARVOVALTUUTETUN
TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020–2023
Oikeusministeriö ja tasa-arvovaltuutettu ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2020–2023
tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tasa-arvovaltuutettu on uudistamassa toimintastrategiaansa vuodenvaihteen 2019 – 2020
aikana. Siksi välitavoitteet on esitetty vain vuodelle 2020.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle tasa-arvovaltuutetun puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.
Hallitusohjelmassa on varattu erityisvaltuutetuille ihmisoikeusongelmien raportointiin ja ongelmiin puuttumiseen määräraha, joka on vuonna 2020 yhteensä 100.000 euroa ja nousisi
250.000 euroon vuonna 2023. Oikeusministeriön suunnitelman mukaan tasaarvovaltuutetulle kohdennettaisiin yhtä henkilötyövuotta varten 60.000 euroa 1.4.2022 alkaen
ja tämän jälkeen 80.000 euroa.
Tasa-arvon toteutuminen työelämässä on keskeistä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen kannalta. Perustuslain mukaan julkisen vallan tulee edistää sukupuolten välistä tasaarvoa työelämässä ja palkkauksessa. Nämä julkiseen valtaan kohdistuvat velvoitteet koskevat julkista valtaa työnantajaroolissa, mutta velvoittavat sitä myös muulla tavoin edistämään
näitä tavoitteita. Tasa-arvoa työelämässä ja palkkauksessa säännellään myös useissa kansainvälisissä ja alueellisissa ihmisoikeusinstrumenteissa, kuten ILOn työelämän tasa-arvoa
ja samapalkkaisuutta koskevissa sopimuksissa (nro 100 ja 111) sekä Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa. Euroopan unionin lainsäädäntöön samapalkkaisuusperiaate on kirjattu jo
vuonna 1957.
Työelämän tasa-arvokysymykset ovat olleet tasa-arvolain keskiössä sen säätämisestä lähtien. Laissa on sekä työelämää koskevia syrjintäkieltoja että säännöksiä, jotka velvoittavat
työnantajan aktiivisiin toimiin tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvovaltuutetun valvontakäytännön perusteella erityisesti raskaus- ja perhevapaasyrjintä on merkittävä työelämän ihmisoikeusongelma. Puolet tasa-arvovaltuutetulle tulevista työelämäsyrjintää koskevista syrjintäKäyntiosoite
Eteläesplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7730

Sähköpostiosoite
oikeusministerio@om.fi
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epäilyistä liittyy raskauteen ja perhevapaisiin. Toisen keskeisen tasa-arvokysymyksen eli
samapalkkaisuuden edistämisen kannalta suuria odotuksia on asetettu tasa-arvolain tasaarvosuunnittelua ja palkkakartoitusta koskeviin velvoitteisiin. Palkkakartoitusvelvollisuus
säädettiin osaksi tasa-arvosuunnittelua vuonna 2005 ja tasa-arvosuunnittelua ja palkkakartoitusta koskevia säännöksiä täsmennettiin vuoden 2015 alusta voimaan tulleilla lainmuutoksilla.
Tasa-arvolain tehokas toteutuminen edellyttää tehokasta lainvalvontaa. Tasaarvosuunnittelu- ja palkkakartoitusvelvoitteiden osalta valvottavia työnantajatahoja on noin
8300. Tasa-arvovaltuutetulle ei kuitenkaan ole osoitettu henkilöresursseja suunnitteluvelvoitteiden valvontaa varten.
Tasa-arvovaltuutettu esittää, että sille myönnettäisiin lisämääräraha erityisesti työelämän
tasa-arvoon liittyvien ihmisoikeusongelmien raportointiin ja niihin puuttumiseen. Tämä resurssien lisäys olisi merkityksellinen erityisesti yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden 1
– 3 toteutumisen kannalta.
Tulosneuvottelu käytiin 15.11.2019 oikeusministeriössä.
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1.

STRATEGINEN KEHYS

1.1

Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet

Tasa-arvovaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen,
joka sijaitsee oikeusministeriön hallinnonalalla. Tasa-arvovaltuutetun toiminta perustuu lakiin
tasa-arvovaltuutetusta (1328/2014), jonka esitöissä korostetaan tasa-arvovaltuutetun roolia
itsenäisenä viranomaisena ja itsenäisyyttä mm. henkilöstöä koskevan päätöksenteon osalta.
Tasa-arvovaltuutettu toimii myös Euroopan unionin tasa-arvodirektiiveissä edellytettynä kansallisena tasa-arvoelimenä.
Tasa-arvovaltuutetusta annetun lain mukaan tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on:
1) valvoa tasa-arvolain sekä ensisijaisesti syrjinnän kiellon ja syrjivän ilmoittelun kiellon noudattamista;
2) aloittein, neuvoin ja ohjein edistää tasa-arvolain tarkoituksen toteuttamista;
3) antaa tietoja tasa-arvolainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöstä;
4) seurata tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla; sekä
5) ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää
koskevassa asiassa.
Tasa-arvovaltuutettu toteuttaa lakisääteisiä tehtäviään itsenäisesti toimivaltuuksiensa puitteissa. Tasa-arvovaltuutettu pitää kuitenkin perusteltuna kehittää toimintansa tuloksellisuutta
yhdessä oikeusministeriön kanssa niin, että valtuutettu käy vuosittain keskustelun toiminnastaan ja sen tavoitteista tulossopimuksen yhteydessä. Valtuutettu sopii vuosittaisista resursseista oikeusministeriön kanssa tulossopimuksessa.
Alla olevassa taulukossa esitetään tasa-arvovaltuutetun visio, perustehtävä sekä tärkeimmät
strategiset tavoitteet vuosille 2020 - 2023.
Visio
Sukupuolten tasa-arvoa kunnioitetaan osana perus- ja ihmisoikeuksia;
jokainen voi toteuttaa itseään sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään ja sukupuolen
ilmaisustaan riippumatta;
tasa-arvo toteutuu kaikilla elämänalueilla ja kaikissa elämänvaiheissa.
Perustehtävä
Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolain syrjintäkieltojen ja edistämisvelvoitteiden noudattamista ja edistää tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista yhteiskunnassa.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
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 luotettava asiantuntemus on saatavilla
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Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
1. Seurataan kehitystä yhteiskuntaelämän eri alueilla ja arvioidaan valvontatyössä esiin tulleita syrjintäongelmia sukupuolten tasa-arvoon liittyvien perus- ja
ihmisoikeusongelmien esiin nostamiseksi. Toimitaan yhteistyössä muiden tasa-arvo- sekä perus- ja ihmisoikeustoimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.
2. Turvataan tasa-arvolakia koskevien neuvontapalveluiden hyvä saatavuus ja
valvotaan syrjintäkieltojen noudattamista tarkoituksenmukaisella ja vaikuttavalla tavalla. Toimitaan tietoisuuden lisäämiseksi syrjintään liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.
3. Edistetään ja valvotaan tasa-arvosuunnittelua koskevien velvoitteiden toteutumista käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Edistetään myös muiden
tasa-arvolain edistämisvelvoitteiden toteutumista (mm. kiintiösäännöksen valvonta).
4. Huolehditaan siitä, että eri asiakastahoilla (syrjinnän kohteeksi joutuneet,
työnantajat, oppilaitokset, tavaroiden ja palveluiden tarjoajat, viranomaiset
ym.) on käytettävissä tasa-arvolakia koskevaa luotettavaa asiantuntemusta.
5. Toteutetaan ne velvoitteet, joita tasa-arvovaltuutetun rooli itsenäisenä viranomaisena ja työnantajana edellyttävät.
Henkilöstötavoitteet
1. Toimistolla on tehtävien edellyttämä tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne.
2. Lähivuosien henkilöstömuutokset (mm. eläköitymiset) huomioidaan erityisesti
osaamisen siirtämisessä ja kehittämisessä.
3. Esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa ja toimiston kehittämistoimenpiteet
ovat osallistavia.
4. Henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä ja tavoitteita toteutetaan työpaikkaselvityksen, työsuojelun toimintaohjelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman pohjalta. Seuranta toteutetaan vuosittain.
Taloutta koskevat tavoitteet
1. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja sovitettu yhteen toimiston toimintastrategian pohjalta.
2. Siirtyviä määrärahoja käytetään vastuullisesti ja tuloksellisesti.
3. Handi-järjestelmä otetaan käyttöön oikeusministeriön ohjeistusten mukaisesti.

1.2

Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)

1.2.1 Yhteiskunnallinen toimintaympäristö
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Tasa-arvovaltuutettu antoi joulukuussa 2018 ensimmäisen kertomuksensa eduskunnalle (K
22/2018 vp.). Kertomuksessa nostettiin esiin mm. työelämää, oppilaitoksia ja sukupuolen
moninaisuutta koskevia tasa-arvo-ongelmia tasa-arvovaltuutetun valvonta- ja edistämistyön
pohjalta sekä käsiteltiin häirintää, vihapuhetta ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tasaarvovaltuutettu antoi näitä teemoja koskevia suosituksia. Suuri osa suosituksista on huomioitu pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta”. Hallitusohjelmassa sukupuolten
tasa-arvo on huomioitu läpileikkaavana tavoitteena niin kotimaisessa politiikassa kuin ulkoja EU-politiikassakin. Tasa-arvon edistämiseksi hallitus aikoo laatia laaja-alaisen tasa-arvoohjelman, samapalkkaisuusohjelman ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen toimintaohjelman. Translaki ja seksuaalirikoslainsäädäntö uudistetaan itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi. Järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen puututaan. Työelämässä vahvistetaan palkka-avoimuutta ja ehkäistään rekrytointisyrjintää. Myös perhevapaat on
tarkoitus uudistaa yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.
Tasa-arvovaltuutetun työssä keskeinen elämänalue on työelämä. Työelämässä on eräitä
hyvin tunnistettuja pitkäkestoisia tasa-arvo-ongelmia kuten naisten ja miesten välinen palkkaero. Kesto-ongelmaksi on muodostunut myös syrjintä raskauden ja vanhemmuuden perusteella, joka on jäänyt tasa-arvopolitiikassakin melko vähälle huomiolle. Näitä ongelmia
pyritään ratkaisemaan myös hallitusohjelman toimenpiteillä.
Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on antaa työelämän tasa-arvosuunnittelua koskevia ohjeita
ja neuvoja sekä valvoa velvoitteen noudattamista. Haasteena on valvonnan kohteiden suuri
lukumäärä (8 000) verrattuna käytettävissä oleviin resursseihin. Resurssien ja valvontatyön
määrän välillä on merkittävä kuilu. Tällä hetkellä suunnitelmien valvontaa toteutetaan lähinnä
syrjintäepäilyjen yhteydessä. Tasa-arvovaltuutettu on vuosien 2016 – 2018 toteuttanut kunta- ja yksityissektoria koskevat kohdennetut tasa-arvosuunnitelmien valvontatoimet, joiden
analyysi suosituksineen on mukana eduskunnalle annetussa kertomuksessa. Tasaarvovaltuutetun havaintojen mukaan sekä suunnitelmien määrässä että laadussa on edelleen kehitettävää; kohdennetut tasa-arvosuunnitelmien valvontatoimet ovat osoittaneet valvontatyön merkityksen. Työnantajat, joilta on puuttunut tasa-arvosuunnitelma, laativat sen, ja
vanhentuneet suunnitelmat päivitetään. Tasa-arvosuunnitelmien valvonta tarkoittaa käytännössä ennen kaikkea ohjeiden ja neuvojen antamista työnantajakohtaisesti tasaarvosuunnittelun kehittämiseksi.
Koulumaailmassa ja oppilaitoskentässä sukupuolten tasa-arvon toteutumisen kannalta
ongelmia ovat muun muassa laajamittainen seksuaalinen häirintä sekä stereotyyppiset käsitykset tyttönä/poikana olemisesta, joka johtaa sukupuolen perusteella tehtäviin aine- ja koulutusvalintoihin. Positiivista on, että opetussuunnitelman perusteet tukevat tasa-arvon edistämiseen tähtääviä toimia ja nyttemmin myös peruskouluissa (noin 2 500 koulua) tulee olla
toteutettuna tasa-arvosuunnittelun mukaiset toimet. Tasa-arvotyön edistäminen koko oppilaitoskentässä edellyttää voimavaroja myös tasa-arvovaltuutetulle sekä viranomaisyhteistyötä.
Tasa-arvovaltuutettu toteutti syksyllä 2019 perusopetuksen järjestäjille yhteisen kyselyn yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten perusopetuksen
järjestäjät ovat ohjeistaneet oppilaitoksia toiminnallisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinnassa.
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Poikien tyttöjä huonompi koulumenestys on monisyinen yhteiskunnallinen ongelma, joka lisää poikien syrjäytymisriskiä. Myös ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksia syrjäytymiseen ja koulutuksen keskeyttämiseen on syytä seurata.
Suomalaisessa yhteiskunnassa, joka on ollut varsin homogeeninen, monimuotoisuus ja
monikulttuurisuus ovat lisääntyneet ja lisääntyvät edelleen. Toisaalta vihapuhe eri muodoissaan on lisääntynyt. Myös naisvihaa ilmentävä ja sukupuolivähemmistöihin kohdistunut vihapuhe on yleistä, mikä heikentää tasa-arvon toteutumista ja uhkaa sananvapautta. Tarvitaan vastapuheen tuottamista vihapuheelle. Tasa-arvovaltuutettu on ollut mukana vihapuheen vastaisessa viranomaisyhteistyössä kansallisesti ja Euroopan tasolla, mm. Against Hate –hankkeen kautta.
Yhteiskunnan monimuotoistuminen korostaa sitä, että sukupuolen lisäksi ihmistä määrittää
moni muu seikka. Moniperusteiseen tai risteävään syrjintään puuttuminen ja sen ehkäiseminen saattaa olla vaarassa jäädä puutteellisesti huomioon otetuksi viranomaisten toiminnassa. Tämä luo paineita niin viranomaisyhteistyölle mm. tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun välillä kuin moniperusteisen syrjinnän huomioimiselle tasa-arvovaltuutetun
työssäkin.
Sukupuolivähemmistöjen asema ja ongelmat ovat olleet viime vuosina aiempaa enemmän
esillä. Sukupuolen moninaisuus on tunnistettu poliittisesti ja lainsäädännössä aiempaa paremmin. Yleinen tietoisuus ja ymmärrys on kuitenkin vielä melko vähäistä. Tarvitaan toimia
transihmisten syrjintäsuojan toteuttamiseksi ja syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi. Transihmisten perus- ja ihmisoikeuksien kannalta ongelmallisen translain uudistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan.
Tasa-arvo miesten näkökulmasta ja ns. mieskysymykset ovat osa tasa-arvopoliittista keskustelua ja keskustelua epätasa-arvosta suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskeisiä teemoja
ovat muun muassa lasten huoltajuus- ja tapaamisoikeuskysymykset erotilanteissa sekä
miesten asevelvollisuus, terveyserot, sukupuoleen perustuvat erot eliniän odotteessa sekä
poikien tyttöjä heikompi koulumenestys. Tasa-arvolain soveltamista koskevassa oikeus- ja
valvontakäytännössä asiakkaina on aina ollut sekä naisia että miehiä. Mieskysymyksinä
esiin nousseissa aiheissa on erotettava ne, joissa voi olla kysymys syrjinnästä ja ne, jotka
koskevat miesten syrjäytymistä.
Yhteiskunnassa tunnistetaan syrjintäriitoja koskevan oikeusturvan saavutettavuuteen liittyvän ongelmia. Voidakseen toimia tehtäviensä mukaisesti syrjintäsuojan edistämiseksi tasaarvovaltuutetun tulee olla viranomaisena riittävän tunnettu. Tasa-arvovaltuutetun tulee myös
kyetä tarjoamaan eri tahoille tasa-arvolakia koskevaa luotettavaa asiantuntemusta. Tämä
edellyttää sellaisia resursseja, jotka mahdollistavat asiantuntemuksen ylläpidon.
Tasa-arvovaltuutetulle tulevien asiakasyhteydenottojen määrä on tasaantunut vuoden 2018
jälkeen. Kirjallisten ja puhelimitse tulleiden yhteydenottojen määrä asettunee vuoden 2017
tasolle.
1.2.2 Hallinnollinen toimintaympäristö
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Tasa-arvovaltuutetun lakisääteisten tehtävien hoitamisessa asianhallintajärjestelmä on keskeinen työväline. Edelleen jatkuva asianhallintajärjestelmän (HILDA) uudistushanke vaikuttaa myös tasa-arvovaltuutetun työhön, koska sen toteuttaminen vaatii runsaasti hallinnollisia
ja asiantuntijaresursseja. Onkin tärkeää, että oikeusministeriö tukee järjestelmän valmistelua
ja käyttöönottoa erillisvirastojen osalta myös jatkossa.
Oikeusministeriön käynnistämän oikeushallintovirastohankkeen valmistelu jatkuu. Myös sillä
voi olla vaikutuksia tasa-arvovaltuutetun toimiston työhön ja sisäiseen työnjakoon. Hankkeesta riippumatta erillisvirastojen toimitilakysymyksiä tarkastellaan oikeusministeriön johdolla.
Vuoden 2020 aikana tullaan oikeusministeriön johdolla selvittämään hallitusohjelmassa mainitun naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtäviä ja hallinnollista sijoittumista. Tälläkin
voi olla vaikutuksia tasa-arvovaltuutetun tehtäviin ja resurssien käyttöön.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen yhteiskunnassa edellyttää monipuolista yhteistyötä valtuutettujen kesken, erityisesti moniperusteisen syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi.
Yhteistyö myös muiden viranomaisten, kuten aluehallintovirastojen, ja kansalaisjärjestöjen
kanssa on tästäkin näkökulmasta tärkeää.
1.2.3 Riskienhallinta
Tasa-arvovaltuutetun toimistossa on toteutettu työterveyshuollon työpaikkaselvitys sekä uudistettu työterveyshuollon toimintaohjelma, työjärjestys ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Syksyn 2019 aikana toteutetaan myös VMBaro-kysely. Suunnitelmien ja ohjelmien toimenpiteitä
seurataan yhdessä henkilöstön kanssa vuosittain. Sähköisen asianhallintajärjestelmän ja
internet-sivujen uudistamisen yhteydessä kiinnitetään huomiota tietoturvariskeihin. Marraskuussa 2019 on käynnistetty toimintastrategian uudistaminen; tämän jälkeen uudistetaan
myös viestintästrategia.
Toimiston tehtävänkuvia pyritään jatkuvasti kehittämään haavoittuvuuden vähentämiseksi.
Vuoden 2019 aikana on pyritty käyttämään ylimääräistä työvoimaa vuoden 2018 kasvaneiden juttumäärien purkamiseksi ja henkilöstön kuormituksen vähentämiseksi. Myös internetsivujen uudistaminen edellyttää tilapäistä henkilöresurssien lisäystä.
Toimiston kriisiviestintäsuunnitelma on tärkeää uudistaa, koska erityisesti sosiaalisen median ympäristössä saattaa nousta äkillisiä viestinnällisiä kriisitilanteita, jotka voivat vaikuttaa
ainakin lyhyellä aikavälillä tasa-arvovaltuutetun toimiston toimintaedellytyksiin.
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2.

TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020–2023

2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
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 luotettava asiantuntemus on saatavilla.
Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 1: Sukupuolten tasa-arvo toteutuu osana perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

Tasa-arvolain tuomat oikeudet ja velvollisuudet tunnetaan yhteiskunnassa.

Tasa-arvovaltuutettu seuraa yhteiskunnallista tilannetta ja keskustelua, osallistuu
siihen ja nostaa aktiivisesti esiin tasaarvoon liittyviä teemoja.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Tasa-arvovaltuutetulle tulevien yhteydenottojen määrä sekä Tasaarvobarometrin ja muiden mittausten
tulokset.
Vaikuttavuusmittarit (laaditaan vuoden
2020 aikana), mediaseuranta ja sosiaalisen median seuranta.

Tulostavoite 2: Tasa-arvolaissa turvatut oikeudet ja oikeusturva toteutuvat käytännössä.

VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

Noudatetaan toimistossa hyväksyttyjä
menettelytapoja (liitteenä) asiakkaan oikeusturvan ja syrjinnän vastaisen toiminnan vaikuttavuuden toteuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.
Tasa-arvovaltuutettu tekee uuden oikeuskäytäntöselvityksen ja arvioi sen pohjalta
toteutettavat toimenpiteet.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Seurataan toiminnan seurannan/tarkastelujen yhteydessä.

Oikeuskäytäntöselvitys on tehty kevään 2020 aikana.
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Tulostavoite 3: Sukupuolten tasa-arvoa edistetään aktiivisesti tasa-arvolaissa edellytetyllä
tavalla.
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

Edistämisvelvoitteita valvotaan resurssien
puitteissa.
Toteutetaan työpaikka- ja oppilaitosvierailuja mm. tasa-arvosuunnittelun edistämiseksi
Työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmien valvontaa varten otetaan käyttöön sähköinen
työkalu.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Työpaikoilta pyydetään tasaarvosuunnitelmat syrjintäkieltojen valvonnan yhteydessä.
Seurataan toiminnan seurannan yhteydessä.
Työkalu on otettu käyttöön vuoden
2020 aikana.

Tulostavoite 4: Tasa-arvolain toteutumisen edellyttämä luotettava asiantuntemus on saatavilla.
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

Jatketaan oikeudellisia ongelmia ja muita
tasa-arvokysymyksiä käsittelevien esittelijäpalaverien käytäntöä.
Ks. tulostavoite 7.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Seurataan toiminnan seurannan yhteydessä.
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2.2

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2020 – 2023 ovat:
5. Seurataan kehitystä yhteiskuntaelämän eri alueilla ja arvioidaan valvontatyössä
esiin tulleita syrjintäongelmia sukupuolten tasa-arvoon liittyvien perus- ja ihmisoikeusongelmien esiin nostamiseksi. Toimitaan yhteistyössä muiden tasa-arvo- sekä
perus- ja ihmisoikeustoimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.
6. Turvataan tasa-arvolakia koskevien neuvontapalveluiden hyvä saatavuus ja valvotaan syrjintäkieltojen noudattamista tarkoituksenmukaisella ja vaikuttavalla tavalla.
Toimitaan tietoisuuden lisäämiseksi syrjintään liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.
7. Edistetään ja valvotaan tasa-arvosuunnittelua koskevien velvoitteiden toteutumista
käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Edistetään myös muiden tasa-arvolain
edistämisvelvoitteiden toteutumista (mm. kiintiösäännöksen valvonta).
8. Huolehditaan siitä, että eri asiakastahoilla (syrjinnän kohteeksi joutuneet, työnantajat, oppilaitokset, tavaroiden ja palveluiden tarjoajat, viranomaiset ym.) on käytettävissä tasa-arvolakia koskevaa luotettavaa asiantuntemusta.
9. Toteutetaan ne velvoitteet, joita tasa-arvovaltuutetun rooli itsenäisenä viranomaisena ja työnantajana edellyttävät.
Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 5:
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

Uudistetaan tasa-arvovaltuutetun toimintastrategia ja viestintä-/vaikuttamisstrategia.
Osana strategiatyötä tehdään sidosryhmäanalyysi.
Tasa-arvovaltuutettu osallistuu aktiivisesti
Equinetin toimintaan relevanteiksi katsotuissa
työryhmissä.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Strategiat on uudistettu kevään
2020 aikana.
Analyysi on tehty.
Equinetin työryhmiin osallistuminen.

Tulostavoite 6:
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

Kehitetään henkilöstön osaamista tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti mm. Osaavatyökalua hyödyntäen.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Tehdään henkilöstön osaamiskartoitus ja määritellään strategisen
osaamisen tavoitteet ja toimenpiteet.
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Uudistetaan tasa-arvovaltuutetun internetsivut
asiakasnäkökulma huomioiden.

Uudet internetsivut on avattu
syyskuun 2020 loppuun mennessä.

Tulostavoite 7:
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

Otetaan käyttöön sähköinen työkalu, jolla kerätään tietoa työpaikkojen tasaarvosuunnitelmista.
Toteutetaan kuusi tasa-arvon edistämisvierailua työpaikoille.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Työkalu on otettu käyttöön vuoden 2020 aikana.
Vierailut on toteutettu.

Tulostavoite 8:
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

Huolehditaan henkilöstön osaamisesta (ks.
tulostavoite 7) sekä internetsivujen uudistamisesta (ks. tulostavoitteet 7 – 8).

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Tulostavoite 9:
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

Ks. kohta 2.3, henkilöstö.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

13(18)

2.3

Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
10. Toimistolla on tehtävien edellyttämä tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne.
11. Lähivuosien henkilöstömuutokset (mm. eläköitymiset) huomioidaan erityisesti
osaamisen siirtämisessä ja kehittämisessä.
12. Esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa ja toimiston kehittämistoimenpiteet ovat
osallistavia.
13. Henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä ja tavoitteita toteutetaan työpaikkaselvityksen, työsuojelun toimintaohjelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman pohjalta. Seuranta toteutetaan vuosittain.
Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 10: Toimistolla on tehtävien edellyttämä tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne.
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

Henkilöstön tehtävänkuvia arvioidaan osana toiminnan kehittämistä ja kehityskeskustelujen yhteydessä.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Henkilöstönäkökulma on mukana
mm. toimintastrategian uudistamisessa.

Tulostavoite 11: Lähivuosien henkilöstömuutokset (mm. eläköitymiset) huomioidaan erityisesti osaamisen siirtämisessä ja kehittämisessä.
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

Toimintastrategian laatimisen jälkeen laaditaan osaamiskartoitus ja osaamisen kehittämisen suunnitelma.
Toimiston sisäisiä esittelijäpalavereja, joita
hyödynnetään sisäiseen koulutukseen, pidetään vähintään kerran kuukaudessa.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Kartoitus ja suunnitelma on tehty.
Esittelijäpalaverit on pidetty suunnitelman mukaisesti.

Tulostavoite 12: Esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa ja toimiston kehittämistoimenpiteet
ovat osallistavia.

VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

Esimiestyötä arvioidaan mm. vuosittain toteutettavissa VMBarotyötyytyväisyyskyselyissä ja määritellään
esimiestyön kehittämistarpeet.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Esimiestyön kehittämistarpeet on
määritelty ja toteutettu/aikataulutettu.
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Koko henkilöstö osallistuu toiminta- ja viestintästrategioiden laatimisprosessiin.

Henkilöstö on osallistunut ko. prosesseihin.

Tulostavoite 13: Henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä ja tavoitteita toteutetaan
työpaikkaselvityksen, työsuojelun toimintaohjelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman pohjalta. Seuranta toteutetaan vuosittain.
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

Ko. ohjelmien toimenpiteistä päätetään
vuosittain ja niiden seuranta tehdään yhdessä henkilöstön kanssa toimintavuoden
lopussa.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Toimenpiteistä on päätetty ja niiden
seuranta on toteutettu.
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2.4

Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
14. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja sovitettu yhteen toimiston toimintastrategian
pohjalta.
15. Siirtyviä määrärahoja käytetään vastuullisesti ja tuloksellisesti.
16. Handi-järjestelmä otetaan käyttöön oikeusministeriön ohjeistusten mukaisesti.
Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 14: Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja sovitettu yhteen toimiston toimintastrategian pohjalta.
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

Erityiset hankkeet ja projektit suunnitellaan ja
budjetoidaan käytettävissä oleva määräraha
huomioiden.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Toimiston sisäinen budjetti on
tehty ennen toimintavuotta. Siirtyvän määrärahan käyttö on
suunniteltu siten, että sitä käytetään vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.

Tulostavoite 15: Siirtyviä määrärahoja käytetään vastuullisesti ja tuloksellisesti.
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

Siirtyviä määrärahoja käytetään erityisesti palvelutason parantamiseen (henkilöresurssit, digitalisaatio).

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Siirtyvän määrärahan käyttö on
toteutunut sisäisen budjetoinnin
mukaisesti.

Tulostavoite 16: Handi-järjestelmä otetaan käyttöön oikeusministeriön ohjeistusten mukaisesti.
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET

Handi otetaan käyttöön.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Handi on otettu käyttöön.
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3.

VUOSIEN 2020–2023 VOIMAVARAT

3.1

Henkilötyövuodet
Toteuma
2018

Henkilötyövuodet

10,4

Arvio
2019
11,8

Tavoite
2020
11

Tavoite
2021
10

Tavoite
2022
10

Tavoite
2023
10

Tasa-arvovaltuutetun toimistossa on 10 virkaa. Vuoden 2020 aikana on tarkoitus käyttää
lisäresursseja seuraavasti:
- ylimääräinen ylitarkastajan virkasuhde n. kuudeksi kuukaudeksi erityisesti internetsivujen uudistamiseen liittyvän lisääntyneen työmäärän vuoksi
- noin yhden htv:n verran lisäresurssia viestintään mm. internetsivujen uudistamisen
vuoksi.
Em. 10 viran lisäksi tasa-arvovaltuutettu esittää julkisen talouden kehyksiin 2021 – 2024
160.000 euron lisäystä, joka mahdollistaisi kahden ylitarkastajan viran perustamisen erityisesti tasa-arvon edistämisvelvoitteiden valvontaan.

3.2

Määrärahat
Toteuma
2018

Määrärahat
(1000 €)

942.937

Arvio 2019
1.015.000

Tulossopimus
2020
970.000

Kehys
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

970.000

970.000

970.000

Lisäksi valtuutetulla on käytössään edelliseltä vuodelta siirtyvä määräraha, jonka arvioidaan
olevan vuonna 2020 230.000 euroa. Taulukossa vuosien 2021–2023 määrärahat ovat valtioneuvoston 7.10.2019 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä
koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
Tasa-arvovaltuutettu esittää lisäksi julkisen talouden kehyksiin 2021 – 2024 160.000 euron
lisäystä, joka mahdollistaisi kahden ylitarkastajan viran perustamisen erityisesti tasa-arvon
edistämisvelvoitteiden valvontaan.

Kommentoinut [MJ1]: Onko tämä siis arvio toteumasta? JM arvio on tämä.

Kommentoinut [MJ2]: JM arvio, joka perustuu 2019
toteuma-arvioon.
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4.

VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Tulossopimus koskee vuosia 2020 – 2023. Tulossopimusasiakirja päivitetään vuosittain tulosneuvottelussa tai jos valtuutettu vaihtuu sopimuskauden aikana.
Tulostavoitteiden toteutumista arvioidaan alustavasti puolivuosikatsauksessa ja tavoitteiden
toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Oikeusministeriö ohjeistaa raportointiaikatauluista erikseen.

5.

ALLEKIRJOITUKSET
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Liite 1 Yhteiset seurantamittarit
Mittari
Henkilöstö
Tekemättömän työn
kustannukset
Työtyytyväisyys
VMBaro (Y) -luku
Johtajuusindeksi
VMBaro (JO)
Työtyytyväisyys työyhteisön toimintakulttuuriin, VMBaro
Talous
€/työmäärä,
€/asiakas, asiaa/htv
Siirtyvän
määrärahan
osuus, %
Toimitilat
Toimitilatehokkuus
Toimitilakustannukset/htv

Toteuma
2017

Toteuma
2018

Arvio
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

TULOSSOPIMUSASIAKIRJA
1.11.2019

OIKEUSMINISTERIÖN JA TIETOSUOJAVALTUUTETUN
TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020–2023
Oikeusministeriö ja tietosuojavaltuutetun toimisto ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien
2020–2023 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle tietosuojavaltuutetun toimiston puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelu käytiin 5.11.2019 oikeusministeriössä.

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7730

Sähköpostiosoite
oikeusministerio@om.fi
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1.

STRATEGINEN KEHYS

1.1

Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille sekä oikeusministeriön hallinnonalalle asettamista tavoitteista. Tavoitteisiin vaikuttavat myös oikeusministeriön ja viraston omat strategiat. Lisäksi tavoitteiden asetannassa on otettu huomioon oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvien lainkäyttöelinten ja itsenäisten toimijoiden riippumattomuus.
Viraston kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet ja viraston panokset tavoitteen
saavuttamisessa:
3.2.1 Eurooppa-politiikka: Tavoitteet 1 ja 4
”Vahva, yhtenäinen ja toimintakykyinen EU, jolla on kyky ratkaista globaaleja haasteita” (HO
2019)
”Taloudellisesti kestävä EU – maailman kilpailukykyisin talousalue” (HO 2019)
•
•
•

•
•

Edistää kansainvälisessä yhteistyössä eurooppalaisen tietosuojasääntelyn
muodostamista kansainväliseksi malliksi.
Huomioi ja osaltaan täytäntöön panee komission 1. kertomuksen huomiot tietosuoja-asetuksen arvioinnista ja uudelleentarkastelusta.
Vaikuttaa aktiivisesti Euroopan tietosuojaneuvoston työhön EU:n digitalisaatio-, data- ja tekoälypolitiikan vastuulliseksi edistämiseksi tukemaan digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä tietosuojasääntelyn tavoitteiden mukaisesti ja elinkeinoelämälle ennakoitavan toimintaympäristön luomiseksi.
Osallistuu Brexitistä henkilötietojen käsittelylle nousevien kysymysten ratkaisuun Euroopan tietosuojaneuvostossa, sekä ohjaa ja tiedottaa suomalaisten
tietojensiirron edellyttämistä ratkaisuista.
Osallistuu EU:n yhteisten tietojärjestelmien tietosuojan säännölliseen valvontaan.

3.3.1 Oikeusvaltion kehittäminen: Tavoite 1
”Toimiva demokratia sekä laadukas lainsäädäntö, joka edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista” (HO 2019)
3.4 Elinvoimainen Suomi: Tavoite 3
”Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin
edelläkävijänä” (HO 2019)
•
•

Vaikuttaa julkisen sektorin datan avaamisen ja hyödynnettävyyden strategian
ja toimenpidesuunnitelman laadintaan, tietosuojavaikutuksien ja mahdolliset
lainsäädäntötarpeiden huomioimiseksi.
Huolehtii tietosuojasääntelyn kattavasta täytäntöönpanosta ja nostaa esiin
tarpeita kehittää henkilötietojen suojaa.
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•

•

•

Vaikuttaa tietosuojan toteutumiseen hallinnon uudistus- ja digitalisaatiohankkeissa kiinnittämällä huomioita hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden lisäämisen rinnalla tietojen käyttötarkoituksen mukaisuuteen ja käsittelyn
läpinäkyvyyden lisäämiseen tehostamalla omien tietojen pääsyn mahdollistavien palvelukanavien käyttöä.
Pitää esillä tietosuojaosaamisen tarvetta, sekä tarvetta arvioida lainvalmisteluhankkeiden tietosuojavaikutukset, sekä vaikutukset valvovien viranomaisten toimintaan ja resursseihin lainvalmistelijoiden perus- ja ihmisoikeusosaamisen johdonmukaisessa kehittämisessä sekä lainsäädännön arviointineuvoston roolia vahvistettaessa.
Huolehtii Ahvenanmaan henkilötietojen käsittelyn valvonnasta selkiytetyn valtionhallinnon ja maakunnan itsehallinnon välisen tehtävänjaon mukaisesti.

3.2.1 Eurooppa-politiikka: Tavoite 3 ”Sosiaalisesti kestävä ja tasa-arvoinen EU” (HO 2019)
3.3 Turvallinen oikeusvaltio Suomi: Tavoitteet 1-3
”Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja oikeuksien yhdenvertainen toteutuminen vahvistuvat” (HO 2019)
”Turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan” (HO 2019)
Demokratia, osallisuus ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin vahvistuvat” (HO
2019)
3.4 Elinvoimainen Suomi: Tavoite 3 ”Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä” (HO 2019)
3.6 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi: Tavoitteet 2 ja 3
”Lapsi- ja perheystävällisyydken edistäminen” (HO 2019)
”Ikäystävällisyyden edistäminen” (HO 2019)
•
•
•
•
•

Osallistuu perus- ja ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen lisäämiseen tavoitteena luoda tietosuojasta kansalaistaito.
Osallistuu aktiivisesti tietosuoja-asiantuntijana tekoälyn ja automaattisen päätöksenteon käyttöä koskeviin lainsäädäntö- ja kehittämishankkeisiin.
Pitää lasten ja ikääntyneiden tietosuojakysymyksiä esillä eri tason yhteistyössä sekä toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa.
Kiinnittää valvonnassa huomiota henkilötietojen käsittelystä informoinnissa
käytettävään kielen selkeyteen julkisten palveluiden esteettömyyden parantamiseksi ja kansalaisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Kiinnittää valvonnassa huomioita turvallisuusviranomaisten ja oikeushallinnon kykyyn osoittaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus ja henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyys, mikä osaltaan tukee luottamusta viranomaisten
toimintaan.
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Alla olevassa taulukossa esitetään Viraston visio, perustehtävä sekä tärkeimmät strategiset
tavoitteet ulottuen vuoteen 2023. Oikeusministeriön strategiasta virastolle johdetut tavoitteet on
merkitty *-merkillä, erotukseksi viraston omista tavoitteista.
Visio
Tietosuojavaltuutetun toimiston visiona vuoteen 2023 on ”Tietosuoja on menestystekijä”.
Perustehtävä
Tietosuojavaltuutetun toimisto turvaa ihmisten oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä, pyrkii tukemaan rekisterinpitäjien toimintaa digitaalisilla sisämarkkinoilla, sekä
valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja ihmisten tietosuojaoikeuksien toteutumista tietosuoja-asetuksessa ja kansallisessa lainsäädössä säädetyllä tavalla.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Ennustettavasti ja riittävän nopeasti toimiva tietosuojan valvontaviranomainen
edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia digitalisoituvassa yhteiskunnassa.
2. Eurooppalainen yhteistyö toimii suomalaisen tietosuojan voimavarana.
3. Tietosuoja toteutuu hallinnon uudistus- ja digitalisaatiohankkeissa.
4. Tietosuoja ja siihen kohdistuvat vaikutukset huomioidaan kattavasti lainvalmisteluhankkeissa.
5. Oikeusturva toteutuu käytännössä.*
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
6. Organisaatiorakenne ja toimintatavat mahdollistavat tehokkaan toiminnan.
7. Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan.
8. Sidosryhmäyhteistyö ja strategiset kumppanuudet lisäävät toiminnan vaikuttavuutta.
9. Tietojärjestelmät ja muut työvälineet ovat tietoturvallisia, käyttäjäystävällisiä ja
tukevat toimintaa.
Henkilöstötavoitteet
10. Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee hyvinvointia.*
11. Resurssit riittävät tehtävien hoitamiseen.
Taloutta koskevat tavoitteet
12. Toiminnan strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin myötä.
13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen.*
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1.2

Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)

EU:n tietosuojauudistus on merkinnyt tietosuojavaltuutetun toimiston asiamäärien merkittävää kasvua. Käsiteltävistä asiaryhmistä ovat korostuneet erityisesti ilmoitukset tietoturvaloukkauksista ja tietosuojavastaavista. Vireille tulevien asioiden määrän kasvu on hidastumassa,
mutta se on edelleen korkeammalla tasolla kuin ratkaistujen asioiden määrä.
Toiminnan yleisiä muutostekijöitä tulevina vuosina ovat digitalisaation kasvu sekä globaalin ja eurooppalaisen toimintaympäristön vahvistuminen ja tietoisuuden lisääntyminen. Lisäksi toimintaympäristössä vaikuttaa tietosuojaviranomaisen toiminnan murros ja
kasvu.
Digitalisaation kasvu johtaa tietosuojakysymysten merkityksen korostumiseen, henkilötietojen käsittelyn hajaantumiseen ja haavoittuvuuteen (esimerkiksi tietomurrot ja hyökkäykset).
Samalla myös teknologian kehitys (erityisesti kasvojen tunnistusteknologia ja geeniteknologia), sekä tekoälyn laajentuva käyttö haastaa kansalaisten oikeuksien toteutumista. Perusoikeuksien toteutuminen edellyttää rekisteröityjen oma-aloitteisuutta ja tietoa oikeuksistaan,
mikä kasvattaa tietosuojaviranomaisen roolia neuvonta- ja ohjaustehtävissä erityisesti lasten
ja ikääntyneiden osalta. Myös rekisterinpitäjien, henkilötietojen käsittelijöiden ja tietosuojavastaavien tarve tietosuojaviranomaisen palveluille säilyy korkeana. Yhteiskunnan digitalisaatio näkyy myös lainsäädäntömuutosehdotuksen kasvuna, mikä vaatii edelleen paljon tietosuojaviranomaisen työtä paremman sääntelyn aikaansaamiseksi. Myös eri hallinnonaloilla
meneillään oleva erityislainsäädännön uudistus- ja läpikäyntityö tulee edelleen vaatimaan
tietosuojaviranomaisten huomioita.
Globaalin ja eurooppalaisen toimintaympäristön vahvistuminen ja tietoisuuden lisääntyminen merkitsevät talouden kytkentöjen kautta sitä, että tietosuojaan liittyviä kysymyksiä
ei ole mahdollista ratkoa enää kansallisesti. Datajättien tulo uusille markkinoille lisää tarvetta
eurooppalaiselle yhteistyölle. Tietosuoja on entistä vahvemmin kaikkia EU:n jäsenvaltioita
sitova perusoikeus ja keskeinen tekijä kilpailukyvyn edistämisessä. Yhteisten digitaalisten
sisämarkkinoiden kehityksen vahvistamisen lisäksi kyse on kansallisesta kilpailukyvystä –
liiketoiminta tarvitsee ennustettavasti ja riittävän nopeasti toimivan valvontaviranomaisen.
Euroopan tietosuojaneuvoston antamien päätösten ja linjausten merkitys kasvaa, vaikka niiden antaminen onkin osin viivästynyt. Suomen kansallisen näkökulman esille tuominen tietosuojaviranomaisten yhteistyössä on entistä tärkeämpää kansalaisten oikeuksien sekä organisaatioiden toiminnan ja kilpailukyvyn varmistamiseksi. Rajat ylittäviä vaikutuksia sisältäviä
asioita ei käsitellä enää yksinomaan kansallisessa menettelyssä, vaan jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten muodostamassa kokoonpanossa. Samalla EU: iin kohdistuu sisäisiä ja
ulkoisia haasteita, jotka koettelevat sen yhtenäisyyttä ja toimintakykyä myös henkilötietojen
käsittelyssä.
Toimintaympäristössä on käynnissä tietosuojaviranomaisen roolin murros ja kasvu. Viranomaisen roolin ja tehtävien painotuksia joudutaan arvioimaan uuden lainsäädännön ja jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön valossa. Tietosuojaviranomaisen ydinprosesseiksi
ovat muodostumassa kolme lohkoa: ennakkovalvonta, jälkivalvonta sekä vaikuttaminen ja
yleinen ohjaus. Varteenotettavana vaihtoehtoisena näkymänä on tietosuojaviranomaisen
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tehtävien laajentuminen uusille tehtäväalueille (esim. valmisteilla olevan sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen viranomaisvalvonta). Tehtäväkentässä tapahtuvia muutoksia tulee
pohtia myös suhteessa viranomaisen resursointiin. Sisäisiä prosesseja on kehitettävä jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti, jotta toimintaympäristön haasteisiin kyetään vastaamaan oikea-aikaisesti.
Meneillään on myös eduskunnan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentävän lainsäädännön käsittelyn yhteydessä tekemän ponnen (EV 108/2018 vp - HE 9/2018 vp) edellyttämällä
tavalla oikeushallintovirasto -hankkeen selvitystyö, jossa selvitetään osaltaan myös tietosuojan valvontaviranomaisen organisaation kehittämistä virastomuotoiseksi tavalla, joka huomioisi EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset valvontaviranomaisen itsenäisyydestä ja riippumattomuudesta.

2.

TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020–2023

2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
• Ennustettavasti ja riittävän nopeasti toimiva tietosuojan valvontaviranomainen
edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia digitalisoituvassa yhteiskunnassa
• Eurooppalainen yhteistyö toimii suomalaisen tietosuojan voimavarana
• Tietosuoja toteutuu hallinnon uudistus- ja digitalisaatiohankkeissa.
• Tietosuoja ja siihen kohdistuvat vaikutukset huomioidaan kattavasti lainvalmisteluhankkeissa.
• Oikeusturva toteutuu käytännössä.*
Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 1: Ennustettavasti ja riittävän nopeasti toimiva tietosuojan valvontaviranomainen
edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia digitalisoituvassa
yhteiskunnassa
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•

•

Tuetaan organisaatioasiakkaiden valmiuksia noudattaa tietosuojalainsäädäntöä lisäämällä yleistä tietoisuutta ja osaamista erityisesti osoitusvelvollisuuden toteuttamisessa, läpinäkyvässä informoinnissa, tietosuojavaikutusten arvioinnissa ja Brexitin toteutuessa.
Pidetään lasten ja ikääntyneiden tietosuojakysymyksiä esillä eri tason
yhteistyössä sekä toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Euro barometri; Tiedotus
ja ohjausmateriaalin määrä;
Toteutetut valvontatoimet
teemoittain;
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•
•
•
•
•
•

2021

•

2022

•

2023

•

Uudistetaan tietosuojavaltuutetun toimiston strategia ja määritetään toiminnan painopistealueet vastaamaan muuttunutta toiminta- ja lainsäädäntöympäristöä.
Arvioidaan ja suunnitellaan komission tekemän tietosuoja-asetuksen 1.
arvioinnin ja uudelleentarkastelun edellyttämät toimenpiteet.
Lisätään tiedottamista tehdyistä ratkaisuista ja linjanvedoista, sekä suunnitelluista toimenpiteistä.
Lisätään näkyvyyttä vakiinnuttamalla tietosuojapäivästä vuosittainen kansallinen tapahtuma, sekä tehostamalla viestintää.
Otetaan viimeisetkin asetuksen mukaiset toimivaltuuden täysimääräisesti
käyttöön.
Huolehditaan Ahvenanmaan henkilötietojen käsittelyn valvonnasta selkiytetyn valtionhallinnon ja maakunnan itsehallinnon välisen tehtävänjaon
mukaisesti

Strategian valmistuminen;
Puhelinneuvonnan määrä
ja vastatut; Eri
toimivaltuuksien käytön
määrä.

Toimitaan uuden strategian mukaisesti.

Henkilöstöbarometri

Tulostavoite 2: Eurooppalainen yhteistyö toimii suomalaisen tietosuojan voimavarana
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•
•
•
•
•
•

2021

•

•

2022

•

•

Edistetään kansainvälisessä yhteistyössä eurooppalaisen tietosuojasääntelyn muodostamista kansainväliseksi malliksi.
Valmistellaan strategiset painopistealueet ja vaikutustavat Euroopan tietosuojaneuvostossa ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä.
Tehostetaan kansallista yhteistyötä EDPB:n kannanottojen valmistelua
varten (esim. korkean riskin määrittely).
Tuodaan kansallisesti käytettäväksi EDPB:ssä yhdessä luotuja työkaluja
ja toimintamalleja.
Osallistutaan EU:n yhteisten tietojärjestelmien tietosuojan säännölliseen
valvontaan.
Huomioidaan komission tietosuoja-asetuksen arvioinnista ja uudelleentarkastelusta tekemän 1. kertomuksen havainnot toiminnan kehittämisessä.
Vaikutetaan valittujen kansainvälisen toiminnan painopisteiden osalta aktiivisesti Euroopan tietosuojaneuvostossa ennakoitavan toimintaympäristön luomiseksi, sekä jalkautetaan kansallisesti yhdessä luotuja työkaluja
ja toimintamalleja.
Osallistutaan EU:n yhteisten tietojärjestelmien tietosuojan säännölliseen
valvontaan.

Vaikutetaan valittujen kansainvälisen toiminnan painopisteiden osalta aktiivisesti Euroopan tietosuojaneuvostossa ennakoitavan toimintaympäristön luomiseksi, sekä jalkautetaan kansallisesti yhdessä luotuja työkaluja
ja toimintamalleja.
Osallistutaan EU:n yhteisten tietojärjestelmien tietosuojan säännölliseen
valvontaan.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Luotu yhtenäinen menettely
EDPB:n alatyöryhmätyöskentelylle ja
kannan muodostamiselle
kansallisesti.
Sidosryhmä
seminaarien/konferenssien määrä valituista asiakokonaisuuksista
Tietosuojaneuvoston alatyöryhmissä valmisteltavien
asioiden raportointivastuiden
määrä; valvontatoimenpiteiden määrä.
Tietosuojaneuvoston alatyöryhmissä valmisteltavien
asioiden raportointivastuiden
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2023

•

•

Vaikutetaan valittujen kansainvälisen toiminnan painopisteiden osalta aktiivisesti Euroopan tietosuojaneuvostossa ennakoitavan toimintaympäristön luomiseksi, sekä jalkautetaan kansallisesti yhdessä luotuja työkaluja
ja toimintamalleja.
Osallistutaan EU:n yhteisten tietojärjestelmien tietosuojan säännölliseen
valvontaan.

määrä; valvontatoimenpiteiden määrä.
Tietosuojaneuvoston alatyöryhmissä valmisteltavien
asioiden raportointivastuiden
määrä; valvontatoimenpiteiden määrä.

Tulostavoite 3: Tietosuoja toteutuu hallinnon uudistus- ja digitalisaatiohankkeissa
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•
•

Pyritään vaikuttamaan siihen, että digitalisaation edistämisohjelma huomioi riittävän tietosuojaosaamisen tarpeen ja tietosuojavaikutusten arvioinnin välttämättömyyden ennen investointeja ja toimenpiteitä.
Osallistutaan aktiivisesti tietosuoja-asiantuntijana tekoälyn ja automaattisen päätöksenteon käyttöä koskeviin lainsäädäntöhankkeisiin ja pyritään
vaikuttamaan kehittämishankkeisiin.

2021

•

Seurataan, että digitalisaation edistämisohjelmaa toteutetaan tietosuojan
vaikutusten arvioinnin mukaisin toimenpitein.

2022

•

Seurataan, että digitalisaation edistämisohjelmaa toteutetaan tietosuojan
vaikutusten arvioinnin mukaisin toimenpitein.

2023

•

Seurataan, että digitalisaation edistämisohjelmaa toteutetaan tietosuojan
vaikutusten arvioinnin mukaisin toimenpitein.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Vaikuttamisen
näkyvyys valtionhallinnon
ohjelmien toteutuksessa.
Edistämisohjelman toteuttamisen seurantaraportit.
Edistämisohjelman toteuttamisen seurantaraportit.
Edistämisohjelman toteuttamisen seurantaraportit.

Tulostavoite 4: Tietosuoja ja siihen kohdistuvat vaikutukset huomioidaan kattavasti lainvalmisteluhankkeissa
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•
•
•

2021

•

2022

•

2023

•

Vaikutetaan aktiivisesti lainvalmisteluun ja osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Paremman sääntelyn kokonaisvaltainen ohjelma huomioi lainvalmistelun
tietosuojaosaamistarpeet ja tietosuojavaikutusten arvioinnin (ml. vaikutukset valvovien viranomaisten toimintaan ja resursseihin) tärkeyden.
Pyritään vaikuttamaan siihen, että eurooppalaisen tietosuojasääntelyn
kansallinen täytäntöönpano säilyy yhdenmukaisena.
Vaikutustenarviointiosaamis-verkostossa mukana tietosuojaosaaj(i)a

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Lakilausuntojen ja tiedotteiden määrä.
Sisältyminen
ohjelmadokumentaatioon.
Verkoston
osaamisprofiili.
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Tulostavoite 5: Oikeusturva toteutuu käytännössä
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•

Yli vuoden avoinna olleiden asioiden määrä käännetään laskuun.

2021

•
•

Vanhan lain aikaiset asiat on käsitelty.
Yli vuoden avoinna olevien asioiden määrä laskee.

2022

•

Yli vuoden avoinna olevat asiat ovat perusteltuja poikkeuksia.

2023

•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Vuotta vanhempien asioiden määrä.
Vuotta vanhempien ja ennen vuotta
2018 vireille
tulleiden asioiden määrä.
Vuotta vanhempien asioiden määrä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

2.2

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2020 – 2023 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
• Organisaatiorakenne ja toimintatavat mahdollistavat tehokkaan toiminnan
• Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan
• Sidosryhmäyhteistyö ja strategiset kumppanuudet lisäävät toiminnan vaikuttavuutta.
• Tietojärjestelmät ja muut työvälineet ovat tietoturvallisia, käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa.
Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 6: Organisaatiorakenne ja toimintatavat mahdollistavat tehokkaan toiminnan
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•
•
•
•
•
•

Henkilöstön tehtävänkuvat ja virkanimikkeet ajantasaistetaan vastaamaan uutta toimintaympäristöä.
Uuden organisaatiomallin toimivuus arvioidaan ja korjataan tarvittaessa.
Toimintaympäristön muutokset huomioidaan organisaation kehittämisessä.
Toiminnan kehittämistyön tilanne arvioidaan ja luodaan uuden työjärjestyksen mukaiset kehittämis- ja prosessiryhmät.
Asiantuntijalautakunnan työtä hyödynnetään tehokkaasti.
Tiedonhallintalain täytäntöönpano suunnitellaan ja toteutus käynnistetään.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Vireille tulevien ja ratkaistujen asioiden
määrä; käsittelyaika; ratkaisun yksikköhinta; uudet
tehtävänkuvat;
asiantuntijalautakunnan
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•

Toiminnallisiin tuloksellisuustavoitteisiin liittyvien mittareiden uudistustyö
käynnistetään vuoden 2020 aikana.

2021

•

Otetaan uudistetut tulosmittarit käyttöön.

2022

•

2023

•

antamien lausuntojen
määrä.
Mittareiden
olemassa olo.

Tulostavoite 7: Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•
•
•

2021

•

2022

•

2023

•

Tietoturvaloukkausten käsittely vakiinnutetaan tiiviiksi ja kustannustehokkaaksi
Valvontaa suoritetaan erikseen vahvistettavan suunnitelman mukaisesti
painopisteinä läpinäkyvä informointi ja siinä käytettävä kieli, sekä vaikutusten arviointien asianmukainen tekeminen
Henkilöstöä koulutetaan eri tutkintavaltuuksien käytön menettelytapoihin

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Tietoturvaloukkausten käsittelyaika; valvontasuunnitelma; koulutusten määrä.

Tulostavoite 8: Sidosryhmäyhteistyö ja strategiset kumppanuudet lisäävät toiminnan vaikuttavuutta.
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•
•
•
•

•
2021

•
•

2022

•

Tuetaan tietosuojavastaavien verkostoitumista ja osaamisen kasvua tehostamalla viestintää ja vakiinnuttamalla tietosuojapäivä vuosittaiseksi
tapahtumaksi.
Yhteistyö erityisesti oikeusministeriön ja kilpailu- ja kuluttajaviranomaisten, sekä muiden viranomaisten kanssa tukee toiminnan vaikuttavuutta
ja ratkaisukäytännön yhdenmukaisuutta.
Perus- ja ihmisoikeusvalvojien yhteistyössä kehitetään alan kasvatusta ja
koulutusta tavoitteena luoda tietosuojasta kansalaistaito.
Organisoidaan toimiston sidosryhmäyhteistyö uudelleen siten, että se tukee suomalaisten rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden kilpailukykyä. Toimenpiteen tueksi laaditaan sidosryhmätutkimus ja suunnitelma sidosryhmätyön organisoinnista.
Reagoidaan hallintovaliokunnan esittämiin huomioihin toimintakertomuksen esittelystä.
Järjestetään tietosuojapäivä tukemaan tietosuojavastaavien verkostoitumista ja osaamista.
Vakiinnutetaan sidosryhmäyhteistyön uusi toimintamalli.
Järjestetään tietosuojapäivä tukemaan tietosuojavastaavien verkostoitumista ja osaamista.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Koulutustilaisuuksien
määrä; Eurobarometri.

Koulutustilaisuuksien
määrä; Eurobarometri.
Koulutustilaisuuksien
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2023

•

Järjestetään tietosuojapäivä tukemaan tietosuojavastaavien verkostoitumista ja osaamista.

määrä; Eurobarometri.
Koulutustilaisuuksien
määrä; Eurobarometri.

Tulostavoite 9: Tietojärjestelmät ja muut työvälineet ovat tietoturvallisia, käyttäjäystävällisiä
ja tukevat toimintaa.
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•

•

Laaditaan konkreettinen suunnitelma toimiston tiedonhallinnan selkiyttämisestä ja kehittämisestä ja toteutetaan 1. toimenpiteet erityisesti ratkaisukäytännön tietoon saattamiseksi.
Arvioidaan ja toteutetaan tarvittavat roolin muutokset asiakkuuksissa
suhteessa valtionhallinnon palveluntarjoajiin.
Lisätään englanninkielistä asiointipalvelua.

2021

•

Jatketaan tiedonhallinnan kehittämissuunnitelman toteuttamista.

2022

•

2023

•

•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

VM Baro

Henkilöstö

2.3

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Henkilöstö
• Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee hyvinvointia
• Resurssit riittävät tehtävien hoitamiseen
Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 10: Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee hyvinvointia.
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•
•
•
•
•
•
•

Työhyvinvointia painottavaa toimintaa tuetaan.
Henkisen ja fyysisen toimintakyvyn tukemista jatketaan laaja-alaisesti.
Työajan seurantaa kehitetään kuormittumisen seuraamiseksi.
Järjestetään tiimiytymistä tukevaa toimintaa.
Uusia toimitiloja hyödynnetään mahdollisimman pitkälle työhyvinvoinnin
kehittämiseksi.
Varhaisen tuen puuttumisen toimintamallia uudistetaan toimintaa tukevaksi.
Joustavia etätyömahdollisuuksia kehitetään.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

VM Baro; sairauspoissaolojen määrä.
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2021

•

Työtyytyväisyys kehittyy

VM Baro

2022

•

Työtyytyväisyys vähintään valtion keskiarvossa

VM Baro

2023

•

Työtyytyväisyys vähintään valtion keskiarvossa

VM Baro

Tulostavoite 11: Resurssit riittävät tehtävien hoitamiseen
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•
•
•

2021

•

2022

•

2023

•

Henkilöstörakenne on tehtävien edellyttämä.
Pysyvien tehtävien hoitaminen vakinaisella henkilöstöllä; toissijaisesti vakinaistettavaksi esitetyt voitava täyttää määräaikaisesti vuodelle 2020.
Ruuhkanpurkutehtävien hoitaminen määräaikaisella henkilöstöllä.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Avustavien oikeudellisten
tehtävien hoitajien määrä;
määräaikaisten määrä;
kansainväliset
vertailut

Talous

2.4

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Talous
• Toiminnan strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin myötä.
• Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen.*
Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 12: Toiminnan strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin myötä.
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•
•

Tulostavoitteiden edellyttämien toimenpiteiden vastuut jaetaan ja niiden
toteutumista seurataan (vuosisuunnitelma).
Raportointijärjestelmiä kehitetään johtamisen käyttöön.

2021

•
•

Vuosisuunnittelu vakiinnutetaan toimintatavaksi.
Raportointijärjestelmät tukevat johtamista.

2022

•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Erillinen seurata ja osana
tavoite- ja kehityskeskusteluja.
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2023

•

Tulostavoite 13: Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen.
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•
•

2021

•

2022

•

2023

•

Toteutetaan vuodelle 2020 myönnettyyn määrärahaan liittyvät henkilöstön rekrytoinnit henkilöstösuunnitelman mukaisesti.
Toimintamäärärahan käyttöä tehostetaan suhteessa eri prosesseihin.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
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3.

VUOSIEN 2020–2023 VOIMAVARAT

3.1

Henkilötyövuodet
Toteuma
2018

Henkilötyövuodet

27,4

Arvio
2019
40,4

Tavoite
2020
53

Tavoite
2021
47

Tavoite
2022
47

Tavoite
2023
47

Vuosien 2020-2023 määrärahat mahdollistavat 12 uuden viran perustamisen vuonna 2020,
jolloin vakinaisia virkoja olisi vuodesta 2020 alkaen 47 henkilötyövuotta. Vuonna 2019 jo perustetuista 3 uudesta virasta voidaan täyttää 2 uusien toimitilojen mahdollistaessa lisärekrytoinnit. Yksi vuonna 2019 perustettu virka joudutaan jättämään täyttämättä vuokrankorotuksen vuoksi.
Vuonna 2020 voidaan lisäksi rekrytoida 6 henkilötyövuotta määräaikaisia ruuhkanpurkuresursseja, joiden palkkakustannus (383 989,98 euroa) on laskettu 12 kk:lle. Nämä rekrytoinnit
voidaan aloittaa vasta kun uudet toimitilat on saatu käyttöön. Näin ollen määräaikaisten
ruuhkanpurkuresurssien määräykset annetaan yhteensä enintään 1 vuodelle ja kausi jatkuu
vuoden 2021 puolelle siltä osin kuin aloittaminen viivästyy vuoden 2020 alussa ja toimiston
budjettitilanne muutoin sallii määräysten jatkamisen vuoden 2021 alkupuolelle.
Mikäli sopimukseton Brexit toteutuu, tietosuojavaltuutetun toimisto tarvitsee siitä aiheutuvia
lisätehtäviä varten yhden lisähenkilötyövuoden. Koska Brexitin toteutuminen on vielä epävarmaa, siihen liittyvä mahdollinen 1 henkilötyövuosi ei sisälly yllä olevaan taulukkoon eikä
määrärahoihin.

3.2

Määrärahat
Toteuma
2018

Määrärahat (1000 €)

2526000

Arvio
2019
3100000

Tulossopimus 2020
3660000

Kehys
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

3790000

3790000

3790000

Taulukossa vuosien 2021–2023 määrärahat ovat valtioneuvoston 7.10.2019 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
Lisäksi tietosuojavaltuutetun toimistolla on käytettävissään edelliseltä vuodelta siirtyvä määräraha, jonka arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 759 000 euroa.
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4.

VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Tulossopimus koskee vuosia 2020-2023. Tulossopimusasiakirja päivitetään vuosittain tulosneuvottelussa tai jos valtuutettu vaihtuu sopimuskauden aikana.
Tulostavoitteiden toteutumista arvioidaan alustavasti puolivuosikatsauksessa ja tavoitteiden
toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Oikeusministeriö ohjeistaa raportointiaikatauluista erikseen.

5.

ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä 19.12.2019
Tietosuojavaltuutetun toimiston puolesta,
Reijo Aarnio
tietosuojavaltuutettu
Oikeusministeriön puolesta,
Johanna Suurpää
osastopäällikkö

TULOSSOPIMUSASIAKIRJA
25.11.2019

OIKEUSMINISTERIÖN JA TIEDUSTELUVALVONTAVALTUUTETUN TOIMINNON TULOSSOPIMUS VUOSILLE
2020–2023
Oikeusministeriö ja tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminto ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2020–2023 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelu käytiin 11.11.2019 oikeusministeriössä.

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7730

Sähköpostiosoite
oikeusministerio@om.fi
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STRATEGINEN KEHYS
1.1

Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille sekä oikeusministeriön hallinnonalalle asettamista tavoitteista. Tavoitteisiin vaikuttavat myös oikeusministeriön ja toiminnon omat strategiat. Lisäksi tavoitteiden asetannassa on otettu huomioon oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvien lainkäyttöelinten ja itsenäisten toimijoiden riippumattomuus.
Toiminnon kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet:
”Uuden tiedustelulainsäädännön tehokas ja asianmukainen soveltaminen varmistetaan sekä
tiedusteluviranomaisten toimivaltuuksien ja erityisesti tiedustelua valvovien viranomaisten resurssien ajantasaisuus ja riittävyys taataan.” (HO 2019)
• Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminto varmistaa osaltaan tiedustelulainsäädännön soveltamisen asianmukaisuuden
Alla olevassa taulukossa esitetään toiminnon visio, perustehtävä sekä tärkeimmät strategiset
tavoitteet ulottuen vuoteen 2023.
Visio
Tiedustelutoiminta on lainmukaista ja siinä toteutuvat perus- ja ihmisoikeudet
Perustehtävä
Tiedusteluvalvontavaltuutettu harjoittaa tiedustelutoiminnan laillisuusvalvontaa
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Varmistetaan tiedustelutoiminnan kohdentumisen lainmukaisuus
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2. Tarkastetaan kaikki tiedustelumenetelmien käyttöä koskevat päätökset
3. Ylläpidetään kiinteitä yhteistyösuhteita muihin valvojiin
4. Viestitään valvontatoiminnasta salassapitovelvoitteiden sallimissa puitteissa
Henkilöstötavoitteet
5. Rekrytoidaan ja perehdytetään toiminnon henkilöstö kokonaan uusimuotoiseen toimintaan
6. Toiminnon toiminnalliset ja hallinnolliset toimintatavat luodaan ja niitä kehitetään toiminnon henkilöstön yhteistyönä
Taloutta koskevat tavoitteet
7. Laillisuusvalvonnan kustannustehokkuus varmistetaan sen asianmukaisella
kohdentamisella
8. Toiminto tukeutuu henkilöstö- ja taloushallinnollisesti tietosuojasuojavaltuutetun toimistoon tai tulevaisuudessa mahdollisesti perustettavaan oikeushallintovirastoon; toiminnolla on tietoturvasyistä oma asiakirjahallinto
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9. Laillisuusvalvonnassa hyödynnetään valvottavien toiminnallisia asianhallintajärjestelmiä; toiminnolla on tietoturvasyistä oma salassa pidettävien asioiden
diaari ja sille luodaan oma hallinnollisten asioiden asianhallintajärjestelmä

1.2

Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)

Globalisoituneessa ja digitalisoituneessa toimintaympäristössä kansallisen turvallisuuden uhkien ennakointi on vaikeutunut. Tämä kasvattaa odotuksia tiedustelutoiminnan ylimmän valtiojohdon päätöksenteolle ja muiden turvallisuusviranomaisten toiminnalle tuottaman lisäarvon suhteen. Kasvavien odotusten kohteena olevien tiedusteluviranomaisten toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseksi niiden valvonnan voimavarojen on oltava riittävät ja kustannustehokkaasti kohdennetut. Valvottavan toiminnan luonteen vuoksi myös sen valvonnassa
korostuvat tietoturvavaatimukset.
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2.

TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020–2023

2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
• Varmistetaan tiedustelutoiminnan kohdentumisen lainmukaisuus
Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 1:
VUOSI
20202023

2.2

VÄLITAVOITTEET
•

Valvonta suunnataan sen mukaisesti, mihin uusimuotoinen tiedustelutoiminta kohdentuu

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
laadullinen

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2020 – 2023 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
• Tarkastetaan kaikki tiedustelumenetelmien käyttöä koskevat päätökset
• Ylläpidetään kiinteitä yhteistyösuhteita muihin valvojiin
• Viestitään valvontatoiminnasta salassapitovelvoitteiden sallimissa puitteissa
Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 2:
VUOSI
20202023

VÄLITAVOITTEET

•

Tarkastetaan kaikki tiedustelumenetelmien käyttöä koskevat päätökset

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
numeraalinen

Tulostavoite 3:
VUOSI
20202023

VÄLITAVOITTEET
•

Ylläpidetään kiinteitä yhteistyösuhteita muihin valvojiin

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
laadullinen
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Tulostavoite 4:
VUOSI
2020

20212023

VÄLITAVOITTEET

•

•

Laaditaan ensimmäinen tiedusteluvalvontavaltuutetun
vuosikertomus ja kehitetään tiedusteluvalvontavaltuutetun verkkosivuja
Kehitetään tiedusteluvalvontavaltuutetun vuosikertomusta ja tiedusteluvalvontavaltuutetun verkkosivuja

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
laadullinen

laadullinen
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2.3

Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Henkilöstö
• Rekrytoidaan ja perehdytetään toiminnon henkilöstö kokonaan uusimuotoiseen
toimintaan
• Toiminnon toiminnalliset ja hallinnolliset toimintatavat luodaan ja niitä kehitetään
toiminnon henkilöstön yhteistyönä
Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 5:
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•

Rekrytoidaan ja perehdytetään jo perustettujen virkojen
haltijat

20212013

•

Rekrytoidaan ja perehdytetään mahdollinen lisähenkilöstö *)

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
laadullinen
laadullinen

*) ks. 3.1 Henkilötyövuodet
Tulostavoite 6:
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

2020

•

Vakiinnutetaan valvontakäytännöt ja tietosuojavaltuutetun
laadullinen
toimiston kanssa tehtävä hallinnollinen yhteistyö

20212023

•

Kehitetään valvontakäytäntöjä ja tietosuojavaltuutetun
toimiston tai mahdollisesti perustettavan oikeushallintoviraston kanssa tehtävää hallinnollista yhteistyötä

2.4

laadullinen

Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Talous
• Laillisuusvalvonnan kustannustehokkuus varmistetaan sen asianmukaisella kohdentamisella
• Toiminto tukeutuu henkilöstö- ja taloushallinnollisesti tietosuojasuojavaltuutetun
toimistoon tai tulevaisuudessa mahdollisesti perustettavaan oikeushallintovirastoon; toiminnolla on tietoturvasyistä oma asiakirjahallinto
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•

Laillisuusvalvonnassa hyödynnetään valvottavien toiminnallisia asianhallintajärjestelmiä; toiminnolla on tietoturvasyistä oma salassa pidettävien asioiden diaari
ja sille luodaan oma hallinnollisten asioiden asianhallintajärjestelmä

Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 7:
VUOSI
20202023

VÄLITAVOITTEET

•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Laillisuusvalvonta on kustannustehokkaasti kohdennettua laadullinen

Tulostavoite 8:
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

2020

•

Toiminto tukeutuu henkilöstö- ja taloushallinnollisesti tietosuojasuojavaltuutetun toimistoon

20212023

•

Toiminto tukeutuu henkilöstö- ja taloushallinnollisesti tietosuojavaltuutetun toimistoon tai mahdollisesti perustetta- laadullinen
vaan oikeushallintovirastoon

laadullinen

Tulostavoite 9:
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•

20212023

•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Toiminnolle luodaan hallinnollisten asioiden asianhallintalaadullinen
järjestelmä
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3.

VUOSIEN 2020–2023 VOIMAVARAT

3.1

Henkilötyövuodet
Toteuma
2018

Henkilötyövuodet

-

Arvio
2019
0,6

Tavoite
2020
4 *)

Tavoite
2021
4 **)

Tavoite
2022
4 **)

Tavoite
2023
4 **)

*) Tiedusteluvalvontavaltuutettu sekä 14.6.2019 perustetut kaksi erityisasiantuntijan virkaa ja
yksi hallinnollisen avustajan virka
**) Pitemmän aikavälin henkilöstötarpeita voidaan arvioida tarkemmin sen jälkeen, kun kokonaan uusimuotoisesta tiedustelutoiminnasta ja sen kokonaan uusimuotoisesta valvonnasta
on saatu käytännön kokemusta. Henkilöstötarpeisiin vaikuttavat muun muassa tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisuusjärjestelyt sekä se, missä määrin tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminto voi tukeutua muun kuin oikeudellisen osaamisen osalta muihin toimijoihin.

3.2

Määrärahat
Toteuma
2018

Määrärahat (1000 €)

-

Arvio
2019
320 *)

Tulossopimus 2020
350

Kehys
2021
350 **)

Kehys
2022
350 **)

Kehys
2023
350 **)

*) Menoennuste 93.000 euroa
**) Pitemmän aikavälin määrärahatarpeita voidaan arvioida tarkemmin sen jälkeen, kun kokonaan uusimuotoisesta tiedustelutoiminnasta ja sen kokonaan uusimuotoisesta valvonnasta on saatu käytännön kokemusta.
Taulukossa vuosien 2021–2023 määrärahat ovat valtioneuvoston 7.10.2019 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
Lisäksi valtuutetulla on käytössään edelliseltä vuodelta siirtyvä määräraha, jonka arvioidaan
olevan vuonna 2020 227.000 euroa.
Huom. toimitilakustannukset tietosuojavaltuutetun toimiston määrärahassa
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4.

VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Tulossopimus koskee vuosia 2020-2023. Tulossopimusasiakirja päivitetään vuosittain tulosneuvottelussa tai jos valtuutettu vaihtuu sopimuskauden aikana.
Tulostavoitteiden toteutumista arvioidaan alustavasti puolivuosikatsauksessa ja tavoitteiden
toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Oikeusministeriö ohjeistaa raportointiaikataulusta erikseen.

5.

ALLEKIRJOITUKSET

Johanna Suurpää
Osastopäällikkö,ylijohtaja

Kimmo Hakonen
Tiedusteluvalvontavaltuutettu

TULOSSOPIMUSASIAKIRJA
11.11.2019

OIKEUSMINISTERIÖN JA YHDENVERTAISUUSVALTUUTETUN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020–2023
Oikeusministeriö ja yhdenvertaisuusvaltuutettu ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2020–
2023 tavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on toimintastrategia vuosille 2016 - 2020. Valtuutettu on uudistamassa strategiaansa alkuvuonna 2020. Tämän takia tässä tulossopimuksessa esitetään
strategiset tavoitteet vain vuodelle 2020.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle yhdenvertaisuusvaltuutetun puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelu käytiin 11.11.2019 Helsingissä.
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1.

STRATEGINEN KEHYS

1.1

Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet

Yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain 1 §:n mukaan yhdenvertaisuusvaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Hallituksen esityksessä on täsmennetty, että tämä
sisältää yhdenvertaisuuslain valvonnan lisäksi itsenäisyyden ja riippumattomuuden myös
päätettäessä resurssien kohdentamisesta ja henkilöstöä koskevasta päätöksenteosta.
Oikeusministeriön hallinnonalalla toimivat valtuutetut pitävät perusteltuna kehittää toimintansa tuloksellisuutta yhdessä oikeusministeriön kanssa kuvaamalla vuosittain toimintansa tavoitteet ja sopimalla resursseista oikeusministeriön kanssa.
Alla olevassa taulukossa esitetään yhdenvertaisuusvaltuutetun visio, perustehtävä sekä tärkeimmät strategiset tavoitteet vuodelle 2020.
Visio
Syrjintään puuttuminen on itsestäänselvyys yhdenvertaisemmassa Suomessa.
Perustehtävä
Työskentelemme aktiivisesti ja asiantuntevasti yhdenvertaisuuden edistämiseksi syrjittyjen oikeusturvaa vahvistaen.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Yhdenvertaisuus toteutuu Suomessa paremmin
2. Ihmiskaupan uhrien oikeudet toteutuvat ja tekijät saatetaan vastuuseen
3. Maastapoistaminen tapahtuu perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
4. Tehokas ja joustava asioiden käsittely vaikuttavuuden ja toimintakyvyn turvaamiseksi
5. Kiinteä yhteistyö ja verkostot muiden toimijoiden kanssa
Henkilöstötavoitteet
6. Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky
Taloutta koskevat tavoitteet
7. Toiminnan pitkäjänteisyyden ja ennustettavuuden kehittäminen talouden
suunnittelua ja seurantaa kehittämällä
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1.2

Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)

Suomi muuttuu yhä monimuotoisammaksi ja globaalimmaksi. Monimuotoisuuden lisääntymisen elementtejä ovat muun muassa maahanmuuton kasvu, joka näkyy erityisesti Suomessa
asuvien muslimien määrän lisääntymisenä, vammaisten henkilöiden lisääntyvä osallisuus
yhteiskunnassa ja aikaisemmin näkymättömissä olleiden ryhmien parempi näkyvyys yhteiskunnassa (esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt). Muutokset heijastuvat lisääntyvinä vaatimuksina monimuotoisuuden paremmasta huomioimisesta yhteiskunnan eri osaalueilla esimerkiksi kouluissa, työelämässä sekä hallinnossa. Monet yksityisen ja julkisen
sektorin toimijat ovatkin kehittäneet monimuotoisuusosaamistaan ja toimintatapojaan niin,
että esimerkiksi palveluita on kehitetty aikaisempaa esteettömimmiksi ja eri vähemmistöt paremmin huomioiviksi.
Monimuotoisuuden lisääntymiseen reagoidaan osin kielteisesti ja jopa aggressiivisesti erityisesti julkisessa keskustelussa. Toisaalta vihapuheeseen puuttumista pidetään laajasti tarpeellisena ja hyväksyttävänä. Viranomaisista erityisesti poliisi ja syyttäjät ovat kehittäneet
toimintaansa paremmin vastaamaan ongelmaan. Yhä useampi yksityinen yritys on sisällyttänyt arvoihinsa ja toimintatapoihinsa syrjintään puuttumisen ja monimuotoisuuden edistämisen. Tämän mukaisesti esimerkiksi tiedotusvälineiden keskustelupalstoja ei haluta antaa vihapuheen ja suvaitsemattomuuden edistämiseen.
Vuonna 2019 toimintansa aloittaneen hallituksen hallitusohjelma huomioi yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset aikaisempia hallitusohjelmia paremmin ja valtuutetun toiminta saa tukea hallituksen ohjelmasta.
Valtioneuvoston linjausten mukaisesti oikeusministeriö valmistelee ministeriön yhteydessä
toimivien itsenäisten viranomaisten tukipalvelujen siirtämistä oikeusministeriöstä joko perustettavalle hallintoyksikölle tai valtion palvelukeskusten hoidettavaksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu hyödyntää saatavissa olevia hallinnon tuki- ja kehittämispalveluja niin, että valtuutettu
voi jatkossakin saada esimerkiksi taloushallinnon tukipalveluja ilman, että niitä varten täytyy
perustaa erillisiä virkoja valtuutetun toimistoon.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteuttaa riskienhallintaa osana strategista suunnitteluaan (toimintaympäristöön ja viestintään liittyvät riskit), osana tietohallinnon ohjeistuksen kehittämistä
(tietotekniikkaan liittyvät riskit) sekä osana henkilöstösuunnitteluaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa (henkilöstöön ja työturvallisuuteen liittyvät riskit).
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2.

TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020–2023

2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
• Yhdenvertaisuus toteutuu Suomessa paremmin
• Ihmiskaupan uhrien oikeudet toteutuvat ja tekijät saatetaan vastuuseen
• Maastapoistaminen tapahtuu perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen
Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 1: Yhdenvertaisuus toteutuu Suomessa paremmin
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET
− Yhdenvertaisuuslainsäädäntö tunnetaan viranomaisissa,
oppilaitoksissa, yrityksissä ja kansalaisyhteiskunnassa
−

Yritykset ja yhteisöt laativat ja toteuttavat yhdenvertaisuussuunnittelua aikaisempaa enemmän. Valtuutettu tukee ja
valvoo edistämisvelvoitteen toteutumista erityisesti julkisella
sektorilla.

−

Yhdenvertaisuusvaltuutettu puuttuu syrjintään strategiansa
mukaisesti:
Seulonnalla tunnistetaan tapaukset, joihin puuttumalla saadaan laaja-alaisempia vaikutuksia.
Kanteluista strategisesti merkittävimmät jutut viedään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan tai tuomioistuimiin.
Muissa merkittävissä syrjintää koskevissa oikeustapauksissa
annetaan yhdenvertaisuuslain 27 §:n mukaisia lausuntoja
tuomioistuimille ja syyttäjille.
Sovinnon edistämismahdollisuutta hyödynnetään mahdollisimman laajalti.
Valtuutettu kohdentaa hallitusohjelman mukaisesti myönnettyjä lisäresurssejaan viestinnän vahvistamiseksi sekä yhteistyön lisäämiseksi syrjinnän vaarassa olevien ryhmien kanssa syrjinnän tunnistamiseksi ja esiin nostamiseksi aiempaa
paremmin. Valtuutettu tuo myös vähemmistöryhmien kohtaaman syrjinnän yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pyrkii
näin vähentämään syrjintää (ihmisoikeusongelmien tunnistaminen ja raportointi).
Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii aktiivisesti yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen toteuttamiseksi tavoitteenaan
vahvistaa syrjinnän uhrien oikeussuojaa monin eri tavoin
valtuutetun eduskuntakertomuksessa 2018 esitetyin tavoin.
Valtuutetun tavoitteena on, että syrjinnänsuojaa työelämässä laajennetaan niin, että syrjintään voi puuttua työsuojeluviranomaisten ohella myös yhdenvertaisuusvaltuutettu tasa-

-

-

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Kantelumäärä, FRAn kvselvitys lainsäädännön tuntemuksesta eri maissa

Tilastot kanteluista ja valtuutetun toimenpiteistä (kantelumäärät, lautakuntaan viedyt, tuomioistuimille annetut
lausunnot).

Uhrin mahdollisuudet saattaa asia vireille oikeussuojan
saamiseksi. Työelämän syrjintään puuttumisen merkityksen kasvu yhteiskunnallisessa keskustelussa.
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arvovaltuutetun tavoin.

Tulostavoite 2: Ihmiskaupan uhrien oikeudet toteutuvat ja tekijät saatetaan vastuuseen
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET
− Tuetaan ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämistä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa sekä viestinnän keinoin, jotta ihmiskaupan uhrien heille kansainvälisten ihmisoikeussopimusten, EUlainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön mukaan kuuluvat oikeudet toteutuvat nykyistä paremmin.
− Edistetään ihmiskauppaa koskevien rikoslain säännösten soveltamista yhteistyössä erityisesti ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän, poliisin ja syyttäjälaitoksen kanssa.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Numeraalinen arviointi
perustuu lukumääriin
auttamisjärjestelmästä
ja oleskeluluvista.
Konsultaatiot, lukumäärät syytteistä ja
tuomioista.

Tulostavoite 3: Maastapoistaminen tapahtuu perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen
VUOSI
2020

2.2

VÄLITAVOITTEET
− Valvotaan kansallisia maastapoistamisoperaatioita, annetaan niistä
palautetta poliisille ja koulutetaan saattopoliiseja.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Kehitys poliisin toiminnassa annettujen
palautteiden perusteella.

−

Toteutetaan arviointi vuosien 2014-2018 kansallisesta valvontatoiminnasta ja päätetään jatkotoimenpiteet arvioinnin perusteella
(hanke päättyy 31.7.2020)

−

Kehitetään valvontaa myös osallistumalla 22 jäsenvaltion yhteiseen
FReM III –hankkeeseen

Hankkeesta saadut
kehitystoimet

−

Osallistutaan valvojana Frontex-yhteispalautusoperaatioihin, osallistutaan valvojapooliin toimintaan ja tehdään yhteistyötä Rajavartiolaitoksen kanssa, joka toimii Suomen kansallisena Frontexyhteyspisteenä

Operaatioista saadut
kokemukset ja havainnot muiden maiden valvontatoiminnasta.

−

Valvotaan, että ulkomaalaisen oikeudet toteutuvat ulkomaalaishallinnon lupaprosesseissa, painottuen haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin.

Vaikutusten arviointi
yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Arviointiraportti

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2020 – 2023 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
• Tehokas ja joustava asioiden käsittely vaikuttavuuden ja toimintakyvyn turvaamiseksi
• Kiinteä yhteistyö ja verkostot muiden toimijoiden kanssa
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Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 4: Tehokas ja joustava asioiden käsittely vaikuttavuuden ja toimintakyvyn turvaamiseksi
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET
− Valtuutettu käyttää ja kehittää seulontajärjestelmää voidakseen
vastata kaikkiin asiakaskanteluihin tehokkaasti ja ripeästi kasvaneista yhteydenottomääristä huolimatta

−

Valtuutettu vaikuttaa siihen, että OM:n hallinnoalalla käyttöön otettava asianhallintajärjestelmä soveltuu myös valtuutetun asiakasasioiden käsittelyyn

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Varmistetaan riittävä
neuvonta valtuutettuun yhteyttä ottaneilla. Seurataan, etteivät vastausajat pitene.
Hilda-järjestelmän
toiminnallinen arviointi.

Tulostavoite 5: Kiinteä yhteistyö ja verkostot muiden toimijoiden kanssa
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET
− Yhdenvertaisuusvaltuutettu jatkaa tiivistä yhteistyötä muiden OM:n
hallinnonalan valtuutettujen ja ylimpien laillisuusvalvojien kanssa
−

Rakennamme yhteistyötä eri toimijoiden kuten valvontaviranomaisten välillä syrjimättömän tekoälyn hyödyntämisen varmistamiseksi

− Yhdenvertaisuusvaltuutettu osallistuu aktiivisesti eurooppalaisen
yhteistyön vahvistamiseen eri maiden valtuutettujen yhteistyöelimen Equinetin piirissä mm. hallituksen jäsenenä

− Ihmiskaupan vastaista työtä kehitetään osallistumalla EU-maiden

NREM -verkoston toimintaan sekä ETYJ:n ihmiskaupan vastaisen
koordinoinnin

2.3

Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Yhteistyöhankkeet
valtuutettujen kanssa.
Aloitteet ja toimet
syrjimättömyyden
huomioimiseksi tekoälytoimintoja kehitettäessä
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Henkilöstö
• Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky
Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 6: Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky
VUOSI
2020

2.4

VÄLITAVOITTEET
−

Tuetaan henkilöstön hyvinvointia ja kykyä selviytyä haastavista tehtävistä asiakasyhteydenottojen määrän kasvaessa

−

Määräaikaisten virkasuhteiden ongelmien vähentäminen virkoja
vakinaistamalla

−

Sähköisen oppimisen välineet parempaan käyttöön

−

Sairauspoissaolojen vähentäminen varhaisella puuttumisella kuormitukseen ja muihin jaksamisen ongelmiin

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
VM baro
määräaikaisten
osuus henkilöstöstä
Osaava ja E-oppiva
järjestelmien käyttäjämäärä
sairauspoissaolot

Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Talous
• Toiminnan pitkäjänteisyyden ja ennustettavuuden kehittäminen talouden suunnittelua ja seurantaa kehittämällä
Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 7: Toiminnan pitkäjänteisyyden ja ennustettavuuden kehittäminen talouden
suunnittelua ja seurantaa kehittämällä
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET
− pitkäaikaisten rahoituskehysten käyttö toiminnan suunnittelussa
mahdollistaa esim. määräaikaisten henkilöiden käytön vähentämisen ja yhtä toimintavuotta pitempien kehityssuunnitelmien toteuttamisen
− tarkempien toimintokohteittaisten taloussuunnitelmien laatiminen ja
seuranta
− määrärahasuunnittelun perustana etukäteen tiedossa oleva, riittävä
resurssi eri toimintakohteita varten

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
määräaikaisten määrän kehitys
kaikkiin toimintokohteisiin laaditut taloussuunnitelmat
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3.

VUOSIEN 2020–2023 VOIMAVARAT

3.1

Henkilötyövuodet
Toteuma
2018

Henkilötyövuodet

22,2

Arvio
2019
24,8

Tavoite
2020
19+3

Tavoite
2021
19+2

Tavoite
2022
20+2

Tavoite
2023
20+2

Vuoden 2020 ja sitä seuraavien vuosien osalta taulukon ensimmäinen luku osoittaa vakinaisen henkilökunnan määrän. + ja - merkin jälkeinen luku osoittaa määräaikaisiin tehtäviin
esimerkiksi projektirahoituksella palkatun henkilökunnan arvioidun määrän. Valtuutetulla on
tarkoitus hyödyntää EU-rahoitusta työhönsä. Valtioneuvoston 7.10.2019 hyväksymä, hallitusohjelman huomioiva Julkisen talouden suunnitelma mahdollistaa yhden viran perustamisen 1.4.2022 alkaen.

3.2

Määrärahat
Toteuma
2018

Määrärahat (1000
€)

1 741

Arvio
2019
1 890

Tulossopimus
2020
1 730

Kehys
2021
1 730

Kehys
2022
1 790

Kehys
2023
1 810

Taulukossa vuosien 2021–2023 määrärahat ovat valtioneuvoston 7.10.2019 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
Lisäksi valtuutetulla on käytössään edelliseltä vuodelta siirtyvä määräraha, jonka arvioidaan
olevan vuonna 2020 200 000 euroa eli n. 10 % vuoden 2019 määrärahasta. Oikeusministeriön suosituksen mukaisesti vuosittaisen siirtyvän erän suositellaan olevan vähintään 8 %
määrärahasta.
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4.

VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Tulossopimus koskee vuosia 2020-2023. Tulossopimusasiakirja päivitetään vuosittain tulosneuvottelussa tai jos valtuutettu vaihtuu sopimuskauden aikana.
Tulostavoitteiden toteutumista arvioidaan alustavasti puolivuosikatsauksessa ja tavoitteiden
toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Oikeusministeriö ohjeistaa raportointiaikatauluista erikseen.

5.

ALLEKIRJOITUKSET

Kirsi Pimiä
yhdenvertaisuusvaltuutettu

Johanna Suurpää
osastopäällikkö, oikeusministeriö

31.1.2020

VN/1500/2020

YLEISTEN TUOMIOISTUINTEN JA TYÖTUOMIOISTUIMEN TULOSTAVOITTEET VUONNA 2020

1 Perustehtävä
Tuomioistuinten tehtävänä on ratkaista varmasti, luotettavasti, kohtuullisessa ajassa ja
kohtuullisin kustannuksin kaikki niiden käsiteltäväksi tulevat asiat.
2 Visio ja strategiset tavoitteet
Tuomioistuinlaitoksen visiona on riippumaton tuomioistuinlaitos, joka turvaa, että
jokainen voi yhteiskunnassa luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Vision toteuttamiseksi
tärkeimmät strategiset tavoitteet on jaoteltu neljään eri strategiaosa-alueeseen:
yhteiskunnalliset tavoitteet, toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet, henkilöstö ja
resurssit.
Keskeisinä yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevina tavoitteina ovat:
• Riita-, rikos- ja hallintolainkäyttöasiat ratkaistaan viivästyksettä, laadukkaasti ja
edullisesti
• Perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat asioiden käsittelyssä ja ratkaisemisessa
• Tuomioistuintoiminta on avointa.
Toiminnallinen tuloksellisuutta koskevia tavoitteita ovat:
• Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa sekä mahdollistavat
sähköisen asioinnin
• Oikeusasteiden roolit ja tehtävät ovat selkeitä, lainkäyttö on laadukasta
• Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat toiminnan vaikuttavuutta
• Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja samalla
tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista ja henkilöstöresurssit ovat tehtäviin
nähden riittävät
• Käsittelyketjut ja oikeudenkäyntimenettelyt määräytyvät asioiden laadun ja
vaativuuden mukaan
Henkilöstöä koskevana tavoitteena on muun muassa se, että johtaminen on innostavaa
ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa. Tavoitteena on myös, että henkilöstö
tunnistaa asemansa työyhteisön jäsenenä ja toimii vastuullisesti ja tehokkaasti.
Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa jatkuvaa toimintaa.

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7730

Sähköpostiosoite
oikeusministerio@om.fi
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Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön.
Lisäksi tavoitteena on, että tuomioistuinlaitos on kilpailukykyinen työnantaja.
Talouteen liittyvinä tavoitteina on, että toiminta on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.
Toiminta ja talous ovat tasapainossa suhteessa tuomioistuimen tehtäviin. Toiminnan
tulee myös olla kustannustehokasta.
3 Toiminnallinen tehokkuus
Toimintamenot (1000 €)

Korkein oikeus
Hovioikeudet
Käräjäoikeudet
Yhteensä

2017
8 369
35 406
134 489
178 263

2018
8 658
35 361
136 136
180 154

2019
8 751
36 621
140 227
185 599

Arvio
2020
8 885
38 092
143 897
190 874

Työtuomioistuin
Yhteensä

894
179 157

995
181 149

1 094
186 693

1 103
191 977

Muutos
v:sta
2019
2%
4%
3%
3%
1%
3%

Korkeimman oikeuden toimintamenot rahoitetaan momentilta 25.10.01 ja vuoden 2020
valtion talousarviossa myönnetty määräraha on 8,793 milj. euroa. Muiden edellä
mainittujen tuomioistuinten toimintamenot rahoitetaan momentilta 25.10.03.
Taloudellisuus(toimintamenot/työmäärä, ratkaistut asiat)

Korkein oikeus
Hovioikeudet
Käräjäoikeudet
Työtuomioistuin

2017
3 447
1 864
577
5 288

2018
3 615
1 852
598
7 896

2019
4 229
2 002
629
8 897

TA-2020
tavoite
4 000
1 800
600
6 200

Tavoite
2020
4 106
1 816
601
7 878

Poikk. TAMuutos
tavoitt. v:sta 2019
3%
-3 %
1%
-9 %
0%
-5 %
27 %
-11 %

TA-2020
tavoite
30
45
120
20

Tavoite
2020
29
48
124
15

Poikk. TAMuutos
tavoitt. v:sta 2019
-3 %
4%
7%
12 %
3%
6%
-24 %
21 %

Tuottavuus (työmäärä, ratkaistut asiat/htv)

Korkein oikeus
Hovioikeudet
Käräjäoikeudet
Työtuomioistuin

2017
33
45
123
19

2018
32
46
120
14

2019
28
43
117
14

4 Tuotokset ja laadun hallinta
Tulosneuvotteluissa työtilanteen arvioitiin pysyvän suhteellisen vakaana.
Käräjäoikeuksien velkomusasioiden määrän arvioitiin pysyvän edelleen korkealla tasolla.
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Korkein oikeus
Korkein oikeus arvioi ratkaisevansa 100 asiaa enenmmän kuin niitä saapuu. Vireillä
olevien asioiden määrän arvioidaan edelleen laskevan edellisien vuosien tasosta.

Saapuneet asiat
Ratkaistut asiat
Vireillä

2017
2 303
2 428
1 124

2018
2 055
2 395
789

2019
2 028
2 069
740

TA-2020
tavoite
2 100

Tavoite
2020
2 050
2 150
600

Poikk. TAtavoitt.

Muutos
v:sta
2020

2%

4%

Hovioikeudet
Hovioikeudet arvioivat ratkaisevansa vuonna 2020 noin 500 asiaa enemmän kuin
edellisenä vuonna. Saapuvien asioiden määrän arvioidaan kasvavan noin 300 asialla
edellisestä vuodesta.

Saapuneet asiat
Ratkaistut asiat
Vireillä

2017
8 263
8 269
3 780

2018
8 316
8 177
3 922

2019
8 453
8 277
4 149

TA-2020
tavoite
8 500

Tavoite
2020
8 760
8 810
4 866

Poikk. TAMuutos
tavoitt. v:sta 2019
4%
4%
7%
17 %

Käräjäoikeudet
Summaarisia asioita arvioidaan saapuvan 412 000 asiaa ja ratkaistavan noin 422 000
asiaa, joten vireillä olevien määrän ennakoidaan vähenevän edellisestä vuodesta.
Käräjäoikeuksissa käsiteltävien laajojen riita-asioiden oletetaan pysyvän edellisen
vuoden tasolla.

Saapuneet asiat
Ratkaistut asiat
Rikosasiat
Laajat riita-asiat
Summaariset asiat

2017
2018
545 986 559 278
521 942 582 924
51 076 56 001
8 972
8 279
375 951 440 664

2019
577 203
549 739
55 152
8 272
407 212

Painotettu työmäärä

233 059 227 693

222 818

TA-2020
tavoite
550 000
55 000
8 500
400 000

Tavoite
2020
559 550
569 929
58 842
8 913
421 740

Poikk. TAMuutos
tavoitt. v:sta 2019
-3 %
4%
4%
7%
7%
5%
8%
5%
4%

239 350

7%

Tavoite
2020
120
140
80

Poikk. TAMuutos
tavoitt. v:sta 2019
21 %
-13 %
14 %
-22 %

Työtuomioistuin

Saapuneet asiat
Ratkaistut asiat
Vireillä

2017
184
169
108

2018
147
126
129

2019
99
123
103

TA-2020
tavoite
160
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Keskimääräinen käsittelyaika (kk)

Korkein oikeus
* Valituslupa-asiat
* Asiaratkaisut

Hovioikeudet

Käräjäoikeudet
* Rikosasiat
* Laajat riita-asiat
* Summaariset asiat
* Velkajärjestelyasiat

Työtuomioistuin

Tavoite Poikk. TA-ta2020
voitt.

Muutos
v:sta
2019

2017

2018

2019

TA-2020
tavoite

5,1
18,5

4,3
18,7

3,8
18,0

4,5
17,5

4,0
17,5

-0,5
0,0

0,2
-0,5

5,5

5,6

5,8

5,5

5,5

0,0

-0,3

4,2
13,8
2,9
6,2

4,4
9,8
2,9
6,3

4,8
9,7
2,7
6,5

4,0
9,0
2,8
6,0

4,6
10,0
3,1
6,4

0,6
1,0
0,3
0,3

-0,2
0,3
0,4
-0,2

6,3

7,6

9,7

7,0

10,0

3,0

0,3

Vuotta 2020 koskevat käsittelyaikatavoitteet vastaavat
tuomioistuimissa vuonna 2019 toteutuneita käsittelyaikoja.

pääosin

yleisissä

Korkeimmassa oikeudessa keskimääräisen käsittelyaikatavoitteen lisäksi tavoitteena on,
että vireillä olevien asioiden suhde saapuneiden asioiden määrään on enintään 29 %.
Tavoitteena on myös, että vireillä olevista valitusasioista enintään 45 % on ollut vireillä
yli 12 kuukautta.
Hovioikeuksissa on keskimääräisen käsittelyaikatavoitteen lisäksi on asetettu erillinen
tavoite myös pääkäsittelyssä, esittelyssä ja jatkolupakäsittelyssä ratkaistaville asioille.
Yksittäisen hovioikeuden keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2019 enimmillään
1,1 kk koko maan keskiarvoa pidempi. Vuonna 2020 tavoitteena on, että käsittelyaikaero
ei pitene. Tavoitteena on, että samanlaisissa asioissa keskimääräiset käsittelyjat eivät
poikkea merkittävästi hovioikeuksien välillä. Myös vanhojen, yli 12 kk vireillä olleiden
asioiden määrään kiinnitetään edelleen huomiota. Niitä oli 515 asiaa vuoden 2019
lopussa. Vuoden 2020 tavoite on enintään 355 yli vuoden vireillä ollutta asiaa, eli
7,3 prosenttia vireillä olevista. Hovioikeuskohtaiset tavoitteet ilmenevät liitteestä 1.
Käräjäoikeuksien kanssa sovittiin ratkaistujen rikosasioiden jakautumisesta
käsittelyaikaväleille siten, että mahdollisimman suuri osa ratkaistuista asioista
ratkaistaisiin nopeasti. Talousarviossa tavoitteena oli, että rikosasioista 45 prosenttia
ratkaistaan alle 2 kuukaudessa. Tulosneuvotteluissa sovittu käräjäoikeuskohtainen
tavoite vaihtelee 13 prosentista 58 prosenttiin. Käräjäoikeuksien keskimääräinen tavoite
tältä osin on 35 prosenttia. Tavoitteen mukaan yli 9 kuukauden käsittelyaika saa olla
enintään 10 prosentissa asioista. Laajoissa riita-asioissa käsittelyaikatavoite on
10,0 kuukautta siten, että käräjäoikeuskohtaiset tavoitteet vaihtelevat 6,1 kk – 16,2 kk.
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Pisin käsittelyaikatavoite on Helsingin käräjäoikeudella. Käräjäoikeuskohtaiset tavoitteet
ilmenevät liitteestä 2.
5 Henkiset voimavarat
Henkilöstömäärä (htv)
Korkein oikeus
Hovioikeudet
Käräjäoikeudet
Työtuomioistuin
Yhteensä

2017
73
419
1 891
9
2 392

2018
74
418
1 893
9
2 395

2019
74
427
1 910
10
2 420

Arvio
2020
74
437
1 926
9
2 446

Muutos
v:sta 2019
0
10
16
-1
26

Hovioikeuksien tulosneuvottelutavoitteen mukaisen henkilötyövuosimäärän tuli vuonna
2019 olla noin 432 henkilötyövuotta. Vuotta 2020 koskeva tavoite on 5 henkilötyövuotta
vuodelle 2019 asetettua tavoitetta suurempi. Käräjäoikeuksien tavoitteena oli 1 896
henkilötyövuotta vuonna 2019. Vuoden 2019 toteutuneeseen verrattuna vuoden 2020
tavoitteessa on lisäystä 16 henkilötyövuotta.
Arvio hovioikeuksien henkilöstömäärästä hovioikeuksittain vuonna 2020 on esitetty
liitteessä 1 ja käräjäoikeuksien osalta liitteessä 3.
Henkilöstöä koskevien tavoitteiden osalta on määritelty keskeisiä vuonna 2020
toteutettavia
toimenpiteitä.
Toimintavuonna
järjestetään
johtamis–
ja
työyhteisökoulutusta ja koulutusta uusiin sähköisiin välineisiin. Huolehditaan, että
henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä
henkilöstön osaamisen kehittämisestä.
LIITTEET

1 Hovioikeuksien tulostavoitteet vuonna 2020
2 Käräjäoikeuksien tulostavoitteet vuonna 2020
3 Arvio käräjäoikeuksissa toteutuvista henkilötyövuosista vuonna 2020

HOVIOIKEUKSIEN TULOSTAVOITTEET VUONNA 2020

Hovioikeus

Saapuvat

Ratkaistut

Käsittelyajat Siirtyneet

asiat

asiat

kuukausina asiat
5,5
4 866

KOKO MAA

8 760

8 810

Helsingin HO
Itä-Suomen HO
Rovaniemen HO
Turun HO
Vaasan HO

3 300
1 360
1 000
1 950
1 150

3 300
1 360
1 000
2 000
1 150

KOKO MAA
Helsingin HO
Itä-Suomen HO
Rovaniemen HO
Turun HO
Vaasan HO

6,0
3,5
5,0
6,4
5,5

Henkilötyövuodet yhteensä (htv:na)
Tuom.
Esitt.
Muu henk.
Yht.
202,7
84,3
150,0
78,3
31,0
23,6
42,3
27,5

29,0
12,0
9,8
22,0
11,5

LIITE 1

31.1.2020

56,3
21,1
18,8
33,8
20,0

2 250
424
305
1 337
550

Vireillä yli 12 kk

Henkilötyövuodet

355

437,0

180
5
10
110
50

163,6
64,1
52,2
98,1
59,0

Tuottavuus

Taloudellisuus

Taloudellisuus

Työmäärä/htv €/työmäärä
€ ilman vuokria
48,0
1 816
48,9
47,8
43,7
48,9
48,2

1 824
1 845
2 078
1 709
1 730

1 495
1 665
1 878
1 495
1 595

Toiminta-

Uusi määrä-

Painotettu

menot, e
raha, e
työmäärä
38 091 700
37 043 500
20 980
14 583 300
5 647 300
4 733 600
8 205 500
4 922 000

14 479 700
5 307 300
4 560 100
8 136 000
4 560 400

7 993
3 062
2 278
4 801
2 846

Vakinaiset virat (htv:na)
Tuom.
Esitt.
437,0
196,5

Muu henk.
Yht.
83,0
140,1

Määräaikaiset (htv:na)
Tuom.
Esitt.
419,6
6,2

1,3

9,9

17,4

437,0

163,6
64,1
52,2
98,1
59,0

29,0
12,0
9,0
22,0
11,0

154,3
63,6
47,9
96,3
57,5

0,0
0,0
0,8
0,0
0,5

5,3
0,5
1,8
1,8
0,5

9,3
0,5
4,3
1,8
1,5

163,6
64,1
52,2
98,1
59,0

74,3
31,0
21,9
42,3
27,0

51,0
20,6
17,0
32,0
19,5

4,0
0,0
1,7
0,0
0,5

Muu henk.

HTV
YHT.

Yht ma

LIITE 2
KÄRÄJÄOIKEUKSIEN TULOSTAVOITTEET VUONNA 2020

Alioikeus

KOKO MAA
Ahvenanmaan ko
Kanta-Hämeen ko
Pirkanmaan ko
Varsinais-Suomen ko
Ho piiri yhteensä
Etelä-Pohjanmaan ko
Keski-Suomen ko
Pohjanmaan ko
Satakunnan ko
Ho piiri yhteensä
Etelä-Karjalan ko
Etelä-Savon ko
Kymenlaakson ko
Pohjois-Karjalan ko
Pohjois-Savon ko
Päijät-Hämeen ko
Ho piiri yhteensä
Helsingin ko
Itä-Uudenmaan ko
Länsi-Uudenmaan ko
Ho piiri yhteensä
Kainuun ko
Lapin ko
Oulun ko
Ho piiri yhteensä
Kaikki Yhteensä

31.1.2020

Saapuvat
Saapuvat
Ratkaist.
Vireillä (3 Työmäärä HenkilöTuotTalouToimintaRatkaistut asiat asiaryhmittäin
Käsittelyajat kuukausina
asiat
Summ asiat
asiat
(1
työvuodet (2 tavuus
dellisuus menot, e
Rik.as.
L-Riita (* Summ.
Velkaj.
Rik.as. Rii kirj Rii Suul L-Riita* Summ Velkaj.
559 550
412 110
569 929
147 985
239 350
1 926,0
124
601
143 897 183
58 842
8 913
421 740
4 825
4,6
10,0
3,1
6,3
1 854
4 270
70 355
62 735
139 214
4 595
7 568
52 231
5 820

1 260
100
55 000
50 000
106 360
200
0
47 000
0

1 872
4 036
70 385
66 137
142 430
5 495
7 773
52 587
10 820

472
1 911
14 342
13 041
29 766
1 376
2 627
9 307
471

925
5 166
24 154
22 098
52 343
6 120
9 998
12 327
7 324

14,1
50,3
162,0
160,8
387,2
50,1
79,0
84,2
61,5

83
103
149
137
135
122
127
146
119

1 065
790
468
489
519
662
620
481
602

984 477
4 082 503
11 297 011
10 807 870
27 171 860
4 053 300
6 197 227
5 931 000
4 407 820

270
1 662
6 900
5 300
14 132
1 700
3 450
2 350
2 300

60
206
730
830
1 826
190
500
350
300

1 260
100
55 000
53 000
109 360
1 100
0
47 000
5 000

3
102
550
400
1 055
300
330
80
270

8,5
4,0
4,0
4,0
4,1
3,0
4,2
4,5
4,5

70 214

47 200

76 675

13 781

35 768

274,8

3 622

150

3 622

1 057

3 950

42,0

130

576

20 589 347

9 800

1 340

53 100

980

4,1

94

844

3 333 333

1 250

150

150

80

2,5

2,5
1,5
2,0
2,5

18,6
9,0
11,0
13,0

3,0
2,0
2,0
4,4

9,5
11,0
12,7
12,0

3,0

10,0

13,0
6,5
7,2
8,5
7,9
7,5
7,5
9,6
7,8

2,3
1,4
2,0
2,5
2,2
3,0
0,0
2,0
8,0

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

8,1

2,6

6,8

7,6

2,5

6,0

3 745

450

4 455

1 500

4 848

44,3

109

701

3 399 500

1 500

150

950

130

5,0

4,0

12,0

10,5

6,5

8,5

85 270
3 640
6 825
4 931
108 033
78 320
90 940
11 375
180 635
2 164
22 760
36 530
61 454
559 550

81 000
0
350
0
81 950
55 000
77 000
0
132 000
100
17 500
27 000
44 600
412 110

85 270
3 660
6 855
5 036
108 898
77 130
90 940
11 525
179 595
1 906
23 895
36 530
62 331
569 929

15 952
1 069
2 488
1 610
23 676
35 796
22 370
6 881
65 047
746
6 734
8 235
15 715
147 985

15 090
4 474
9 386
5 898
43 647
37 825
26 145
16 414
80 384
2 552
9 170
15 484
27 207
239 350

85,0
43,0
78,4
65,5
358,2
350,3
195,5
135,0
680,8
23,8
74,7
126,5
225,0
1 926,0

178
104
120
90
122
108
134
122
118
107
123
122
121
124

382
732
652
871
619
737
545
643
655
689
601
592
604
601

5 763 248
3 275 700
6 123 733
5 136 290
27 031 805
27 871 474
14 248 000
10 557 400
52 676 874
1 758 297
5 510 000
9 159 000
16 427 297
143 897 183

1 600
1 250
2 555
1 845
10 000
9 000
5 400
4 600
19 000
760
2 150
3 000
5 910
58 842

200
200
330
280
1 310
1 800
880
800
3 480
67
320
570
957
8 913

81 000
20
350
0
82 470
54 000
77 000
150
131 150
95
18 565
27 000
45 660
421 740

160
150
205
235
960
250
450
270
970
60
280
520
860
4 825

2,9
3,5
4,0
3,8
3,7
6,5
5,0
5,5
5,8
3,5
4,3
4,0
4,0
4,6

2,3
2,4
2,3
2,0

9,5
7,0
11,2
9,5

3,5
3,0
3,0

20,0
11,0
15,0

2,0
0,0
2,0

8,0
0,0
9,0

8,2
6,1
11,2
8,8
9,0
16,2
9,5
10,0
13,1
8,0
8,0
6,5
7,1
10,0

4,0
0,0
3,0
0,0
4,0
3,4
4,0
0,0
3,7
0,0
2,6
2,0
2,2
3,1

5,4
5,8
7,0
7,6
6,8
5,3
5,0
7,0
5,6
6,0
8,0
7,0
7,3
6,3

1) Työmäärä = työmääräpainotettu ratkaistujen asioiden lukumäärällä. Luku on laskettu suhteuttamalla eri asiaryhmissä ratkaistut asiat niiden laadun ja vaativuustason mukaan.
2) Ahvenanmaan käräjäoikeudessa on kolme virkaa hallinto-oikeusasioiden käsittelyä varten (lisätty ko:n lukuun)
3) Vuoden 2019 lopussa vireillä olevien asioiden lukumäärä lisättynä käräjäoikeuden arviolla saapuvista ja ratkaistuista asioista.
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LIITE 3
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TULOSNEUVOTTELUSSA SOVITTU HENKILÖTYÖVUOSIMÄÄRÄ

Alioikeus

Virat yhteensä (htv:na)
Tuom.

Not.

Kanslia

HM

Yht. (1

Vakinaiset virat (htv:na) sis. Ahvenanmaan hallintoti htv

Määräaikaiset (htv:na)

Tuom.

Tuom.

Not.

Kanslia

HM

Yht.

Not.

KOKO MAA

522,3

137,3

997,8

268,6

1 926,0

501,3

133,8

947,3

259,0

1 841,4

21,0

Ahvenanmaan ko
Kanta-Hämeen ko
Pirkanmaan ko
Varsinais-Suomen ko
Turun ho
Etelä-Pohjanmaan ko
Keski-Suomen ko
Pohjanmaan ko
Satakunnan ko
Vaasan ho
Etelä-Karjalan ko
Etelä-Savon ko
Kymenlaakson ko
Pohjois-Karjalan ko
Pohjois-Savon ko
Päijät-Hämeen ko
Itä-Suomen ho
Helsingin ko
Itä-Uudenmaan ko
Länsi-Uudenmaan ko
Helsingin ho
Kainuun ko
Lapin ko
Oulun ko
Rovaniemen ho
Kaikki yhteensä

5,0
14,0
42,0
43,0
104,0
13,0
22,0
22,0
16,5
73,5
11,0
13,0
14,5
11,0
22,0
17,0
88,5
101,3
53,5
42,5
197,3
6,0
20,0
33,0
59,0
522,3

2,0
3,0
12,0
11,0
28,0
3,5
6,0
5,2
4,0
18,7
3,0
3,0
7,0
3,0
6,6
5,0
27,6
19,0
15,0
10,0
44,0
2,5
5,5
11,0
19,0
137,3

6,0
24,3
86,0
83,8
200,1
25,6
39,0
46,5
31,0
142,1
22,0
21,3
54,5
22,0
37,8
33,5
191,1
180,0
103,0
63,5
346,5
11,3
39,2
67,5
118,0
997,8

1,1
9,0
22,0
23,0
55,1
8,0
12,0
10,5
10,0
40,5
6,0
7,0
9,0
7,0
12,0
10,0
51,0
50,0
24,0
19,0
93,0
4,0
10,0
15,0
29,0
268,6

14,1
50,3
162,0
160,8
387,2
50,1
79,0
84,2
61,5
274,8
42,0
44,3
85,0
43,0
78,4
65,5
358,2
350,3
195,5
135,0
680,8
23,8
74,7
126,5
225,0
1926,0

4,3
14,0
40,0
41,0
99,3
13,0
21,0
21,0
16,0
71,0
11,0
13,0
14,0
11,0
21,0
17,0
87,0
96,0
50,0
41,0
187,0
6,0
19,0
32,0
57,0
501,3

2,0
3,0
12,0
11,0
28,0
3,0
6,0
5,2
4,0
18,2
3,0
3,0
5,0
3,0
6,6
5,0
25,6
19,0
15,0
10,0
44,0
2,0
5,0
11,0
18,0
133,8

6,0
22,0
83,0
83,0
194,0
24,0
38,0
45,0
30,0
137,0
20,0
21,0
52,0
21,0
35,3
33,0
182,3
173,0
94,0
56,0
323,0
11,0
36,0
64,0
111,0
947,3

1,0
8,0
21,0
23,0
53,0
8,0
10,0
10,0
10,0
38,0
6,0
6,0
9,0
7,0
12,0
10,0
50,0
50,0
23,0
17,0
90,0
4,0
9,0
15,0
28,0
259,0

13,3
47,0
156,0
158,0
374,3
48,0
75,0
81,2
60,0
264,2
40,0
43,0
80,0
42,0
74,9
65,0
344,9
338,0
182,0
124,0
644,0
23,0
69,0
122,0
214,0
1841,4

0,7

1) Ahvenanmaan käräjäoikeudessa on kolme virkaa hallinto-oikeusasioiden käsittelyä varten (lisätty ko:n lukuun)

Kanslia

3,5

2,0
2,0
4,7
0,5
1,0
1,0
0,5
2,5

0,5

0,5

2,0

1,0
1,5
5,3
3,5
1,5
10,3
1,0
1,0
2,0
21,0

2,0

0,5
0,5
1,0
3,5

50,5

2,3
3,0
0,8
6,1
1,6
1,0
1,5
1,0
5,1
2,0
0,3
2,5
1,0
2,5
0,5
8,8
7,0
9,0
7,5
23,5
0,3
3,2
3,5
7,0
50,5

HM

Yht. ma.

9,6

84,6

0,1
1,0
1,0

0,8
3,3
6,0
2,8
12,9
2,1
4,0
3,0
1,5
10,6
2,0
1,3
5,0
1,0
3,5
0,5
13,3
12,3
13,5
11,0
36,8
0,8
5,7
4,5
11,0
84,6

2,1
2,0
0,5
2,5
1,0

1,0
1,0
2,0
3,0
1,0
1,0
9,6

31.1.2020
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HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TULOSTAVOITTEET VUONNA 2020

1 Perustehtävä
Tuomioistuinten tehtävänä on ratkaista varmasti, luotettavasti, kohtuullisessa ajassa ja
kohtuullisin kustannuksin kaikki niiden käsiteltäväksi tulevat asiat.
2 Visio ja strategiset tavoitteet
Tuomioistuinlaitoksen visiona on riippumaton tuomioistuinlaitos, joka turvaa, että
jokainen voi yhteiskunnassa luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Vision toteuttamiseksi
tärkeimmät strategiset tavoitteet on jaoteltu neljään eri strategiaosa-alueeseen:
yhteiskunnalliset tavoitteet, toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet, henkilöstö ja
resurssit.
Keskeisinä yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevina tavoitteina ovat:
• Riita-, rikos- ja hallintolainkäyttöasiat ratkaistaan viivästyksettä, laadukkaasti ja
edullisesti
• Perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat asioiden käsittelyssä ja ratkaisemisessa
• Tuomioistuintoiminta on avointa.
Toiminnallinen tuloksellisuutta koskevia tavoitteita ovat:
• Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa sekä mahdollistavat
sähköisen asioinnin
• Oikeusasteiden roolit ja tehtävät ovat selkeitä, lainkäyttö on laadukasta
• Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat toiminnan vaikuttavuutta
• Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto tukevat tuomioistuimen toimintaa, tukevat
henkilöstön osaamisen vahvistamista ja henkilöstöresurssit ovat tehtäviin nähden
riittävät
• Käsittelyketjut ja oikeudenkäyntimenettelyt määräytyvät asioiden laadun ja
vaativuuden mukaan
Henkilöstöä koskevana tavoitteena on muun muassa se, että johtaminen on innostavaa
ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa. Tavoitteena on myös, että henkilöstö
tunnistaa asemansa työyhteisön jäsenenä ja toimii vastuullisesti ja tehokkaasti.
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Eteläesplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7730
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Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa jatkuvaa toimintaa.
Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön.
Lisäksi tavoitteena on, että tuomioistuinlaitos on kilpailukykyinen työnantaja.
Talouteen liittyvinä tavoitteina on, että toiminta on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.
Toiminta ja talous ovat tasapainossa suhteessa tuomioistuimen tehtäviin. Toiminnan
tulee myös olla kustannustehokasta.
3 Toiminnallinen tehokkuus
Toimintamenot( 1 000 € )

Korkein hallinto-oikeus(*
Hallinto-oikeudet(*
Markkinaoikeus
Vakuutusoikeus
Yhteensä

2017

2018

2019

Arvio
2020

12 489

12 167

12 145

Muutos
v:sta
2019
13 556 12 %

39 589
3 334
8 111
63 522

41 919
3 296
7 940
65 322

41 609
3 137
8 278
65 169

40 638 - 2 %
3 453 10 %
9 191 11 %
66 838 3 %

*) Korkeimman hallinto-oikeuden ja hallinto-oikeuksien menot kasvoivat merkittävästi vuonna 2017 ja
2018, koska turvapaikka-asioiden määrä nousi huomattavasti.

Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot rahoitetaan momentilta 25.10.02 ja
vuoden 2020 valtion talousarviossa myönnetty määräraha on 11,8 milj. euroa. Muiden
hallintotuomioistuinten toimintamenot maksetaan momentilta 25.10.03.
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Taloudellisuus (toimintamenot/työmäärä, ratkaistut asiat)
2017 2018
2019
TATavoite Poikk.
2020 2020
TA-tatavoite
voitt.
Korkein hallinto-oikeus
Hallinto-oikeudet
Markkinaoikeus
Vakuutusoikeus

1 881

2 061

1 983

2 250

2 421

8%

22 %

985
4 172
1 254

1 161
5 291
1 366

1 350
6 311
1 654

1 200
5 200
1 300

1 254
5 754
1 671

4%
11 %
29 %

-7 %
-9 %
1%

Tuottavuus (työmäärä, ratkaistut asiat/htv)
2017
2018
2019

Korkein hallinto-oikeus
Hallinto-oikeudet
Markkinaoikeus
Vakuutusoikeus

Muutos
v:sta
2019

TATavoite Poikk.
2020 2020
TA-tatavoite
voitt.

Muutos
v:sta
2019

55

49

53

45

43

-5 %

-19 %

77
19
60

65
15
55

58
14
45

65
17
55

62
15
49

-5 %
-14 %
-11 %

7%
8%
8%

4 Tuotokset ja laadun hallinta
Ulkomaalaisasioiden määrä on ei ole enää kasvanut selvästi hallinto-oikeuksissa. Vuonna
2019 asioita saapui 7 220 asiaa ja ratkaistiin 7 196 asiaa. Ulkomaalaisasioihin lukeutuvien
turvapaikka-asioiden määrä on aiemmin ollut runsas 1 000 asiaa vuodessa. Vuonna 2019
hallinto-oikeuksiin saapui yhteensä 2 871 ja vuoden lopussa vireillä oli 1 685 turvapaikkaasiaa. Helsingin hallinto-oikeuden lisäksi turvapaikka-asioissa toimivaltaisia hallintooikeuksia 1.2.2017 lukien ovat: Itä-Suomi, Pohjois-Suomi ja Turku. Turvapaikka-asioiden
keskimääräinen käsittelyaika lyheni 1,6 kuukautta ja oli 11,5 kuukautta vuonna 2019.
Hallinto-oikeuksissa käsiteltävien turvapaikka-asioiden käsittelyajat ovat jatkossakin
erityisseurannassa.
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen vuonna 2019 saapuneista asioista noin 93 prosenttia
koski alueellisten hallinto-oikeuksien päätöksiä, joten muutokset hallinto-oikeuksien
työtilanteessa heijastuvat myös korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Markkinaoikeudessa julkisia hankintoja koskevien valitusten määrä väheni
edellisvuoden tasosta ja vuonna 2019 vireille tuli 308 asiaa. Näiden asioiden määrän
arvioidaan pysyvän suunnilleen edellisen vuoden tasolla vuonna 2020. IPR asioita saapui
99 asiaa vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna väheni noin 10 prosenttia.
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Vakuutusoikeuden käsittelyaika on ollut kahden edellisen vuoden aikana noin 10
kuukautta. Vakuutusoikeuden ruuhkaantumisesta ja pitkistä käsittelyajoista aiheutuvia
haittoja pyritään vähentämään kehittämällä vakuutusoikeuden menettelytapoja ja
kokoonpanoja. Vireillä olevaa yli vuoden vanhaa juttukantaa on noin 12 prosenttia
vireillä olevista asioista. Vuotta 2020 koskeva käsittelyaikatavoite on mainituista
toimenpiteistä huolimatta edelleen korkea.
Tulosneuvotteluissa työtilanteen arvioitiin kehittyvän seuraavasti:
Korkein hallinto-oikeus
2017

2018

2019

Saapuneet asiat
Ratkaistut asiat(*
Vireillä

6 199
5 902
3 354

6 031
6 124
3 243

6 411
6 638
3 067

TA2020
tavoite

5 600

Tavoite
2020

5 800
5 600
3 800

Poikk.
TA-tavoitt.

Muutos
v:sta
2019

0%

-4 %
-9 %
17 %

*) Ratkaisumäärätavoite sisältää turvapaikka-asioiden määrän kasvusta johtuvaa lisäystä. Turvapaikkaasioiden määrää seurataan erillisenä kysymyksenä.

Hallinto-oikeudet

Saapuneet asiat
Ratkaistut asiat(*
Vireillä

2017

2018

21 629
22 610
16 173

18 642
21 174
13 509

2019

TA2020
tavoite

Tavoite
2020

19 901
19 845 17 000
13 438

20 985
19 910
13 910

Poikk.
TA-tavoitt.

Muutos
v:sta
2019

17 %

5%
0%
2%

*) Ratkaisumäärätavoite sisältää turvapaikka-asioiden määrän kasvusta johtuvaa lisäystä. Turvapaikkaasioiden ratkaisutavoitteet tarkentuvat hallinto-oikeuskohtaisesti vuoden kuluessa.
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Markkinaoikeus

Saapuneet asiat
Ratkaistut asiat
Vireillä
Vakuutusoikeus

Saapuneet asiat
Ratkaistut asiat
Vireillä

2017

2018

2019

782
799
476

540
623
396

436
497
326

2017

2018

2019

5 406
6 469
4 230

5 411
5 811
3 845

5 059
5 006
3 904

Keskimääräinen käsittelyaika (kk)
2017
2018

Korkein hallinto-oikeus
Hallinto-oikeudet
Markkinaoikeus
Vakuutusoikeus

6,7
8,1
8,6
11,8

7,0
9,6
8,8
9,7

TA2020
tavoite

650

TA2020
tavoite

2019

7,3
9,1
8,5
9,6

6000

Tavoite
2020

600
600
326

Tavoite
2020

5 500
5 500
3 845

TA- Tavoite
2020
2020
tavoite
9,0
7,0
8,0
10,0

10,0
9,0
8,0
9,0

Poikk.
TA-tavoitt.

Muutos
v:sta
2019

-8 %

38 %
21 %
0%

Poikk.
TA-tavoitt.

Muutos
v:sta
2019

-8 %

9%
10 %
-2 %

Poikk. Muutos
TA-tav:sta
voitt.
2019
11 %
29 %
0%
-10 %

37 %
-1 %
-6 %
-6 %

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on 9 kuukauden keskimääräisen käsittelyajan lisäksi
asetettu tavoitteeksi, että asioista 30 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja 20 % 6—9
kuukaudessa. Yli 24 kuukauden käsittelyaikoja voi olla vain poikkeuksellisesti, lähinnä
Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisua odottavissa asioissa.
Käsittelyaikojen hallinto-oikeuksien välisiä eroja supistetaan. Yksittäisen hallintooikeuden keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2019 enimmillään 4,0 kk koko maan
keskiarvoa pidempi. Vuonna 2020 tavoitteena on, että käsittelyaikaero lyhenee.
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Käsittelyaikojen lyhentämiseksi kiinnitetään edelleen huomiota myös vanhojen, yli
vuoden vireillä olleisiin asioihin. Hallinto-oikeuksissa näiden määrä oli vuoden 2019
lopussa 2 057 asiaa, eli 15 prosenttia vireillä olevista.
5 Henkiset voimavarat
Henkilöstömäärä (htv)

Korkein hallinto-oikeus
Hallinto-oikeudet
Markkinaoikeus
Vakuutusoikeus
Yhteensä

2017

2018

2019

Arvio
2020

121
520
42
108
791

120
552
40
105
818

116
531
37
111
794

131
539
41
113
824

Muutos
v:sta
2019
15
8
4
2
29

*) Henkilöstömääräarviossa on mukana turvapaikka-asioiden määrän kasvusta johtuvaa lisäystä.
Turvapaikka-asioiden käsittelyyn sitoutuvaa resurssitarvetta seurataan erillisenä kysymyksenä.

Henkilöstöä koskevien tavoitteiden osalta on määritelty keskeisiä vuonna 2020
toteutettavia
toimenpiteitä.
Toimintavuonna
järjestetään
johtamis–ja
työyhteisökoulutusta ja koulutusta uusiin sähköisiin välineisiin. Huolehditaan, että
henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä
henkilöstön osaamisen kehittämisestä.
LIITE 1

Hallinto-oikeuksien tulostavoitteet

LIITE 1

HALLINTO-OIKEUKSIEN TULOSTAVOITTEET VUONNA 2020

31.1.2020

Hallinto-oikeus

Tuottavuus
painotettu
työmäärä/htv

Saapuvat
asiat

Ratkaistut
asiat

Keskimääräinen
käsittelyaika

Vireillä yli HenkilötyöSiirtyneet asiat 12 kk
vuodet

KOKO MAA

20 985

19 910

9,0

13 910

1 810

538,6

62,0

Helsingin HaO
Hämeenlinnan HaO
Itä-Suomen HaO
Pohjois-Suomen HaO
Turun HaO
Vaasan Hao

8 270
3 000
3 715
2 000
2 350
1 650

7 735
2 700
3 615
2 100
2 110
1 650

8,0
8,0
9,0
12,0
8,0
12,7

5 210
2 126
1 932
1 122
1 894
1 626

400
250
550
210
50
350

188,8
66,0
81,8
59,5
63,5
79,0

64,5
69,9
66,3
68,8
53,9
46,3

Virat yhteensä (htv:na)
Tuom.

Asessorit

Taloudellisuus
toimintamenot /
painotettu työmäärä

Painotettu
Toiminta- menot, €

1 254

1 166
1 114
1 109
1 269
1 468
1 726

Vakinaiset virat (htv:na)
Esitt.

Muu henk.

Tuom.

Yht.

Uusi määrä-raha, €

41 873 744

40 638 200

työmäärä
33 384

14 198 543
5 135 652
6 012 724
5 194 445
5 023 622
6 308 759

13 285 900
4 981 800
6 012 800
5 156 000
5 023 700
6 178 000

12 181
4 612
5 421
4 092
3 423
3 656

Määräaikaiset (htv:na)

Asessorit

Esitt.

Muu henk. Yht.

Tuom.

HTV

Asessorit

Esitt.

Muu henk.

Yht ma

YHT.

KOKO MAA

245,0

13,8

100,0

179,8

538,6

203,0

13,8

80,0

141,0

437,8

42,0

0,0

20,0

38,8

100,8

538,6

Helsingin HaO
Hämeenlinnan HaO
Itä-Suomen HaO
Pohjois-Suomen HaO
Turun HaO
Vaasan Hao

85,0
29,0
43,0
26,0
29,0
33,0

1,8
3,0
1,0
3,0
2,0
3,0

34,0
14,0
10,0
12,0
13,0
17,0

68,0
20,0
27,8
18,5
19,5
26,0

188,8
66,0
81,8
59,5
63,5
79,0

70,0
27,0
32,0
20,0
23,0
31,0

1,8
3,0
1,0
3,0
2,0
3,0

26,0
14,0
5,0
9,0
9,0
17,0

50,0
19,0
20,0
13,0
15,0
24,0

147,8
63,0
58,0
45,0
49,0
75,0

15,0
2,0
11,0
6,0
6,0
2,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8,0
0,0
5,0
3,0
4,0
0,0

18,0
1,0
7,8
5,5
4,5
2,0

41,0
3,0
23,8
14,5
14,5
4,0

188,8
66,0
81,8
59,5
63,5
79,0

Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto

31.1.2020

VN/1500/2020

OIKEUSAPU- JA EDUNVALVONTAPIIRIEN JA KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN
TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020-2023
1. Perustehtävä
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävänä on vastata oikeusapupalveluiden, talous- ja
velkaneuvontapalveluiden ja edunvalvontapalveluiden tasapuolisesta tarjonnasta oikeusapu- ja
edunvalvontapiirin alueella. Oikeusaputoimistojen tehtävänä on oikeusapupäätösten tekeminen
ja asianajo oikeusapuasioissa. Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta antaa asiakkaille
tietoa ja neuvontaa talouden sekä velkojen hoitamisessa. Edunvalvontatoimistojen tehtävänä on
hoitaa niiden asiakkaiden asioita, jotka eivät kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan
taloudellisia asioitaan sairauden tai muun syyn takia.
Kuluttajariitalautakunta ennaltaehkäisee, sovittelee ja ratkaisee lautakunnan toimivaltaan
kuuluvia riita-asioita puolueettomasti, asiantuntevasti ja taloudellisesti. Lautakunta toteuttaa
oikeusturvaa antamalla kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinoharjoittajien
välisiin sekä asuntoa koskeviin yksityisten välisiin oikeudellisiin erimielisyyksiin.
2. Visio ja strategiset tavoitteet
Oikeusapua, talous- ja velkaneuvontaa ja yleistä edunvalvontaa tarjotaan siten, että jokainen saa
tarpeellisen avun oikeudelliseen ja velkaantumiseen liittyvän ongelmansa ratkaisuun, vaikka
hänen taloudellinen asemansa olisi heikko. Kuluttajariitalautakunta tarjoaa oikeussuojaa
tehokkaasti ja taloudellisesti tuomioistuinkäsittelyn sijaan.
Yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat keskeiset tavoitteet ovat:
• Käsittelyketjut- ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan
• Oikeudellisen ongelman ratkaisu mahdollisemman varhaisessa vaiheessa
• Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavissa
• Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä
• Riitoja ehkäistään ennalta ohjaamalla ja linjaamalla kuluttajaoikeutta sekä tiedottamalla
oikeuskäytännöstä
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita ovat:
• Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa
• Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat
henkilöstön osaamisen vahvistamista
• Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat
toiminnan vaikuttavuutta
• Ratkaisupyyntöjen käsittelyprosessi on mahdollisimman tehokas
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Keskeisiä henkilöstötavoitteita ovat:
• Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa
• Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan
käytön
• Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa
Keskeisiä taloutta koskevia tavoitteita ovat:
• Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitut strategisten linjausta pohjalta
• Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
• Toiminnan ja talouden strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin myötä
3. Toiminnallinen tehokkuus
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot rahoitetaan
momentilta 25.10.04. Yleisen edunvalvonnan päämiehiltä perittävät palkkiot tuloutetaan
momentille 25.10.15.
Toimintamenot (1000 euroa)
Toteutuma
2017

Toteutuma
2018

Toteutuma
2019

Tavoite
2020

Vertailu
2020/2019

Oikeusavun tulot
Yleisen edunvalvonnan tulot
(mom. 25.10.15)
Toimintamenot (brutto)

4 816

4 665

4 409

4 434

1%

24 834

25 517

26 895

26 986

0%

Oikeusapu

27 880

27 801

27 862

29 127

5%

Talous- ja velkaneuvonta

1

Yleinen edunvalvonta
Kuluttajariitalautakunta
Nettotoimintamenot (1000 €)
yhteensä 2

8 497

8 717

9 417

11 229

19 %

29 604

30 884

32 482

33 782

4%

2 328

2 530

2 627

2 767

5%

54 996

56 550

67 979

72 471

7%

129

133

142

138

-3%

735

740

761

755

-1%

388

469

423

379

- 10 %

418

416

408

420

3%

66

67

66

69

5%

172

144

162

197

22 %

Taloudellisuus
Oikeusapu
(euroa/työmäärä)
Yleinen edunvalvonta
(euroa/päämies)
Kuluttajariitalautakunta
(euroa/käsitelty asia)
Tuottavuus
Oikeusapu (työmäärä/htv)
(käsitelty asia/htv)
Yleinen edunvalvonta
(päämies 3/htv)
Kuluttajariitalautakunta
(käsitelty asia/htv)

Vuodet 2017 ja 2018 ovat kuntien menoja
Luvuissa ei ole mukana keskitetysti maksettuja talous- ja henkilöstöhallintopalveluja ja ICT-menoja.
3
Pl. ostopalveluina hoidettavat päämiehet
1
2
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4. Tuotokset ja laadun hallinta
Tulosneuvotteluissa oikeusapu- ja edunvalvontapiirit arvioivat, että oikeusaputoimistoissa käsitellään noin 50 000 oikeusapuasiaa, mikä on edellistä vuotta enemmän (7 %). Oikeusaputoimistojen toiminnalliset tunnusluvut olivat arvioitua heikompia vuonna 2019. Tulokseen vaikutti talous- ja velkaneuvonnan tehtävien yleinen organisointi, joka oli työmäärältään merkittävä ja arvioitua suurempi. Lisäksi eräissä oikeusaputoimistoissa oli erityisen paljon henkilöstön vaihtuvuutta ja myös rekrytointihaasteita uusien henkilöiden palkkaamisessa.
Tulosneuvotteluissa oikeusapu- ja edunvalvontapiirit arvioivat, että talous- ja velkaneuvonnassa
hoidetaan noin 34 500 asiaa, mikä olisi 17 % edellistä vuotta vähemmän (40 321 käsiteltyä asiaa
vuonna 2019). Tulosneuvotteluissa todettiin, että toiminnallisten tunnuslukujen lähtötasoa on
syytä arvioida uudestaan ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden eli vuoden 2019 perusteella.
Toiminnan arviointia tukee valtakunnallisen raportointivälineen käyttöönotto keväällä 2020.
Edunvalvontapalveluiden tarvetta lisää väestön ikääntyminen. Yleisen edunvalvonnan
päämiesmäärä on kasvanut vuosittain noin 1 000 päämiehellä. Tulosneuvotteluissa oikeusapuja edunvalvontapiirit arvioivat, että edunvalvontatoimistoissa hoidetaan noin 40 400 päämiehen
edunvalvontatehtäviä vuonna 2020. Arvion mukaan päämiesmäärä kasvaa noin 1 900
päämiehelle edelliseen vuoteen verrattuna (5 %). Arvion mukaan ostopalveluina hoidettavien
päämiesten määrä on edellisen vuoden tasoa, noin 4 300 päämiestä. Arvio
kokonaispäämiesmäärästä on noin 44 700 päämiestä.
Kuluttajariitalautakunnan toiminnan ja johtamisen kehittämistä jatketaan vuonna 2019 laadittujen kehittämisehdotusten pohjalta. Tavoitteena on mm. nopeuttaa valitusten käsittelyprosessia.
Tulosneuvotteluissa kuluttajariitalautakunta arvioi, että lautakunnassa ratkaistaan noin 7 300
asiaa, mikä on noin 1 000 asiaa (18 %) edellistä vuotta enemmän.
Toteutuma Toteutuma
2017
2018

Toteutuma
2019

TA 2020

Oikeusapu

Tavoite/Ar
vio
2020

Vertailu
TA

Muutos
vuodesta
2019

Saapuneet asiat

47 942

49 114

45 907

51 000

50 308

-1%

10 %

Käsitellyt asiat

48 872

48 710

46 738

51 000

50 214

-2%

7%

7 511

6 352

14 862

7 000

15 359

26 029

26 302

22 674

25 000

26 952

11,4

12,3

13

11

Päämiesmäärä yhteensä

40 262

41 714

42 710

- edunvalvontatoimisto

36 012

37 409

- ostopalvelu

4 250

Saapuneet valitukset

Chat ja oikeusapuohjaus

4

Oikeusapupäätökset

3%
8%

19 %

11

0

-2 pv

44 600

44 748

0%

5%

38 468

40 200

40 414

1%

5%

4 305

4 242

4 400

4 334

-2 %

2%

6 402

6 289

6 946

6 500

7 000

8%

1%

Käsitellyt valitukset

6 007

5 391

6 208

6 400

7 300

14 %

18 %

Käsittelyaika (kk)

11,2

13,2

12,8

9,0

11,8

2,8

- 1 kk

Jonotusaika (pv)
Yleinen edunvalvonta

5

Kuluttajariitalautakunta

4
5

Vuosien 2017, 2018 ja TA-2020 luvut eivät sisällä chat-palvelua
Vuosien 2018 ja 2019 luvut ovat arvioita edunvalvonnan ostopalvelupäämiehistä
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3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Toteutuma
2017

Toteutuma
2018

Toteutuma
2019

Arvio
2020

Muutos
vuodesta
2019

429

417

406

427

21

162

152

164

197

33

Yleinen edunvalvonta

547

560

579

589

10

Kuluttajariitalautakunta

35

37

38
1 187

37

-1
63

Henkilötyövuodet
Oikeusapu
Talous- ja velkaneuvonta 6

Yhteensä

1 011

1 014

1 250

Oikeusaputoimistojen tavoite on 427 henkilötyövuotta, mikä on 21 henkilötyövuotta edellistä
vuotta enemmän. Oikeusaputoimistoissa oli 406 henkilötyövuotta vuonna 2019, mikä on 14 henkilötyövuotta arvioitua vähemmän (tavoite 420). Oikeusaputoimistoissa oli paljon henkilöstön
vaihtuvuutta ja rekrytointihaasteita vuonna 2019.
Tulosneuvotteluissa oikeusaputoimistoille myönnettiin lisää henkilöitä turvapaikanhakijoiden
oikeusapuun (10 henkilötyövuotta).
Talous- ja velkaneuvonnan tavoite on 197 henkilötyövuotta, mikä on 33 henkilötyövuotta edellistä vuotta enemmän. Talous- ja velkaneuvonnassa oli 164 henkilötyövuotta vuonna 2019, mikä
on 11 henkilötyövuotta arvioitua vähemmän (tavoite 175). Talous- ja velkaneuvontaan palkattiin
osa henkilöstöstä kevään 2019 aikana.
Tulosneuvotteluissa talous- ja velkaneuvontaan myönnettiin lisää henkilöitä parantamaan talous- ja velkaneuvontapalveluiden saatavuutta ja tehostamaan palveluun ohjaamista (19 henkilötyövuotta).
Yleisen edunvalvonnan tavoite on 589 henkilötyövuotta, mikä on 10 henkilötyövuotta edellistä
vuotta enemmän. Edunvalvonnassa oli 579 vuonna 2019, mikä on 3 henkilötyövuotta arvioitua
enemmän (tavoite 576). Tulosneuvotteluissa yleiseen edunvalvontaan myönnettiin lisää henkilöitä vastaamaan kasvavaan päämiesmäärään (11 henkilötyövuotta).
Kuluttajariitalautakunnan tavoite on 37 henkilötyövuotta, mikä on 1 henkilötyövuotta edellistä
vuotta vähemmän. Kuluttajariitalautakunnassa oli 38 henkilötyövuotta vuonna 2019, mikä on 1
henkilötyövuotta arvioitua enemmän (tavoite 37). Lisäksi lautakunnassa on 3 henkilötyövuotta
sivutoimisia esittelijöitä.
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnalle annettavan koulutuksen painopisteenä ovat mm. johtamisen kehittäminen, muutoshankkeiden käytäntöön viemisen varmistaminen sekä rekrytoidun henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen varmistaminen.
LIITE 1
LIITE 2

6

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tulostavoitteet vuodelle 2020
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit ja kuluttajariitalautakunta kausi 2020-2023

Vuodet 2017 ja 2018 kuntien henkilöstö

10.2.2020

LIITE 1

OIKEUSAPU- JA EDUNVALVONTAPIIRIEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2020
Oikeusapu
Toimintamenot Tuottavuus,
(netto)

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
YHTEENSÄ

5 828 438
3 119 733
2 540 422
3 880 717
5 737 638
3 585 986
24 692 934

392
481
484
391
389
466
420

Toimintamenot

Henkilötyövuosi
59,0
20,0
22,0
26,0
46,0
24,0
197,0

Talous- ja velkaneuvonta
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
YHTEENSÄ

työmäärä/htv

(brutto)

3 431 830
1 142 309
1 192 922
1 384 036
2 726 076
1 351 414
11 228 587

Taloudellisuus, Painotettu Saapuneet
euroa/työmäärä
asiat
työmäärä
163
115
111
144
158
119
138

Yleinen edunvalvonta
Toimintamenot Tuottavuus,
(brutto)

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
YHTEENSÄ
* pl. ostopalveluina hoidettavat päämiehet

8 104 673
5 203 628
4 126 103
3 973 184
6 887 203
5 487 500
33 782 291

päämies/htv*

64
70
73
69
75
65
69

Taloudellisuus,
euroa/päämies

795
739
737
770
707
782
755

35 670
27 158
22 888
26 881
36 413
30 228
179 238

12 047
6 926
5 280
7 295
10 760
8 000
50 308

Toimiston
omat
Ostopalvelu
päämiehet
8 471
1 723
6 560
484
5 595
0
4 680
480
9 028
707
6 080
940
40 414
4 334

Käsitellyt
asiat
12 210
6 927
5 433
6 854
10 760
8 030
50 214

HTV
133,5
94,8
77,0
68,8
121,5
93,6
589

Oikeusapu
päätökset
314
7 810
5 510
3 780
2 338
7 200
26 952

Chat ja
Jonotusaika,
oikeusapuo
pv
hjaus
(mediaani)
2 754
3 600
2 555
950
3 300
2 200
15 359

15,0
12,0
10,5
8,5
11,0
11,0
11,0

Henkilötyövuosi
92,5
57,0
48,0
69,5
94,5
65,5
427,0

10.2.2020

31.1.2020

OIKEUSAPU- JA EDUNVALVONTAPIIRIEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2020
Oikeusapu
Toimintamenot Tuottavuus,
(netto)

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
YHTEENSÄ

5 828 438
3 119 733
2 540 422
3 880 717
5 737 638
3 585 986
24 692 934

392
481
484
391
389
466
420

Toimintamenot

Henkilötyövuosi
59,0
20,0
22,0
26,0
46,0
24,0
197,0

Talous- ja velkaneuvonta
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
YHTEENSÄ

työmäärä/htv

(brutto)

3 431 830
1 142 309
1 192 922
1 384 036
2 726 076
1 351 414
11 228 587

Taloudellisuus, Painotettu Saapuneet
euroa/työmäärä
asiat
työmäärä
163
115
111
144
158
119
138

Yleinen edunvalvonta
Toimintamenot Tuottavuus,
(brutto)

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
YHTEENSÄ
* pl. ostopalveluina hoidettavat päämiehet

8 104 673
5 203 628
4 126 103
3 973 184
6 887 203
5 487 500
33 782 291

päämies/htv*

64
70
73
69
75
65
69

Taloudellisuus,
euroa/päämies

795
739
737
770
707
782
755

35 670
27 158
22 888
26 881
36 413
30 228
179 238

12 047
6 926
5 280
7 295
10 760
8 000
50 308

Toimiston
omat
Ostopalvelu
päämiehet
8 471
1 723
6 560
484
5 595
0
4 680
480
9 028
707
6 080
940
40 414
4 334

Käsitellyt
asiat
12 210
6 927
5 433
6 854
10 760
8 030
50 214

HTV
133,5
94,8
77,0
68,8
121,5
93,6
589

Oikeusapu
päätökset
314
7 810
5 510
3 780
2 338
7 200
26 952

Chat ja
Jonotusaika,
oikeusapuo
pv
hjaus
(mediaani)
2 754
3 600
2 555
950
3 300
2 200
15 359

15,0
12,0
10,5
8,5
11,0
11,0
11,0

Henkilötyövuosi
92,5
57,0
48,0
69,5
94,5
65,5
427,0

31.1.2020

TULOSSOPIMUSASIAKIRJA
30.10.2019

VN/11342/2019

OIKEUSMINISTERIÖN, VALTAKUNNANVOUDINVIRASTON JA KONKURSSIASIAMIEHEN TOIMISTON TULOSSOPIMUS 2020–2023
Oikeusministeriö, Valtakunnanvoudinvirasto ja Konkurssiasiamiehen toimisto
ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2020–2023 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle Valtakunnanvoudinviraston ja Konkurssiasiamiehen toimiston puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelu käytiin 17.10.2019 Helsingissä.
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1. STRATEGINEN KEHYS
1.1 Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet
1.1.1 Ulosottolaitos
Ulosottolaitoksen tavoitteena vuoteen 2025 on oikeudenmukainen, korkealaatuinen, tehokas ja taloudellinen ulosotto. Tämän vision pohjalta on määritelty ulosottolaitoksen tärkeimmät tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle, toiminnalliselle tehokkuudelle, henkilöstölle ja taloudelle vuoteen 2023 saakka.
Valtakunnanvoudinviraston kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet:
o

”Hallitus on sitoutunut vahvistamaan julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä johdonmukaisesti
niin, että ei ajauduta kestämättömän velkaantumisen uralle, joka pakottaisi tulevaisuudessa menojen
leikkauksiin tai verojen korottamiseen.”


o
o
o

”Tehostetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa jatkamalla ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston 1,3 miljoonan euron lisärahoitusta.”
”Varmistetaan riittävät viranomaisresurssit, parannetaan tiedonvaihtoa ja tehostetaan valvontaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi”
”Rikosvastuun toteutumiseksi ja rikosten käsittelyaikojen nopeuttamiseksi lisätään poliisin, syyttäjien ja
tuomioistuinten voimavaroja siten, että koko oikeudellisen prosessin käsittelyajat lyhenevät (esitutkinta,
syyttäminen ja tuomioistuinkäsittely lainvoimaiseen tuomioon).” ja ”Rikosasioiden käsittelyä nopeutetaan varmistamalla parempi yhteistyö syyttäjän ja poliisien kesken.”



o

o
o

Ulosoton rakenneuudistus on tulossopimuskauden keskeisin ponnistus ja
toteuttaa hyvin hallitusohjelman kestävän talouden Suomi -tavoitetta, johon kuuluu julkisen talouden kestävyys pitkällä aikavälillä.

Rikosvastuun toteuttaminen rikoksesta määrättyjen euro-määräisten korvausten ja menettämisseuraamusten osalta toteutetaan laajan täytäntöönpanon ammattitaitoa lisäämällä ja erityistäytäntöönpanon riittävällä
resursoinnilla ja toiminnan kehittämisellä. Laajan täytäntöönpanon ja erityistäytäntöönpanon ammattitaito, työvälineet sekä oikea henkilöstömäärä antavat edellytykset huolehtia myös vaativista täytäntöönpanoon
tulevista asioista. Erityistäytäntöönpano jatkaa viranomaisyhteistyötä
sekä tietojenvaihtoa ulosottomenettelyn piiriin kuuluvissa harmaan talouden ja rahanpesun torjuntaa koskevissa tilanteissa.

”Rikollisuutta ja rikosten uusimista ehkäistään monipuolisin keinoin. Poliisin, syyttäjän, tuomioistuinten
tai ulosoton kohtaamat henkilöt ohjataan myös muiden tarvitsemiensa palveluiden piiriin, kuten ulosotosta talous- ja velkaneuvontaan, poliisilta päihdehuoltoon tai väkivallan katkaisuohjelmaan, vankilasta
ja yhdyskuntaseuraamuksista sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä rikollisuutta ehkäiseviin kuntoutusohjelmiin. Oikeusministeriölle osoitetaan rahoitus kolmivuotiseen hankkeeseen rikosten ennaltaehkäisyn tehostamiseksi.”
”Syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden avunsaantia tehostetaan viranomaisten välistä palveluun ohjaamista kehittämällä. Syrjäytymisriskin tunnistamista kehitetään ja mahdollistetaan
varhaisen puuttumisen malli, kun useampi syrjäytymisindikaattori täyttyy.”
”Kansalaisten talousosaamista ja talouden hallintaa kehitetään kaikissa ikäryhmissä ja ylivelkaantuneiden avunsaantia parannetaan. Hallitus vahvistaa poikkihallinnollista yhteistyötä velkakierteiden ehkäisemiseksi.”
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o

Näissä tavoitteissa keskeisenä keinona on ennakoivan talousneuvonnan
hanke. Ulosottolaitos luo yhdessä oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnan kanssa yhteistyöverkoston, joka alueellisesti tuottaa ulosottohenkilöstölle tietoa palveluista, joiden piiriin avun tarpeessa olevia ulosoton asiakkaita voidaan ohjata. Tällä toiminnalla voidaan useissa tilanteissa ehkäistä kansalaisten syrjäytymistä. Ennakoivan talousneuvonnan
koordinoimana ulosotto voi olla aktiivisesti lisäämässä kansalaisten talousosaamista ja talouden hallintaa, kouluttamalla ja informoimalla sellaisia kansalaisryhmiä, joilla on riski syrjäytyä tai ylivelkaantua. Ulosoton
asiakkaat ohjataan entistä tehokkaammin heidän tarvitsemien muiden
tuki– ja neuvontapalveluiden piiriin.

Turvallinen oikeusvaltio



Turvallista oikeusvaltiota ulosottolaitos rakentaa tuottamalla asiakasystävällisiä ja saavutettavia sähköisiä palveluita.

o ”Tuomioistuinverkko ja ulosottoviraston toimipisteverkko säilytetään nykyisellään.”


Ulosottolaitoksen toimipaikkaverkosto säilytetään ja kansalaisten palvelutarpeesta huolehditaan valtakunnallisesti.

Alla olevassa taulukossa esitetään Valtakunnanvoudinviraston visio, perustehtävä sekä tärkeimmät strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2023.
Visio

Oikeudenmukainen, korkealaatuinen, tehokas ja taloudellinen ulosotto.

Perustehtävä
Ulosottolaitoksen perustehtävänä on tuomioiden ja suoraan ulosottokelpoisten
saatavien täytäntöönpano. Täytäntöönpano hoidetaan osapuolten oikeudet ja velvoitteet huomioon ottaen.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla X
2. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä
3. Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva
4. Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähentyneet ja rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti (X)
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
5. Organisaatiorakenne ja toimipaikkaverkosto mahdollistavat tehokkaan toiminnan X
6. Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan
7. Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti X
8. Asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu
Henkilöstötavoitteet
9. Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia X
10. Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä X
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11. Vaativa, valmentava ja välittävä johtaminen tukee tuloksellista toimintaa (X)
12. Henkilöstön rakenne ja osaaminen vastaavat työn määrää ja vaativuutta
Taloutta koskevat tavoitteet
13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen X
14. Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla X

1.1.2 Konkurssiasiamiehen toimisto
Konkurssiasiamiehen toimiston kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet:
o ”Tehostetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa jatkamalla
ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston 1,3 miljoonan euron lisärahoitusta.” (HO 2019)
 Konkurssiasiamiehen toimisto kohdentaa velallisen toiminnan erityistarkastuksia muun ohella niihin tapauksiin, joissa talousrikosepäilyt liittyvät
laajoihin ja monimutkaisiin yrityskokonaisuuksiin ja joissa tarkastusten
koordinointi on erityisen tarpeen. Erityistarkastus varattomissa konkurssipesissä edellyttää valtion varojen käyttöä ja koordinointi usein myös
julkisselvitykseen siirtymistä.
o ”Rikosvastuun toteutumiseksi ja rikosten käsittelyaikojen nopeuttamiseksi lisätään poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten voimavaroja siten, että koko oikeudellisen prosessin käsittelyajat lyhenevät (esitutkinta, syyttäminen ja tuomioistuinkäsittely lainvoimaiseen tuomioon).” ja ”Rikosasioiden käsittelyä nopeutetaan
varmistamalla parempi yhteistyö syyttäjän ja poliisien kesken.” (HO 2019)
 Vaikka ko. kirjaukset koskevat nimenomaisesti vain poliisia, syyttäjiä ja
tuomioistuimia, konkursseihin liittyvissä vaativissa talousrikosjutuissa
pesänhoitajilla ja konkurssiasiamiehen toimistolla on yhteistyörooli rikosprosessin tehostamisessa. Toimisto huolehtii osaltaan sovitun yhteistyömallin noudattamisesta.
o ”Varmistetaan riittävät viranomaisresurssit, parannetaan tiedonvaihtoa ja tehostetaan valvontaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi”
 Virasto kiinnittää toiminnassaan huomiota rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen ja paljastamiseen sekä ilmi tulleiden epäilyjen ilmoittamiseen. Myös pesänhoitajia muistutetaan heidän velvollisuuksistaan ao. torjuntatyössä.
Alla olevassa taulukossa esitetään Konkurssiasiamiehen toimiston visio, perustehtävä sekä
tärkeimmät strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2023.
Visio
Valvomme lain ja oikeudenmukaisuuden toteutumista konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyissä. Toimimme sen puolesta, että asianosaisten oikeudet tulevat turvatuiksi ja
osapuolet huolehtivat velvollisuuksistaan.
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Perustehtävä
•
•
•
•
•

Konkurssipesien hallinnon valvonta
Hyvä pesänhoitotavan kehittäminen ja seuraaminen
Konkursseihin liittyvän talousrikollisuuden torjunta
Julkisselvityksistä huolehtiminen
Hyvän yrityssaneeraustavan toimivuuden seuranta ja kehittäminen

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
15. Insolvenssiiärjestelmä toimii luotettavasti ja tehokkaasti.
16. Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähentyneet. (X)
17. Rikosvastuu konkursseihin liittyvissä talousrikoksissa toteutuu tehokkaasti. (X)
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
18. Hyvä pesänhoito- ja yrityssaneeraustapa toteutuu käytännössä.
19. Tietojärjestelmät tukevat tehokkaan valvontatyön prosesseja. (X)
Henkilöstötavoitteet
20. Osallistava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista. X
21. Osaamisen kehittäminen on aktiivista ja työn tarpeet huomioivaa. X
22. Työskentelyolosuhteet ovat kunnossa ja toimistossa on hyvä tehdä työtä. (X)
Taloutta koskevat tavoitteet
23. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteen sovitettuja strategisten linjausten kanssa. (X)
24. Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla. X
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)
1.2.1 Ulosottolaitos
Useiden ennusteiden mukaan kolme vuotta kestänyt paremman taloudellisen kasvun aika on
päättymässä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2020
enää reilun prosentin, kun bruttokansantuotteen muutos vielä 2016 oli 2,6 prosenttia. Kansainvälisen talouden epävarmuuden vuoksi talouskasvu on jäämässä jälleen pääasiassa yksityisen kulutuksen ja jossain määrin myös investointien varaan.
Ulosottovelallisten määrä on kasvanut viime vuodet talouden suotuisasta kehityksestä huolimatta. Myös maksuhäiriömerkinnän omaavien henkilöiden lukumäärä on kasvanut voimakkaasti. Tässä yhtenä osatekijänä ovat vakuudettomat kulutusluotot eli pikavipit. Syyskuussa
2019 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä pikavippien sääntelyä kiristettiin. Keskeisimpänä
muutoksena pikavippien korkokattoa laajennettiin. Lakimuutoksen vaikutuksia on seurattava
tarkasti. Myös positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa on harkittava velkaantumiskehityksen hillitsemiseksi. Lisäksi valtiovarainministeriön työryhmä on esittänyt kotitalouden kaikkien luottojen enimmäismäärän sitomista kotitalouden tuloihin. Luotoissa huomioitaisiin
myös taloyhtiölainat, joiden määrä ja osuus lainasummista on ollut kasvussa.
Asuntojen ja kiinteistöjen hintakehitys on jo vuosien ajan eriytynyt voimakkaasti taantuvien
alueiden ja kasvukeskusten välillä. Velallisten ja ulosottoviranomaisten näkökulmasta tämä
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vaikuttaa paitsi hintatasoon ja myyntiaikaan, myös todennäköisyyteen saada omaisuus tarvittaessa realisoitua.
Digitalisaation eteneminen mahdollistaa viranomaistoiminnan tehostamisen yhteistyön lisääntyessä. Positiivisen luottorekisterin lisäksi tietojen sähköistä siirtoa kaikessa viranomaistoiminnassa lisätään tiedonhallintalain mukaisesti. Kansalaisten sähköiset asiointimahdollisuudet viranomaisen suuntaan yleistyvät. Tulorekisteri muuttaa tulo- ja verotustiedot reaaliaikaiseksi ja perinteiset veronpalautukset ovat jäämässä historiaan. Digitalisaation kehitys
asettaa samalla tiukat vaatimukset tietosuojan ja -turvan varmistamiselle ja ylläpidolle.
Syntyvyys Suomessa laskee ja väestö ikääntyy voimakkaasti. Samaan aikaan yhä useampi suomalainen saa tulonsa eläkkeenä. Mikäli taloudellista huoltosuhdetta ei pystytä pitkällä aikavälillä parantamaan, voi edessä olla etuuksien leikkaus tai karsiminen. Tällä voi olla vaikutusta
iäkkäiden henkilöiden talouteen, mikä voisi ulosottoviranomaisen näkökulmasta heijastua
paitsi eläkeläisvelallisten, myös esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluasioiden lukumäärän
kasvuun ulosotossa.

Riskien arvioinnissa korostuu kaksi teemaa. Rakenneuudistus on lähestymässä toteuttamisvaihetta ja siihen liittyvät riskit muodostavat yhden kokonaisuuden. Näiden riskien todennäköisyys on pienentynyt mutta riskeillä voi toteutuessaan olla suuria vaikutuksia. Rakenneuudistuksen riskit on tunnistettu, riskiarvioita päivitetään säännöllisesti ja riskejä minimoidaan käytettävissä olevin keinoin.
Toinen teema on tietojärjestelmäriskit. Nämä riskit ovat lisäksi joko todennäköisiä tai niiden
vaikutus on suuri. Riskien hallintaa vaikeuttaa se, että niihin ei ulosottolaitos voi yksin tai suoraan vaikuttaa. Näiden riskien hallinta vaatii ulosottolaitokselta riittävää omaa tietojärjestelmäosaamista ja henkilöstöä, sekä toimivaa yhteistyötä ja viestintää oikeusministeriön, Oikeusrekisterikeskuksen, järjestelmätoimittajien ja Valtorin kanssa.
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1.2.2 Konkurssiasiamiehen toimisto
Muutostekijöitä
- Talouskasvun hidastuminen, kansainvälinen epävarmuus ja esimerkiksi kaupan ja kuljetusalan murros sekä rakentamisen korkeasuhdanteen mahdollinen taittuminen saattavat ennakoida konkurssien määrän kasvua.
- Yleisen edun kannalta merkittävien ja selvitystarpeiltaan tai muutoin laadultaan poikkeuksellisten konkurssien määrä lisääntyy.
- Konkurssilainsäädännön 1.7.2019 voimaan tulleet muutokset vaikuttavat KAM:n valvontatyöhön osin tehtäviä lisäävästi. Merkittäviä ovat muun muassa Kosti-asianhallintajärjestelmää
(jäljempänä Kosti) koskeva lainsäädäntö ja eräät menettelyllisiin määräaikoihin liittyvät uudet
valvontatehtävät.

Riskianalyysi 2020-2023

3
4
Vaikutus

2

1

1. Ennakoimattomat henkilövaihdokset
ja niistä johtuva asiantuntemuksen
väheneminen
2. Henkilöstön jaksaminen
3. Kosti-tietojärjestelmäuudistuksen
epäonnistuminen
4. Määrärahojen riittäminen, erityisesti
huomioiden Kosti-hanke

Pieni
Todennäköisyys

Riskeistä keskeisiä huomioita:
- Konkurssiasiamiehen toimistolla on pienet henkilöresurssit. Ennakoimattomat muutokset työmäärissä, henkilökunnassa ym. vaikuttavat voimakkaasti toimintaan. Henkilökunnan jaksamisesta pyritään huolehtimaan ja henkilövaihdoksiin varaudutaan
mm. hiljaisen tiedon siirtämisellä ajoissa.
- Kosti-tietojärjestelmäuudistus on suuri hanke toimistolle. Hankkeen toteutus sitoo
henkilöresursseja ja järjestelmän toimivuus on tärkeää. Laadukkaalla hankesuunnittelulla pyritään ennakoimaan mahdolliset ongelmat. Hankkeen aikataulusta tulee
huolehtia.
- Kostin vaatima rahoitus on merkittävä suhteutettuna toimintamäärärahoihin. Lisärahoituksen saamisella on suuri merkitys. Hankkeen budjetin ylittyminen olisi hankala
paikata. Hankerahoitus pyritään saamaan yhteistyöpöytäkirjamenettelyn kautta.
Hankkeen talouden seuranta on tärkeää ja suunnittelussa on pidettävä taloudelliset
mahdollisuudet reunaehtona.
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2.
2.1

ULOSOTTO TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020–2023
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
1. Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla
2. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä
3. Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva
4. Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähentyneet ja rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti
Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 1: Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla
VUOSI

KESKEINEN VÄLITAVOITE

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
avoimien realisointien
kesto / vouti

2020

•

Realisointien käsittelyaika on lyhentynyt

2020
2021

•

Oikeusturva toteutuu rakenneuudistuksen jälkeen yhtä hyvänä kuin aikaisemmin
Ulosottolaitoksen kantelut- ja vahingonkorvausasiat käsitellään ja ratkaistaan laadukkaasti ja kohtuullisessa ajassa

Useita seurantakohteita:
- kanteluiden lopputulokset ja niiden käsittelyaika,
- ulosottovalitusmenettely
- maksettavat
korvaukset
- tarkastustoiminnan havainnot
Useita seurantakohteita:
- kanteluiden lopputulokset,
- ulosottovalitusmenettely
- maksettavat
korvaukset
- tarkastustoiminnan havainnot

•

2021

•

Tarvittavat muutokset on suunniteltu seurannasta saatujen tietojen pohjalta ja oikeusturva
parantunut laadukkaamman työskentelymallin
avulla

2022

•

Raportoimme huomioista oikeusturvan toteutuRaportit
misessa lainsäädännön velvoittamalla tavalla
ja teemme tarvittavat korjaukset
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Tulostavoite 2: Palvelut ovat asiakaslähtöisiä
VUOSI

KESKEINEN VÄLITAVOITE

2020

•

2020
2023

•

•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Asiakkaamme siirtyvät käyttämään sähköi- Sähköisen asioinnin käyttö
siä palveluita koska ne tarjoavat vaivatto- maksujen määrä €
man tavan asiointiin
- viestien %/kpl osuus
Asiakkaamme saavat tarvittaessa henkilökohtaista palvelua tarpeisiinsa nähden tarkoituksenmukaisella tavalla

Seurannan kautta tulleiden palautteiden
mukaiset tarkoituksenmukaiset toimet
asiakaspalvelun kehittämiseksi on tehty

Käyntiasiakkaiden määrän
seuranta toimipisteissä
Puhelinpalvelun vastaamisaikojen seuranta
Asiakaspalautteen seuranta

Tulostavoite 3: Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva
VUOSI

KESKEINEN VÄLITAVOITE

2020

•

Ennakoiva talousneuvonta on käynnistetty
koko maassa

2021
2023

•

Ulosottolaitos on kerännyt tietoa havaitsemistaan ilmiöistä sekä toimintaympäristön
kehittymisestä ja on aktiivisesti toimittanut
havainnoista tietoa ministeriöille ja sidosryhmille
Johtamisosaamisen kehittäminen tukee
toiminnan tuloksellisuutta

•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Toiminnon valmiusaste

Toimitettujen raporttien ja
tiedusteluihin annettujen
vastausten määrä
Tulosmittarit

Tulostavoite 4: Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähentyneet ja rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti
VUOSI

KESKEINEN VÄLITAVOITE

2020

•

2021

•

2020 2023

•

Erityistäytäntöönpano on aloittanut uudella
organisaatiolla
Laajan täytäntöönpanon käynnistäminen
on lisännyt yritysperinnän ammattitaitoa
Ulosottolaitos on jatkanut aktiivista yhteistyötä sidosryhmäviranomaisten kanssa

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Toteuma
Täytäntöönpanon onnistuminen yritysperinnässä
Eritystäytäntöönpanon tulosmittarin viranomaisyhteistyötä kuvaava luku
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2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2020 – 2023 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
5. Organisaatiorakenne ja toimipaikkaverkosto mahdollistavat tehokkaan toiminnan
6. Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan
7. Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti
8. Asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu
Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 5: Organisaatio- ja toimipaikkarakenne mahdollistavat tehokkaan toiminnan
VUOSI

KESKEINEN VÄLITAVOITE

2020

•

Rakenneuudistus on toteutettu

20202021

•

Henkilöstö ja toiminnot on sijoitettu asetusten
mukaisiin toimipaikkoihin tarkoituksenmukaisella tavalla
Toiminnan tarpeet on huomioitu sijoitettaessa
henkilöstöä toimipaikkoihin
Ulosottolaitoksen käytännöt ja toimintakulttuuri
ovat yhtenäistyneet

•
20222023

•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Toteutumisen valmiusaste
Toimitilakustannukset/htv
Tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta
kuvaavat tunnusluvut

Sisäisen tarkastuksen
havainnot

Tulostavoite 6: Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan
VUOSI

KESKEINEN VÄLITAVOITE

2020

•

Rakenneuudistus on mahdollistanut työn ohjaamisen sen vaativuuden kannalta oikealle
henkilöstöryhmälle.

2021

•

Vaativien tapausten täytäntöönpano on tehokasta ja laadukasta laajan täytäntöönpanon
toimintayksiköissä
Perustäytäntöönpano huolehtii tuloksellisesti
yksikölle kuuluvista perintätehtävistä
Ulosottolaitos hyödyntää kunkin toimintayksikön parhaita käytäntöjä

•
2022 2023

•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Perus- ja laajan täytäntöönpanon käynnistyksen onnistumisen arviointi
Perustäytäntöönpanon
hoitamien asioiden %osuus
Tulosmittarit
Tarvittaessa ulkoinen
arviointi
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Tulostavoite 7: Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti:
VUOSI

KESKEINEN VÄLITAVOITE

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

2020

•

Ulosottolaitoksen palveluksessa on riittävä
määrä henkilöstöä ja osaamista nykyaikaisen Toteutuma
tietohallinnon kehittämiseen

2021

•

Tietojärjestelmien kehittäminen on jatkunut
URA-hankkeen jälkeen

2021 2023

•

Ulosotto on mukana hankkeissa, joissa mahdollistetaan sähköinen tietojenvaihto järjestelmien välillä tiedonhallintalain mukaisella tavalla.
o esimerkkeinä saatava-/positiivinen luottorekisteri,
o tulorekisteri ja
o asunto-osakerekisteri.

Kehittämiskustannusten suhde ylläpidon kuluihin

Toteuma, miten sähköisiä tiedonsiirtoja on
saatu hyödynnettyä

Tulostavoite 8: Asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu
VUOSI

KESKEINEN VÄLITAVOITE

2020

•

2021

•

2022
2023

•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Ulosoton palvelut täyttävät saavutettavuusvaa- Saavutettavuusauditoinnit
timukset
Ohjeistus on selkeää ja parantaa yhdenmukaisuutta samalla lainkäytön riippumattomuuden
turvaten
Koulutustoiminta on suunnitelmallista ja sillä
on riittävät voimavarat

Ohjeistuksen käytettävyyden arviointi
Koulutuksen toteuma,
koulutuksen palautekyselyiden tulokset

2.3 Henkilöstö
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Henkilöstö
9. Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia
10. Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
11. Vaativa, valmentava ja välittävä johtaminen tukee tuloksellista toimintaa
12. Henkilöstön rakenne ja osaaminen vastaavat työn määrää ja vaativuutta
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Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 9: Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia
VUOSI
2020
2021

KESKEINEN VÄLITAVOITE
•
•
•

2022
2023

•
•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Uuteen organisaatioon on asetettu yhteistoiSopimusosapuolten arminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan elimet
viot kouluarvosanoin
Yhteistoiminnan kokouskäytännöt ja vuosikello
on vahvistettu
Uuden organisaation pelisäännöt on laadittu
VMBaro
yhteistyössä henkilöstön kanssa
Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut
Työkykyjohtamisen periaatteet on vahvistettu

VMBaro
Sairauspoissaolot/ htv
Tekemättömän työn
kustannukset

Tulostavoite 10: Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
VUOSI
2020

KESKEINEN VÄLITAVOITE
•
•
•

2021
2022

•
•
•

2023

•
•

Kiekun Osaava -toiminnallisuus on käytössä
pilottiyksiköissä
Riittävät tiedot henkilöstön osaamisesta ja sen
kehittämistarpeista on koottu
Henkilöstön koulutus ja perehdytys uusiin työtehtäviin uudessa organisaatiossa on suunniteltu ja käynnistetty
Osaava käytössä koko organisaatiossa
Tulevaisuuden tarpeista lähtevä strateginen
henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu
Henkilöstön osaaminen vastaa uusia toimintatapoja
Tulevaisuuden tarpeista lähtevä osaamisen
kehittäminen on osa esimiestyötä
Ulosottolaitoksen johtoryhmätyöskentely tukee
strategista henkilöstön kehittämistä

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Raportti
URA-koulutussuunnitelma

Toteuma
Osaava-raportit
Itsearviointi/ Esimiesten 360⁰ arvio
Tarvittaessa ulkoinen
arviointi

14(24)

Tulostavoite 11: Vaativa, valmentava ja välittävä johtaminen tukee tuloksellista toimintaa
VUOSI
2020
2021

KESKEINEN VÄLITAVOITE
•
•
•

2022
2023

•
•

Tavoitteita tukevan esimiestyön koulutusohjelma on laadittu ja koulutukset käynnistetty
Ulosottolaitoksen rekrytointiprosessit tukevat
esimiestehtävän asettamia vaatimuksia
Johtoryhmätyöskentely tukee esimiehiä johtamistehtävässä

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
URA-koulutusprojekti /
koulutusten toteuma
VMBaron johtajuusindeksi/ Esimiesten 360°
arvio

Tulosmittarit
Esimiesarvioinnin työvälineet on otettu käyttöön
Esimiesarvioinnin tulosten analysoinnin ja hyö- VMBaron johtajuusindyntämisen toimintatavat ovat käytössä
deksi/ Esimiesten 360°
arvio

Tulostavoite 12: Henkilöstön rakenne ja osaaminen vastaavat työn määrää ja vaativuutta
VUOSI
2020

KESKEINEN VÄLITAVOITE
•
•
•
•

2021

•

2022
2023

•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Rakenneuudistuksen henkilöstömuutokset on VMBaro
toimeenpantu hallitusti
Tulosmittarit
Välttämättömät uuden toimintatavan rekrytoinnit on toteutettu
Henkilöstöllä on uuden rakenteen mukaiset järTulosmittarit
jestelmien käyttöoikeudet ja työvälineet
Henkilöstö on perehdytetty uusiin tehtäviin ja VMBaro/ Tulosmittarit
uusien henkilöiden koulutus on käynnistynyt
Rakenneuudistuksen edellyttämät koulutukset
on toteutettu
Pitkän tähtäimen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu. Suunnittelussa on otettu
huomioon toiminnalliset tarpeet, seurannasta
saadut havainnot sekä henkilöstön eläköityminen.

Tulosmittarit
Htv-kehitys
Osaamiskartoitus
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2.4 Talous
Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Talous
13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
14. Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla
Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 13: Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
VUOSI
2020
2022

KESKEINEN VÄLITAVOITE
•
•
•

2023

•

Rakenneuudistus on toimeenpantu
Uuden organisaation toimintamenojen seuranta on järjestelmällistä
Suunnitelma tarvittavista toiminnan lisäkehittämistarpeista ja/tai määrärahan uudelleen
suuntaamisesta on laadittu
Siirtyvän rahoituksen taso on vähintään 8%
vuotuisesta kehysrahoituksesta

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Tulosmittarit
Määrärahakehitys
Toteuma
Siirtyvien määrä % kehysrahoituksesta

Tulostavoite 14: Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla
VUOSI
2020
2022

KESKEINEN VÄLITAVOITE
•
•
•
•

2021
2023

•
•
•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Tehokkuuden ja tuottaRakenneuudistus on toimeenpantu
Uuden rakenteen mukaiset seurantakohteet vuuden tunnusluvut
ovat käytössä
Uuden organisaation tulosohjaus on suunniteltu ja käyttöönotettu
Tulosohjaus tukee toiminnan tuottavuutta koskevia tavoitteita

Uusi raportointi- ja analyysitoiminto on käyttöönotettu
Uudistuksen vaikutusten seuranta toiminnan
tuottavuuteen on järjestelmällistä
Tarvittavat lisäkehittämistoimenpiteet on suunniteltu ja käynnistetty

Raporttien käytettävyyden itsearviointi
Sisäisen tarkastuksen
arvioinnit raporttien sisällöstä ja luotettavuudesta
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3. KONKURSSIASIAMIEHEN TOIMISTO TULOSTAVOITTEET 2020—23
3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
• Insolvenssijärjestelmä toimii luotettavasti ja tehokkaasti.
• Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähentyneet.
• Rikosvastuu konkursseihin liittyvissä talousrikoksissa toteutuu tehokkaasti.
Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 1: Insolvenssijärjestelmä toimii luotettavasti ja tehokkaasti.
VUOSI
202023

VÄLITAVOITTEET
•

•

Insolvenssijärjestelmän luotettavuus paranee ja tehokkuus kasvaa

KAM viestii sidosryhmille tehokkaasti toiminnastaan

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Suomen sijoitus Word
Bankin
Doing business -insolvenssiosuudessa.
Moitteiden
määrä
kpl/kanteluiden käsittelyaika / /
menettelyn
kesto / jakoosuuksien
määrä.
Medianäkyvyys, arvio
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Tulostavoite 2: Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähentyneet.
VUOSI
202023

VÄLITAVOITTEET
•

•

Erityistarkastuksia ja julkisselvitystä käytetään velallisen
toiminnan selvittämiseen niin tehokkaasti, että talousrikoksia tekevät ja niitä suunnittelevat tulevat tietoisiksi
suuresta kiinnijäämisriskistä. Tätä tietoisuutta lisätään
viestinnän keinoin.
Konkurssipesien hallinnontarkastuksilla tapahtuva valvonta on tehokasta

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Tarkastusten ja julkisselvitysten
määrät kpl
suhteessa
uusiin menettelyihin

Tulostavoite 3: Rikosvastuu konkursseihin liittyvissä talousrikoksissa toteutuu tehokkaasti.
VUOSI
202023

VÄLITAVOITTEET
•
•

Pesänhoitajien tekemät rikosilmoitukset johtavat esitutkintaan ja tuomioihin.
Merkittävissä talousrikosjutuissa käytetään rikosprosessia tehostavaa yhteistyömallia pesänhoitajan, erityistarkastuksen tekijän, poliisin ja syyttäjän kesken

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Määrä kpl/
aika
vuosi/kk

3.2 Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2020 – 2023 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
• Hyvä pesänhoito- ja yrityssaneeraustapa toteutuu käytännössä.
• Tietojärjestelmät tukevat tehokkaan valvontatyön prosesseja.
Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 4: Hyvä pesänhoito- ja yrityssaneeraustapa toteutuu käytännössä.
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•

2021
2022

•
•

Pesänhoitajille ja selvittäjille on järjestetty alueellisia koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään keskeisiä ajankohtaisia kysymyksiä.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Määrä kpl/
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•
2023

•

Kanteluiden ja muiden seuraamistoimien määrä, esim.
KAM:n hakemukset pesänhoitajan vapauttamiseksi on
vähentynyt

Tulostavoite 5: Tietojärjestelmät tukevat tehokkaan valvontatyön prosesseja.
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•

2021

•

2022
2023

•
•

Kosti-hankkeen 1. versio otettu käyttöön ja korvaa aikaisemman järjestelmän.
Kosti-hankkeen 2. ja 3. vaihe otettu onnistuneesti käyttöön.
KAM valvontaprosessit ovat tehostuneet

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Hyväksytty
vastaanotto
Hyväksytty
vastaanotto
Kosti raportoinnin mittarit

3.3 Henkilöstö
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Henkilöstö
• Osallistava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista.
• Osaamisen kehittäminen on aktiivista ja työn tarpeet huomioivaa.
• Työskentelyolosuhteet ovat kunnossa ja toimistossa on hyvä tehdä työtä.
Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 6: Osallistava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista.
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020
2021

•
•

2022
2023

•
•

Johtaminen on tavoitteellista ja kehittyy jatkuvasti

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
VMBaron
mittarit
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Tulostavoite 7: Osaamisen kehittäminen on aktiivista ja työn tarpeet huomioivaa.
VUOSI
202023

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Henkilöstön koulutus tukee työssä tarvittavien taitojen ke- Henkilökohtainen suunhittymistä.
nitelma ja
sen toteutuminen

VÄLITAVOITTEET
•

Tulostavoite 8: Työskentelyolosuhteet ovat kunnossa ja toimistossa on hyvä tehdä työtä.
VUOSI
202023

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Toimistossa arvostetaan kunkin ammattitaitoa sekä tavoi- VMBaron
tulokset
tellaan rakentavaa vuorovaikutusta ja myönteistä työskentelyilmapiiriä.
Poissaolojen määrä
pysyy alhaisella tasolla

VÄLITAVOITTEET
•

3.4 Talous
Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Talous
• Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteen sovitettuja strategisten linjausten
kanssa.
• Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla.
Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 9: Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteen sovitettuja strategisten linjausten kanssa.
VUOSI
202023

VÄLITAVOITTEET
•
•
•

Talouden seuranta on tehokasta ja kattavaa.
Julkisselvittäjät noudattavat yhdenmukaisesti julkisselvityksen toimintaperiaatteita ja laskutusohjeistusta.
Manuaalisten julkisselvityslaskujen määrä vähenee

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Uudet kuukausi- ja
neljännesvuosiraportit
Automaatio
asteraportit
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Tulostavoite 10: Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla.
VUOSI

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

VÄLITAVOITTEET

2020
2021
2022

•
•
•

2023

•

Kostin raportointitiedot
Kostin raportointitiedot

Työprosessien digitalisointi Kosti-tietojärjestelmän avulla
otettu kattavasti koko henkilöstön käyttöön.
Kostin työprosessit nopeuttavat käsittelyä hankkeen valmistuttua

4. VUOSIEN 2020–2023 VOIMAVARAT
4.1 Henkilötyövuodet
Henkilötyövuodet
Ulosottolaitos

Toteuma
2018
1 106

KAM
YHTEENSÄ

Arvio
2019

10
1 116

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

1 100

1 130

1 144

1 144

1 144

10

11

11

10

10

1 110

1 141

1 155

1 154

1

154

4.2 Määrärahat
Määrärahat
(1000 €)
Ulosottolaitos
KAM
YHTEENSÄ
Talousarvio
määrärahat
Siirtyvät määrärahat
Siirtyvät määrärahat %

Toteuma
2018

Toteutumaarvio 2019

Tulossopimus
2020

Arvio
2021

Arvio
2022

Arvio
2023
102 066

96 077

103 516

106 527

104 006

102 501

1 382

1 612

1 812

1 812

1 742

97 459

105 128

108 339

105 818

104 243

101 322

101 690

102 299

102 686* 102 591* 99 728*

31 134

27 696

21 656

18 524

16 872

12 792

30,7

27,2

21,2

18,0

16,4

12,8

1 742
103 808

*) Taulukossa vuosien 2021–2023 määrärahat ovat valtioneuvoston 17.9.2019 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
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5. VOIMASSAOLO JA SEURANTA
Valtakunnanvoudinvirasto ja Konkurssiasiamiehen toimisto seuraavat ja edistävät tulossopimuksen toteutumista.
Ulosottovirastojen ja URA:n valmistuttua Ulosottolaitoksen toiminnan, kirjanpidon ja maksuliikkeen tarkastukset toteutetaan tarkastussuunnitelman mukaisesti.
Ulosottolaitoksen ja Konkurssiasiamiehen toimiston tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Konkurssiasiamiehen toimisto laatii lisäksi erillisen toimintakertomuksen. Alustava raportointi tapahtuu vuosittain puolivuosikatsauksessa,
joka sisältää arvion näköpiirissä olevista toimintaympäristön muutoksista ja riskeistä sekä
keinoista niiden hallitsemiseksi.
Valtakunnanvoudinviraston ja Konkurssiasiamiehen toimiston pitää ottaa huomioon kestävän
kehityksen edistäminen tulossopimuksessa sovittujen tavoitteiden ja välitavoitteiden toteuttamisessa. Virastot antavat selvityksen tulossopimuskauden suunnitelluista toimenpiteistä vuoden 2020 puolivuotiskatsauksen yhteydessä.
Virastojen tulee ottaa huomioon 1.10.2019 voimaan tulevan digipalvelulain (HE 60/2018 vp)
velvoitteet mm. huolehtimalla, että verkkosivustojen sisältö on saavutettavaa ja kansalaisilla
on käytettävissään kanava saavutettavuuspalautteen antamiseen.
Virastoissa tulee ottaa huomioon meneillään oleva HILDA- hanke ja varmistaa edellytykset
toimintatapojen kehittämiselle ja huolehtia avainhenkilöstön osallistumisesta kehittämistoimenpiteisiin ja tuleviin koulutuksiin.
Valtakunnanvoudinvirasto antaa erillisen raportin URA-hankkeesta ja saaduista vaikutuksista. Raportissa tulee olla erillinen selvitys URA-ICT osuudesta. Valtakunnanvoudinviraston
tulee ilmoittaa viipymättä, jos hanke merkittävästi myöhästyy ja viivästymisen syistä.
URA-hanke tuottaa merkittävää säästöpotentiaalia mm. työajan säästymisen kautta. Säästöpotentiaalin toteutuminen edellyttää suunnitellun tietojärjestelmän toteuttamista sekä uusien
työtapojen käyttöön ottamista. Ministeriö tulee erityisesti seuraamaan uusien työtapojen tuloa käyttöön.
KOSTI-hanke on tuottavuutta lisäävä hanke. Sen odotetaan lisäävän Konkurssiasiamiehen
toimiston tehokkuutta ja vapauttavan resursseja substanssitehtävien hoitoon mm. harmaan
talouden torjuntaan. Ministeriö tulee seuraamaan hankkeen etenemistä ja hyötyjen toteutumista.
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6. ALLEKIRJOITUKSET
Helsingissä 30.10.2019

Ylijohtaja

Antti Leinonen

Valtakunnanvouti

Juhani Toukola

Konkurssiasiamies

Helena Kontkanen
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Liite 1 Yhteiset seurantamittarit, ulosotto
Mittari
Henkilöstö
Tekemättömän työn kustannukset (milj. €)
Työtyytyväisyys
VMBaro (Y) -luku
Johtajuusindeksi
VMBaro (JO)
Työtyytyväisyys työyhteisön toimintakulttuuriin
VMBaro
Talous
käsiteltyä asiaa/htv
€/työmäärä
€/asiakas
UO osuus momentin siir
tyvistä määrärahoista
Toimitilat
Toimitilatehokkuus 1
Toimitilakustannukset/htv

1

Toteuma
2017

Toteuma
2018

3,28

3,06

3,50

Arvio
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

3,08

3,10

3,05

3,0

2,9

3,49

3,45

3,45

3,50

3,65

3,70

3,26

3,30

3,26

3,26

3,28

3,30

3,40

3,59

3,65

3,60

3,60

3,60

3,65

3,70

3 103
30
171

3 007
33
166

3 253
33
177

2 902
38
183

2976
35
180

2 976
34
177

2 976
34
176

30 301 988

26 801 788

28,6

25,6

24,5

24

23

22

22

6 786

6 989

6 900

6 850

6 850

6 850

6 850

Käytetty toimistotilatehokkuuden lukua, jossa ei ole mukana irtaimen omaisuuden säilytystiloja eikä huutakappasaleja.
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Liite 2 Yhteiset seurantamittarit, Konkurssiasiamiehen toimisto
Mittari
Henkilöstö
Tekemättömän
työn kustannukset
(1000€)
Työtyytyväisyys
VMBaro (Y) -luku
Johtajuusindeksi
VMBaro (JO)
Työtyytyväisyys
työyhteisön toimintakulttuuriin,
VMBaro
Talous
Vireillä/valvonnassa olevat konkurssimenettelyt/10 htv
KAM osuus momentin siirtyvistä
määrärahoista
Toimitilat
Toimitilatehokkuus
Toimitilakustannukset/htv

Toteuma
2017
20,2

Toteuma
2018

Arvio
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

11,5

21,8

20

19

18

15

3,10

3,30

3,30

3,30

3,30

2,41

2,80

3,00

3,00

3,00

3,4

3,5

3,5

3,5

3,5

305

300

300

290

280

280

832 012

894212

29

29

29

29

29

29

7430

7500

7500

7500

7500

7500

3,17
2,53
3,2

296

35
8326
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1.

STRATEGINEN KEHYS

1.1

Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille sekä oikeusministeriön hallinnonalalle asettamista tavoitteista. Tavoitteisiin vaikuttavat myös oikeusministeriön ja viraston omat strategiat. Lisäksi tavoitteiden asetannassa on otettu huomioon oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvien lainkäyttöelinten ja itsenäisten toimijoiden riippumattomuus.
Syyttäjälaitoksen kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet ovat seuraavat.
Hallitusohjelmassa on linjattu, että rikosvastuun toteutumiseksi ja rikosten käsittelyaikojen
nopeuttamiseksi lisätään poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten voimavaroja siten, että koko
oikeudellisen prosessin käsittelyajat lyhenevät. Rikosasioiden käsittelyä on myös määrä nopeuttaa varmistamalla syyttäjän ja poliisien välistä yhteistyötä.
Hallitusohjelman mukaan oikeudenhoidon riittävät resurssit turvataan ja oikeudenkäyntien
kokonaiskestoa lyhennetään. Oikeudenkäyntejä on määrä sujuvoittaa mm. digitalisaation
avulla ja vahvistamalla oikeudenalakohtaista erityisosaamista tuomioistuimissa.
Syyttäjälaitoksen toimintaan vaikuttaa myös hallitusohjelman tavoite keskittää oikeudenkäynneissä näytön vastaanottaminen käräjäoikeuksiin niin, että todistelu taltioidaan hovioikeuskäsittelyä varten.
Hallituskauden aikana on määrä toteuttaa poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan
nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa
mm. viranomaistoimintaa. Tavoitteella ja sen toteutumisella on merkitystä myös Syyttäjälaitokselle, jonka henkilöstöllä on työnsä puolesta korkea riski joutua tällaisen toiminnan kohteeksi.
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Alla olevassa taulukossa esitetään Syyttäjälaitoksen visio, perustehtävä sekä tärkeimmät
strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2023.

Visio

•

Syyttäjälaitos – osaava, kehittyvä ja vaikuttava oikeudenmukaisen rikosvastuun toteuttaja. Meillä on hyvä tehdä tärkeää työtä.

Perustehtävä
•

Syyttäjälaitoksen perustehtävänä on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta
osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten
oikeusturva huomioon ottaen.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Rikosvastuuta toteutetaan oikeudenmukaisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti
2. Syyttäjän tehtävä tunnetaan ja sitä arvostetaan
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
3. Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti sekä vaativissa että päivittäisrikoksissa
4. Ratkaisukäytäntö ja työprosessit ovat yhdenmukaiset
5. Tilannekuvaa vahvistetaan
6. Organisaatiouudistus vakiinnutetaan
Henkilöstötavoitteet
7. Johtaminen on osallistavaa ja motivoivaa
8. Henkilöstösuunnittelu on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
Taloutta koskevat tavoitteet
9. ICT parantaa tuottavuutta
10. Varmistetaan riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat
11. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa kehittämisen
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1.2

Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)

Syyteharkinta-asiat ovat aikaisempaa vaativampia ja laajempia. Tämän myötä työkuorma on
kasvanut merkittävästi, mutta julkishallinnon niukkojen taloudellisten resurssien takia Syyttäjälaitoksen henkilöstömäärä ei ole kasvanut samassa tahdissa. Syyttäjien työmäärä on lisääntynyt huolimatta erilaisista toimenpiteistä, joilla rikosprosessia on pyritty sujuvoittamaan.
Odotukset Syyttäjälaitoksen kyvylle käsitellä asiat nopeasti ja laadukkaasti ovat samanaikaisesti lisääntyneet. Syyttäjälaitoksessa pyritään kehittämään työprosesseja ja jakamaan työtä
siten, että resursseja on mahdollista kohdentaa aiempaa paremmin vakavien ja vaativien rikosten käsittelyyn.
Tietotekninen kehitys muuttaa syyttäjän työtä ja vaikuttaa osaamisvaatimuksiin. Digitalisoituminen aiheuttaa muutoksia toimintaprosesseihin, kun työvaiheet sähköistyvät ja automatisoituvat. Toisaalta rikosoikeudelliset menettelyt ylipäätään kansainvälistyvät ja monimutkaistuvat edelleen. Euroopan syyttäjä (EPPO) -järjestelmä on aloittamassa toimintansa kokonaan
uutena kansainvälisenä toimijana. EPPO sitoo eri tavoin myös syyttäjälaitoksen voimavaroja,
vaikka merkittäviä Suomea koskevia rikosasioita ei järjestelmän käsiteltäväksi ainakaan alkuvaiheessa odoteta tulevan. Tietotekniseen kehitykseen ja siihen liittyvään valtionhallinnon
tai hallinnonalan yhteisen teknologian ja järjestelmien käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyy sekä
toiminnallisia että taloudellisia riskejä, joiden ennakoiminen on osoittautunut vaikeaksi. ICTkustannusten ennakoimaton kasvu vaikuttaa välittömästi vähentävästi muuhun toimintaan
kohdennettavien resurssien määrään. Toiminnallista riskiä pyritään hallinnoimaan osallistumalla aktiivisesti järjestelmien kehittämiseen. Taloudellista riskiä toiminnalle pyritään hallinnoimaan parantamalla kustannusseurantaa.
Digitalisaatio liittyy myös rikosten toimintaympäristöön, tekotapaan ja tutkintaan. Verkossa
tapahtuvan maalittamisen nopean yleistymisen odotetaan jatkuvan. Rikokset tapahtuvat enenevässä määrin globaalissa ympäristössä. Kysymys on usein erittäin laajoista ja vaikeasti
selvitettävistä kokonaisuuksista, kuten kansainvälisestä rahanpesusta ja verkostotyyppisistä
petoksista.
Kun väestö ja taloudellinen toiminta keskittyvät maantieteellisesti tietyille alueille, se vaikuttaa alueellisesti rikollisuuden määrään ja laatuun.
Väestöryhmien syrjäytyminen polarisoi yhteiskuntaa, mikä luo pohjaa rikollisuuden kasvulle
ja uusille rikollisuusilmiöille.
Suvaitsemattomuuteen ja vähemmistöjen syrjäytymiseen liittyvä rikollisuus kasvaa yhteiskunnan monikulttuurisuuden lisääntyessä ja väestörakenteen yksipuolisuuden vähentyessä.
Kysymys on usein viharikoksiksi katsottavista asioista.
Rikosvastuun toteuttamisen kokonaisuuteen vaikuttavina riskeinä voidaan pitää esitutkinnan
rajoittamismenettelyn jatkuvaa lisääntymistä laajoja väestöpiirejä koskevassa päivittäisrikollisuudessa, sekä vakavampien rikosasioiden keskimääräisen vaativuuden kasvua, joka sekin
on jatkunut jo vuosien ajan. Päivittäisrikollisuuden rankaisemattomuuden yleistyminen on
omiaan heikentämään yleistä luottamusta rikosoikeudelliseen menettelyyn. Vaativien rikosasioiden asianmukaisen hoitamisen edellyttämän työmäärän lisääntyminen nopeammin kuin
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siihen kohdennettavissa olevat syyttäjälaitoksen voimavarat puolestaan heikentää mahdollisuuksia rikosprosessin nopeuttamiseen ja prosessin laatua edistävään esitutkintayhteistyöhön erityisesti laajimmissa rikosjutuissa. Henkilöstöresurssin niukkuus on riski rikosvastuun
toteuttamiselle ja hallitusohjelmassa asetetulle tavoitteelle lyhentää ratkaisuaikoja. Syyttäjälaitoksen kestävyystarkastelussa on arvioitu htv-tarve noin 50 htv:tä suuremmaksi kuin se,
mihin julkisen talouden suunnitelmassa Syyttäjälaitokselle suunniteltu määräraha antaa
mahdollisuuden. Vuotuinen lisämäärärahan tarve em. toteuttamiseksi on noin 4 miljoonaa
euroa. Samanaikaisesti tietojärjestelmiin sidottavat kustannukset ja niiden kasvu voivat vaikuttaa heikentävästi muihin toiminnan kehittämismahdollisuuksiin. Erityisesti rikosasioiden
asianhallintajärjestelmä AIPA:n käyttöönottoon liittyy riskejä.
Syyttäjälaitos pyrkii hallitsemaan muutostekijöistä toiminnan joutuisuudelle ja laadulle mahdollisesti aiheutuvia riskejä vahvistamalla ja pitämällä ajantasaisesti yllä tilannekuvaa toimintaympäristöstä ja sen vaikutuksista voimavaroihin. Strategisella henkilöstösuunnittelulla ja
siihen liittyvällä osaamisen kehittämisellä vastataan henkilöstörakenteeseen sekä sen alueelliseen sijoittumiseen ja määrään liittyviin muutospaineisiin. Asiamäärissä tapahtuvaan
vaihteluun ja alueellisiin muutoksiin pyritään vastaamaan kehittämällä laitoksen sisäistä työn
jakamisen mallia sekä edistämällä tietojärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien käyttöä.
Edellä mainituilla menettelyllisillä keinoilla voidaan kuitenkin vaikuttaa syyteprosessin joutuisuuteen sitä rajallisemmin, mitä laajemmasta ja oikeudellisesti vaativammasta asiasta on kysymys. Asiaan perehtymiseen ja syyteratkaisun harkintaan sekä tuomioistuinkäsittelyyn syyttäjältä vaadittavan työajan suhteellinen osuus jutun kokonaistyöajasta kasvaa voimakkaasti
asian laajuuden ja vaativuuden lisääntyessä.
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2.

TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020–2023

2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
• Rikosvastuuta toteutetaan oikeudenmukaisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti
• Syyttäjän tehtävä tunnetaan ja sitä arvostetaan
Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 1: Rikosvastuuta toteutetaan oikeudenmukaisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti

20202021

•

Syyttäjäalueiden ja poliisilaitosten välisellä säännönmukaisella yhteistyöllä varmistetaan syyttäjien ja poliisin aktiivisen esitutkintayhteistyön toteutuminen. Esitutkinnan laatu ja kohdistaminen paranee.

ARVIOINTIKRITEERI
Suunnitelman
mukainen laatujärjestelmä
on valmis ja
käytössä
Säännöllistä
yhteistyötä
tehdään

20202022

•

VKST:n ja TIVI:n yhteistyöstä on sovittu ja säännönmukaiset yhteistyötapaamiset aloitettu, minkä vaikutuksena rikosprosessin sujuvuus
ja yhdenmukaisuus paranee.

Yhteistyö on
säännöllistä

20222023

•

Syyteprosessin laatujärjestelmä tuottaa laitoksen johdolle tiedon
syyttäjäntoiminnan yhdenmukaisuuden ja laadun kehittämistarpeista
syyttäjäalueilla

VUOSI
20202023

VÄLITAVOITTEET
• Syyteprosessin laatujärjestelmän suunnittelu valmistuu ja otetaan
käyttöön, mikä parantaa syyttäjien ratkaisutoiminnan laatua ja yhdenmukaisuutta

Laatujärjestelmän tuotoksia
käsitellään
johto- ja ohjausryhmissä

Tulostavoite 2: Syyttäjän tehtävä tunnetaan ja sitä arvostetaan
VUOSI
20202022

VÄLITAVOITTEET
• Ylläpidetään hyvää työnantajakuvaa, suunnitellaan ja toteutetaan
valtionhallinnon yhteisessä hankkeessa työnantajakuvan kehittämistoimenpiteet.

20202022

•

viestintä on strategisten tavoitteiden mukaista ja yleisö saa oikean
kuvan Syyttäjälaitoksen tehtävistä ja käsiteltävistä asioista

2022 –
2023

•

toteutetaan mainetutkimus ja hyödynnetään sen tulokset seuraavan
tulosopimuskauden suunnittelussa

ARVIOINTIKRITEERI
Hankkeen toimenpiteet on
suunniteltu ja
toteutettu
Viestintästrategia ja -organisaatio on kuvattu ja toiminnassa
tutkimus on
tehty ja tulokset huomioitu
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2.2

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2020 – 2023 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
• Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti sekä vaativissa että päivittäisrikoksissa
• Ratkaisukäytäntö ja työprosessit ovat yhdenmukaiset
• Tilannekuva vahvistuu
• Organisaatiouudistus vakiinnutetaan ja sen toimivuutta ja vaikuttavuutta seurataan
Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 3: Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti sekä vaativissa että päivittäisrikoksissa
VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET
• erikoistuneiden syyttäjien järjestelmän toiminta käynnistetään
•

nopean käsittelyn menettely yhdenmukaistetaan ohjeistamalla

•

esitutkinta-aineiston laatu paranee yhteistyössä esitutkintaviranomaisten kanssa

20202022

•

esitutkintayhteistyön menettelyt on sovittu ja päivitetty yhteistyössä
POHA:n kanssa

20202023

•

Syyttäjälaitoksen nopean käsittelyn prosessin ja poliisin REK-prosessin yhteensopivuus koordinoidaan yhteistyössä POHA:n kanssa
Yhteistyössä TIVI:n kanssa selvitetään ja korjataan rikosprosessin
joutuisuutta heikentäviä menettelytapoja

2021

•

•

erikoistuneiden syyttäjien järjestelmän toiminta on vakiinnutettu ja
ohjeistettu

ARVIOINTIKRITEERI
Erikoissyyttäjäjärjestelmä
on käynnistetty
Nopeaa käsittelyä koskeva
yleinen ohje
annettu
Yhteistyö esitutkintaviranomaisten
kanssa on
säännöllistä
Sovitut järjestelyt on kirjattu
ja toteutettu
Koordinointi ja
tarvittavat
muutokset ohjeistukseen on
tehty
Erikoissyyttäjätoimintaa
koskeva yleinen ohje on
annettu
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Tulostavoite 4: Ratkaisukäytäntö ja työprosessit ovat yhdenmukaiset
VUOSI
20202021

VÄLITAVOITTEET
• Ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuden seurantajärjestelmät syyttäjäalueilla rakennetaan ja käynnistetään, mikä yhdenmukaistaa alueen syyttäjien ratkaisutoimintaa.

2020 2022

•

Arvioidaan Syyttäjälaitoksen laatuhankkeessa ja rikosketjun LEANhankkeessa suositellut toimenpiteet ja päätetään niiden soveltamisesta.

20212022

•

Operatiivisen syyttäjäntoiminnan valtakunnallinen seuranta kattaa
kaikki syyttäjäalueet. Ratkaisutoiminnan yhdenmukaisuuden ohjausmenettelyt ovat käytössä, mikä yhdenmukaistaa syyttäjien ratkaisutoimintaa valtakunnallisesti.

2023

•

Syyttäjien vertaistukiryhmät on perustettu ja käytössä

ARVIOINTIKRITEERI
Järjestelmät
on kuvattu
syyteprosessin
laatuhankkeessa
Arviointi tehty
ja jatkotoimenpiteistä päätetty
Seuranta- ja
palautetoiminta on käytössä
Toiminta aloitettu

Tulostavoite 5: Tilannekuva vahvistuu
VUOSI
20202023

VÄLITAVOITTEET
• Raportointityöryhmän esittämät muutokset tilasto- ja mittarijärjestelmään toteutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä, mikä mahdollistaa toiminnan aikaisempaa tarkemman seurannan vuodesta 2021 alkaen
• johtamisessa tarvittava tieto systematisoidaan ja esitetään järjestelmällisellä tavalla

ARVIOINTIKRITEERI
Muutokset toteutettu
BI-sovellus
käytössä

20202023

•

Säännönmukainen rikosprosessia koskeva yhteistyö Tivin kanssa on
käynnissä, minkä tuloksena kokonaisnäkemys rikosasioiden kulusta
rikosoikeudenhoidon viranomaisketjussa paranee.

Tilannekuva
monipuolistuu

2021

•

Syyttäjälaitoksen ja esitutkintaviranomaisten johtoelimien säännöllinen ennakoiva yhteistyö rikosvastuun toteuttamista koskevissa asioissa on käytössä

Tilannekuva
monipuolistuu

2022

•

Erikoissyyttäjärjestelmä tuottaa säännöllistä tilannekuvatietoa

Tilannekuva
monipuolistuu

Tulostavoite 6: Organisaatiouudistus vakiinnutetaan
VUOSI
20202022

VÄLITAVOITTEET
• Syyttäjäalueiden sisäistä organisoitumista seurataan ja ydintoimintojen prosessit vakiinnutetaan. Toiminnassa havaittujen ongelmien
edellyttämät muutokset uuden organisaation rakenteeseen tehdään.

20202023

•

Syyttäjäalueiden työmäärien valtakunnallinen tasaaminen käsittelypaikkavapaita rikosasioita siirtämällä on käytössä

20222023

•

Syyttäjälaitoksen voimavarat ovat joustavasti valtakunnallisessa käytössä

ARVIOINTIKRITEERI
arviointia ja
suunnitellut
toimenpiteet
on tehty
syyttäjäalueella käsiteltävät muiden
alueiden syyteasiat
juttujako tasaa
työtä tarpeen
mukaan
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2.3

Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Henkilöstö
• Johtaminen on osallistavaa ja motivoivaa
• Henkilöstösuunnittelu on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 7: Johtaminen on osallistavaa ja motivoivaa
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•

Työkyvyn seuranta paranee

20202023

•

Työterveyshuollon yhteistyö ja varhaisen välittämisen kulttuuri ehkäisevät pysyvän työkyvyttömyyden riskiä
Toimenpiteet psyykkisiin tekijöihin liittyvien poissaolojen osuuden
laskemiseksi sairauspoissaolojen syissä on suunniteltu ja toteutettu
Psyykkisiin tekijöihin liittyvien poissaolojen osuus laskee sairauspoissaolojen syissä

•
•

20202023

•

Maalittamisen työsuojelulliset riskit otetaan toiminnassa huomioon

20202023

•

Henkilöstö osallistuu työnsä kehittämiseen

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
valtionhallinnon yhteinen
työhyvinvoinnin seurantajärjestelmä
otettu käyttöön
Sairauspoissolopäivien
suhde valtiokonsernin
poissoloihin/htv ja kolmeen edelliseen vuoteen;
sairauspoissaolojen keston
kehitys; varhaisen tuen
keskustelujen
ja työterveysneuvottelujen
lukumäärä.
Psyykkisiin tekijöihin liittyvien poissaolojen osuuden
kehitys sairauspoissaoloissa.
Riskit on tunnistettu ja tarvittavat työsuojelutoimenpiteet toteutettu
Työn kehittämiskokeilujen
tulosten hyödyntäminen
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Tulostavoite 8: Henkilöstösuunnittelu on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
VUOSI
20202023

VÄLITAVOITTEET
• Henkilöstösuunnittelussa hyödynnetään Osaava-järjestelmän tuottamaa tietoa

20202021

•

Syyttäjälaitoksen koulutusjärjestelmän rakenteen muutostarpeet selvitetään ja muutokset toteutetaan

20202023

•

Henkilöstösuunnittelussa (ml. osaamisen johtaminen) on otettu huomioon laitoksen ja alueiden poistuma-, tarve- ja osaamisvajeanalyysi

2023

•

Arvioidaan henkilöstösuunnittelun jatkokehittämistarpeet

ARVIOINTIKRITEERI
Henkilöstösuunnitteluprosessi uudistettu ja
Osaava tuottaa siihen tarvittavaa tietoa
Koulutusjärjestelmä on päivitetty
Rekrytointi ja
osaamisen kehittäminen
vastaavat analysoituun tarpeeseen
Kehittämistarpeet määritelty
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2.4

Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Talous
• ICT parantaa tuottavuutta
• Varmistetaan riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat
• Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa kehittämisen
Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 9: ICT parantaa tuottavuutta
VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•

nopeassa menettelyssä aletaan käyttämään syyttäjien osallistumista
oikeudenkäynteihin videon välityksellä

20202023

•

ICT:tä kehitetään hallinnonalalla yhteisesti

20202023

•

Handi-toimintamallia hyödynnetään täysimääräisesti ja automaation
piirissä olevien sopimuksiin ja tilauksiin perustuvien ostolaskujen
osuus kasvaa

2021 2023

•

henkilöstö on koulutettu AIPA:n käyttöönottoon ja AIPA:n käyttö on
sujuvaa ja vakiintunutta

2022

•

syyttäjien osallistuminen videolla oikeudenkäynteihin on käytössä
kaikissa rikosasioissa

ARVIOINTIKRITEERI/
MITTARI
video-osallistumisen määrä
kasvaa, matkakustannukset vähenevät
ICT:n kehittämistarpeet
viestitään systemaattisesti
v. 2020 osuus
on vähintään
30 % ja
v. 2021 vähintään 50 %
koulutukseen
osallistuneiden
määrä;
käyttäjätyytyväisyys; ratkaistut
asiat/htv
video-osallistumisen määrä
kasvaa, matkakustannukset vähenevät
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Tulostavoite 10: Varmistetaan riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat
VUOSI
20202023

ARVIOINTIKRITEERI
Tilannekuva
hyödyttää päätöksentekoa

VÄLITAVOITTEET
• Ajantasainen kestävyystarkastelu on käytettävissä talouden ja toiminnan suunnittelussa

Tulostavoite 11: Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa kehittämisen
VUOSI
2020 -2023

VÄLITAVOITTEET
• Siirtyvän määrärahan taso on vähintään 8 % perustellut väliaikaiset
alitukset huomioon ottaen

3.

VUOSIEN 2020–2023 VOIMAVARAT

3.1

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet

3.2

MITTARI
siirtyvän määrärahan taso
vuoden lopussa

Toteuma
2018

Arvio
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

550,5

546,5

536,0

534,0

534,0

534,0

Toteuma
TP 2018

Arvio
TPE 2019

Tulossopimus 2020
(käyttö)

Kehys
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

46 749 112

50 606 875

50 435 283

49 659 000

49 599 000

49 480 000

Määrärahat

Määrärahat (1000 €)

Taulukossa vuosien 2021–2023 määrärahat ovat valtioneuvoston 7.10.2019 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
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4.

VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Tulossopimus koskee vuosia 2020-2023. Tulossopimusasiakirja päivitetään vuosittain tulosneuvottelussa. Tulostavoitteiden toteutumista arvioidaan alustavasti puolivuosikatsauksessa
ja tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Oikeusministeriö ohjeistaa raportointiaikatauluista erikseen.

5.

ALLEKIRJOITUKSET

Pekka Timonen
Kansliapäällikkö

Raija Toiviainen
Valtakunnansyyttäjä
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Liite 1 Yhteiset seurantamittarit
Mittari
Henkilöstö
Tekemättömän työn
kustannukset
Työtyytyväisyys
VMBaro (Y) -luku
Johtajuusindeksi
VMBaro (JO)
Työtyytyväisyys työyhteisön toimintakulttuuriin, VMBaro

Toteuma
2017

Toteuma
2018

Arvio
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

2006

1954

2000

2000

2000

2000

2000

3,54

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,32

3,22

3,24

3,33

3,33

3,33

3,33

3,82

3,80

3,81

3,75

3,75

3,75

3,75

Talous
Toimintamenot € /
painotettu työmäärä

96,11

100,20

103,17

101,80

99,97

96,12

95,11

Siirtyvän
määrärahan
osuus, %

25 %

21 %

10 %

5%

4%

6%

8%

30

25

29

25

25

25

25

7485

7 305

7492

7500

7500

7500

7500

Toimitilat
Toimitilatehokkuus
Toimitilakustannukset/htv

TULOSSOPIMUSASIAKIRJA
14.10.2019

OIKEUSMINISTERIÖN JA RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2020–2023
Oikeusministeriö ja Rikosseuraamuslaitos ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien
2020–2023 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle Rikosseuraamuslaitoksen puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelu käytiin 14.10.2019 Helsingissä.
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1. STRATEGINEN KEHYS
1.1 Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet
Strategiset tavoitteet muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille sekä
oikeusministeriön hallinnonalalle asettamista tavoitteista. Tavoitteisiin vaikuttavat
myös oikeusministeriön ja viraston omat strategiat.
Viraston kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet:
”Kriminaalipolitiikka tähtää kokonais- ja uusintarikollisuuden vähentämiseen, vaikuttavan kuntouttavan toiminnan vahvistamiseen sekä rikosseuraamusviranomaisten ja muiden sektoreiden välisen yhteistyön lisäämiseen. Kohdennetaan
väkivallan vastaista työtä väkivaltataipumuksia itsessään tunnistavalle, kaikki
sukupuolet huomioiden.” (HO 2019)
”Rikollisuutta ja rikosten uusimista ehkäistään monipuolisin keinoin. Poliisin,
syyttäjän, tuomioistuinten tai ulosoton kohtaamat henkilöt ohjataan myös muiden
tarvitsemiensa palveluiden piiriin, kuten ulosotosta talous- ja velkaneuvontaan,
poliisilta päihdehuoltoon tai väkivallan katkaisuohjelmaan, vankilasta ja yhdyskuntaseuraamuksista sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä rikollisuutta ehkäiseviin
kuntoutusohjelmiin.” (HO 2019)
”Radikalisaatiota ehkäistään viranomaisten ja järjestöjen yhteistyöllä sekä tukemalla järjestöjen toimintaa” (HO 2019)
”Kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille” (HO 2019)
”Poistetaan asunnottomuus kahdessa vaalikaudessa” (HO 2019)
”Päivitetään päihdestrategia ehkäisevän työn edistämiseksi sekä päihdepalvelujen kokonaisuuden yhteensovittamiseksi. Jatketaan määrätietoista työtä tupakoinnin ja alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämiseksi. Huumehoidon tehokkuutta parannetaan ja käytön haittoja vähennetään” (HO 2019)
”Laaditaan aiempaa valmistelua hyödyntäen mielenterveysstrategia, joka näkee
mielenterveyden pääomana, turvaa mielenterveysoikeudet ja -palvelut, linkittää
ne olemassa oleviin rakenteisiin, ehkäisee itsemurhia ja vahvistaa ammattilaisten osaamista. Samalla uudistetaan mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö” (HO
2019)
”Työllisyysaste nostetaan 75%:in. Toteutetaan osatyökykyisille suunnattu työkykyohjelma, erityisen tuen tarpeessa olevien pääsyä työllistymistä edistävien ja
yksilöllisten palveluiden piiriin tehostetaan, vahvistetaan mielenterveyspalveluiden saatavuutta.” (HO 2019)
”Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. Varmistetaan, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen: Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. ” ”Varmistetaan tasavertaiset mahdollisuudet yksilöllisillä
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oppimispoluilla, positiivisen diskriminaation rahoituksella, joustavammalla opetuksella ja riittävällä tuella.” (HO 2019)
• Rikosseuraamuslaitos osallistuu hallitusohjelmahankkeisiin
tavoitteena vähentää rangaistusta suorittavien uusintarikollisuutta ja varmistaa rikosseuraamusasiakkaiden tuen ja palveluiden yhteensovittaminen yhteiskunnan normaalipalveluihin
ja palvelujatkumot.
”Arvioidaan vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapautumisen edellytyksiä perusteellisesti.” (HO 2019)
• Rikosseuraamuslaitos huolehtii yhteiskunnan turvallisuudesta
suunnitelmallisella ja asteittaisella vapauttamisella.
”Digitalisaation ja sähköisten palvelujen edistäminen” (HO 2019)
•

Rikosseuraamuslaitoksen sähköisen asioinnin ja digipalveluiden kehittäminen.

Alla olevassa taulukossa esitetään Rikosseuraamuslaitoksen visio, perustehtävä
sekä tärkeimmät strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2023.
Visio
Rise on yhtenäinen, yhdenmukainen ja osaava.
Valmennamme rikoksettomaan elämään –
turvallisesti kohti avoimempaa täytäntöönpanoa.
Perustehtävä
Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Valmennamme asiakkaita rikoksettomaan elämäntapaan.
2. Huolehdimme turvallisuudesta rangaistusten täytäntöönpanossa ja edistämme
yhteiskunnan turvallisuutta.
3. Toiminnassamme toteutuu oikeusturva ja yhdenvertainen kohtelu.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
4. Verkostoidumme ja integroidumme yhteiskunnan normaalipalveluihin.
5. Toiminta- ja asiakasprosessit ovat sujuvia, tietojärjestelmät edistävät tuloksellisuutta.
6. Toimipaikkaverkosto ja organisaatiorakenne edesauttavat tavoitteiden saavuttamista.
Henkilöstötavoitteet
7. Uudistamme johtamista ja tuemme henkilöstöä osaamisen kehittämisessä.
8. Parannamme henkilöstön työhyvinvointia ja Risen työnantajamielikuvaa.
9. Teemme tavoitteellista ja vuorovaikutuksellista lähityötä.
Taloutta koskevat tavoitteet
10. Kohdennamme resurssit strategiaa edistävään toimintaan.
11. Toimintamme on taloudellista ja tuottavaa.
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1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)
Uusintarikollisuus on viime vuosina vähentynyt, mikä on osaltaan hillinnyt rangaistusten
täytäntöönpanokustannusten kasvua. Uusintarikollisuuteen vaikuttavat monet tekijät:
yleinen rikollisuuskehitys, rikoskontrollijärjestelmän toiminta, seuraamusjärjestelmässä
tapahtuvat muutokset sekä Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden viranomaisten toiminta.
Tutkimusten mukaan rikosten uusiminen on nopeinta heti vapautumisen jälkeisinä kuukausina, joten nivelvaiheen palvelujatkumoiden onnistumisella on suuri merkitys uusintarikollisuuteen. Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden viranomaisten kuntouttavien toimien
ohella viimeaikaista uusintarikollisuuden laskua selittävät rangaistusta suorittavien keskiiän nousu (uusimisalttius vähenee ikääntyessä) ja ensi kertaa vankilaan saapuvien suhteellisen määrän nousu (ensikertaiset uusivat muita harvemmin).
Tietoon tulleen rikollisuuden kokonaismäärä on jatkanut laskuaan 1. Rikosseuraamuslaitoksen asiakasmäärään merkittävästi vaikuttavien rikosten osalta on ristikkäisiä muutoksia. Seksuaalirikokset ovat selkeästi lisääntyneet viime vuosina. Tilastokeskuksen katsauksessa todetaan, että viranomaisten tietoon tulleiden seksuaalirikostapausten määrät
vaihtelevat vuosittain paljonkin. Törkeät pahoinpitelyt olivat käytännössä entisellä tasolla.
Rattijuopumusten kokonaismäärä kasvoi edelleen, törkeät rattijuopumukset kuitenkin vähenivät. Merkittävää on huumausaineiden käyttöön liittyvien rattijuopumusten määrän ja
osuuden kasvu, näitä tuomitaan harvoin törkeänä. Rikollisuustilanteessa ei ennakoida tapahtuvan voimakkaita nopeita muutoksia.
Vuoden 2019 keskimääräinen vankiluku tullee olemaan noin 2 960, nousua edelliseen
vuoteen tullee noin 50. Vankilaan tulleita on ollut viime vuotta enemmän. Tämä kertoo
osaltaan lyhytaikaisten vankien määrän kasvusta. Rangaistusta suorittavista vangeista
noin 40 % on vankilassa enintään kolme kuukautta ja vain noin 10 % vangeilla vankilassaoloaika on yli kaksi vuotta. Tämä loisi edellytyksiä yhdyskuntaseuraamuksien laajemmalle käytölle. Yhdyskuntaseuraamusten käytön laajentamista tullaan arvioimaan osana
täytäntöönpanolainsäädännön kokonaistarkastelua vuodesta 2020 lukien.
Tutkintavankien määrä on noussut lähes sadalla, poliisin säilyttämien tutkintavankien
määrän lasku on tätä pienempi. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden päivittäinen määrä on
nousemassa hiukan, mutta täytäntöönpantavaksi tulleiden yhdyskuntaseuraamusten
määrä on edelleen laskussa.
Oikeusministeriössä on valmisteilla muutosehdotuksia vankeuslakiin ja muihin Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa ohjaaviin lakeihin. Muutokset kohdistuisivat esimerkiksi Poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen väliseen yhteistyöhön etenkin tietojenluovutuksen osalta,
vankilassa suoritettavaan tekniseen valvontaan, vangille annettavan vankilan maksukortin käyttöön ja valvontaan, vankilan omaisuuden luovuttamiseen vangin haltuun ja vangin
etsintäkuuluttamiseen. Lisäksi tarkoituksena on säätää lailla vankien ja tutkintavankien
1

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 2. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2019/02/rpk_2019_02_2019-07-12_tie_001_fi.html
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saatavilla olevista laeista, asetuksista ja muista säädöksistä sekä luettelosta valvovista
toimielimistä, joille vangilla ja tutkintavangilla on valitus- tai kanteluoikeus.
Eduskunnassa on keväällä 2019 hyväksytty laki rikoslain 2 c luvun muuttamisesta
(521/2019). Lailla muutetaan ehdonalaiseen vapauteen päästämisen määräosan määräytymistä (ns. ensikertalaisuussääntö) niin, että jatkossa vanki, joka rikosta edeltäneiden
viiden vuoden aikana ei ole suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa, päästetään ehdonalaiseen vapauteen, kun rangaistuksesta on suoritettu puolet. Tällä hetkellä raja on
kolme vuotta. Uusissa säännöksissä ei kuitenkaan muutettu nykytilan mukaista määräosan määräytymistä tilanteessa, jossa rikos on tehty alle 21-vuotiaana. Hallituksen esityksessä (HE 175/2018 vp, s. 18–19) todetaan, että Rikosseuraamuslaitoksen tilastojen
ja ehdottomien vankeusrangaistusten keskipituuden perusteella on arvioitu, että lainmuutos aiheuttaisi päivittäisen vankiluvun kasvua noin 32 vangilla. Tämä johtuisi siitä, että
useampi rikoksenuusija suorittaisi vankeusrangaistuksestaan vankilassa pidemmän ajan
kuin nykyisin. Rikoslain 2 c luvun 5 §:n muutos astuu voimaan 1.1.2020. Rikokseen, joka
on tehty ennen lain voimaantuloa, ja siitä seuraavan rangaistuksen täytäntöönpanoon
sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Eduskunta on helmikuussa 2019 hyväksynyt lakimuutoksen yhdyskuntaseuraamuslain
muuttamisesta (188/2019), jolla ehdonalaisen vapauden valvontaan asettamisen edellytyksiin lisättiin korkeaksi arvioitu väkivalta- tai seksuaalirikokseen syyllistymisen riski. Ehdonalaista vapauttamista koskevien säännösten muuttamisen tavoitteena on vähentää tilanteita, joissa toistuvasti väkivalta- ja seksuaalirikoksiin syyllistyneet tai henkirikoksesta
tuomitut vapautuvat suoraan vankilasta ilman vapautumiseen liittyviä ehdonalaisen vapauden valvonnan mahdollistavia tukitoimia. Lakimuutos on tullut voimaan 1.9.2019.
Myös seksuaali- ja väkivaltarikoksiin syyllistyneiden vankien ohjelmatoimintaa on tarkoitus lisätä lakimuutoksen myötä saaduilla lisäresursseilla.
Syksyn 2018 aikana on annettu edellä mainittujen lisäksi myös kaksi muuta hallituksen
esitystä, joiden määrärahavaikutukset eivät kohdistu vielä vuodelle 2020, mutta lisämäärärahat on otettu huomioon vuosien 2019–2022 kehyspäätöksessä. Nämä hallituksen
esitykset koskevat lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämistä sekä
sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamista. Sakon muuntorangaistuksen palauttamisen yhteydessä eduskunta antoi lausuman, jonka mukaan Rikosseuraamuslaitoksen
tulee selvittää mahdollisuudet kehittää ja laajentaa muuntorangaistukseen tuomittujen sijoittamista ulkopuoliseen laitokseen päihdehoitoon ja mahdollisuudet varmistaa tarvittavien päihde- ja sosiaalipalvelujen jatkuvuus riittävän ajan laitossijoituksen ja muuntorangaistuksen suorittamisen jälkeen.
Vuoden 2020 alusta tulee voimaan ehdollisen vankeuden tehostamista koskevat uudet
säännökset, joilla ehdollisen vankeuden valvonta ulotetaan myös 21-vuotta täyttäneisiin
(HE 120/2018 vp). Tämä lisää seuraamusselvitysten ja valvontojen määrää sekä mahdollisesti ehdollisen vankeusrangaistuksen valvonnan ehtojen rikkomisen seurauksena 4-14
päivän vankeuteen määrättyjen määrää.
Syksyllä 2018 eduskunnan käsittelyssä olleiden hallituksen esitysten yhteisvaikutuksen
on arvioitu suunnittelukaudella olevan vankimäärän nousu noin sadalla vangilla päivittäin.
Nämä vangit olisivat pääosin lyhytaikaisia. Tämän lisäksi tutkintavankien määrä tullee lisääntymään hallituskauden aikana, sillä tavoitteena sijoittaa tutkintavangit heti vangitsemisoikeudenkäynnin jälkeen poliisitiloista tutkintavankilaan.
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Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankimäärän kehitys riippuu lainsäädännön ja rangaistuskäytäntöjen muutoksista. Tämä vaikeuttaa vanki- ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrän arviointia pidemmällä aikajänteellä. Toimitilaverkostoselvityksen yhteydessä laaditun rangaistuskäytännön lievään kiristymiseen pohjautuvan skenaarion mukaan vankiluku nousisi noin 3 500:aan vuonna 2035. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden
määrä noussee vastaavasti, tätä ei kuitenkaan arvioitu verkostoselvityksen yhteydessä
vastaavalla laskennallisella tarkkuudella. Skenaariossa huomioitiin viimeaikojen tehdyt ja
vireillä olevat lakimuutokset, maltillinen linjan kiristyminen sekä väestömuutokset. Hallitusohjelman mukainen poliisien määrän lisääminen tullee osaltaan lisäämään rikosseuraamusasiakkaiden määrää.
Vankilaturvallisuus on edelleen hyvällä tasolla. Järjestäytyneen rikollisuuden vaikuttaminen muuhun vankiyhteisöön on lisääntynyt. Yhtenä syynä on järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien vankien lukumäärän kasvu.
Vankiloissa tapahtuva radikalisoituminen on edelleen yksi suurimmista huolenaiheista
Euroopan maissa. Suomi on sitoutunut vankiloissa tapahtuvan terrorismin ja väkivaltaisiin
ääriliikkeisiin johtavan radikalisoitumisen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn.
Yhteiskuntarakenteita vakavimmin uhkaava rikollisuus on yhä enemmän muuttumassa
rajat ylittäväksi järjestäytyneeksi rikollisuudeksi ja verkossa tapahtuvaksi kyberrikollisuudeksi. On myös varauduttava ympäristörikosten ja muiden uudentyyppisten rikoslajien
yleistymiseen.
Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti Rikosseuraamuslaitoksen toimitilaverkostoa kehitetään nykyiset toimipaikat säilyttäen. Rikosseuraamuslaitoksen tulee kuitenkin laatia yli
hallituskauden mittainen toimitilaverkoston kehittämissuunnitelma. Nykyiset toimitilat eivät
tue parhaalla mahdollisella tavalla strategian mukaista toimintaa. Nykyinen vankilaverkosto on osittain huonokuntoinen ja vankipaikkakapasiteetti on rajallinen ottaen huomioon mm. rangaistusasteikon kiristämisen ja tutkintavankien nopeamman vankilaan siirtämisen vaikutukset vankimäärään. Vankimäärän nousu keskittyy erityisesti EteläSuomeen, mikä luo tarpeen rakentaa tutkinnan turvaamiseksi lisää tutkintavankipaikkoja
Vantaan vankilan yhteyteen. Käynnissä on Hämeenlinnan naisvankila-, Keravan avovankila-, Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto/avovankila-, Vaalan ja Oulun suljettujen
vankiloiden hankkeet.
Rikosseuraamuslaitoksen toimintaympäristöön ja verkostoyhteistyöhön vaikuttavat useilla
hallinnonaloilla käynnissä olevat rakenteelliset muutokset ja niiden taloudellinen tilanne.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista jatketaan maakuntiin pohjautuvalla rakenneuudistuksella ja peruspalvelujen kehittämisellä, jota tehdään tulevaisuuden sotekeskusohjelman avulla. Hallitusohjelmassa on useita hankkeita, joissa Rikosseuraamuslaitoksen tulee olla mukana edistämässä rangaistusta suorittavien pääsyä normaalipalveluihin ja vaikuttamassa uusintarikollisuutta vähentävien toimien kehittämistä.
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Rikosseuraamuslaitoksen keskeisimmät riskit
Rikosseuraamuslaitoksen keskeisimmät riskit ovat seuraavat:
1. Toimitilaverkosto; Toimitilaverkosto on epätarkoituksenmukainen verkostoyhteistyökumppaneiden ja henkilöstön saatavuuteen nähden. Toimitilat ovat osin huonokuntoisia ja ne eivät tue strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista ja kestävää kehitystä. Nykyiset rakenteet sitovat liiaksi henkilökuntaa. Toimitilojen huonon kunnon
vuoksi on riskinä, että tiloja joudutaan äkisti tyhjentämään sisäilmaolosuhteiden tai
muiden vastaavien syiden vuoksi.
2. Henkilöstön riittävyys, osaaminen ja saatavuus; Rakenteet sitovat liikaa henkilökuntaa. Entistä moniongelmaisempi asiakaskunta edellyttää henkilökunnan osaamistason
nostamista ja työpanoksen uudelleenkohdentamista. Riskinä on, että nykyisen henkilöstön osaamista ei saada kehitettyä riittävän nopeasti vastaamaan työn sisällön kehittymisen edellyttämää uudenlaista osaamista. On huolehdittava Risen työnantajakilpailukyvystä, jotta turvataan riittävä osaavan henkilöstön saatavuus.
3. Roti; Roti otetaan käyttöön kerralla, joten riskinä on, että Rotin käyttöönotossa ilmenee ongelmia. Rotin kokonaiskustannustason nousu kaventaa toiminnan kehittämismahdollisuuksia.
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2. TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020–2023
2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
• Valmennamme asiakkaita rikoksettomaan elämäntapaan.
• Huolehdimme turvallisuudesta rangaistusten täytäntöönpanossa ja edistämme
yhteiskunnan turvallisuutta.
• Toiminnassamme toteutuu oikeusturva ja yhdenvertainen kohtelu.

Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
•

Tulostavoite 1: Valmennamme asiakkaita rikoksettomaan elämäntapaan.

VUOSI
20202022

VÄLITAVOITTEET
•

Lisätään toimintaa, joka vähentää rangaistusta suorittavien uusintarikollisuutta. Kehitetään toiminnan
vaikuttavuuden arvioitavuutta. Toimenpiteinä mm.
o Seksuaali- ja väkivaltarikoksiin syyllistyneiden
vankien kuntouttavan toiminnan lisääminen.
o Vankien koulutukseen ja toimintaohjelmiin
osallistumisen lisääminen.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Uusiminen 3 v. ja 5 v.
seuranta-ajalla %
Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta
Koulutuksen osuus
vankien toimintoihin
käytettävissä olevasta ajasta, %
Toiminta- ja päihdeohjelmien osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta
ajasta, %
Seksuaali- ja väkivaltarikoksiin syyllistyneiden vankien ohjelmatoimintaan osallistuminen, %
% vangeista, jotka
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ovat osallistuneet
toimintaan kokopäiväisesti
2023

•

Risen palvelut ja vankien sijoittelu vastaavat asiakkaiden palvelutarpeita.

Roti: Ransun tavoitteiden toteutuminen

Tulostavoite 2: Huolehdimme turvallisuudesta rangaistusten täytäntöönpanossa
ja edistämme yhteiskunnan turvallisuutta.
VUOSI
20202023

VÄLITAVOITTEET
•

•

•

Tulostavoite 3: Toiminnassamme toteutuu oikeusturva ja yhdenvertainen kohtelu.

VUOSI
20202023

Vähennetään vapautumisvaiheeseen liittyviä
riskejä suunnitelmallisella vapauttamisella ja
turvallisella siirtymisellä kohti avoimempaa täytäntöönpanoa.
Täytäntöönpanon turvallisuutta parannetaan ja
valvontatyötä kehitetään.
Toimenpiteinä mm.
o Turvallisuuden ja valvontatyön ulkoinen
arviointi ja sen mukaiset kehittämistoimet,
o Kehitetään JR-rikollisuutta ehkäiseviä
toimenpiteitä,
o Jatketaan väkivaltaisen radikalisoitumisen havainnoinnin ja ennaltaehkäisyn
kehittämistä.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Valvotun koevapauden
kautta vapautuneet, %
vapautuneista vankeusvangeista
Suoraan suljetusta vapautuneiden % osuus vapautuneista
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %
Vapauttamissuunnitelma
tehty verkostoyhteistyönä,
% kaikista vapauttamissuunnitelmista
Laitosturvallisuusindeksi

VÄLITAVOITTEET
•

Laillisuusvalvonta ja oikeudellinen ohjaus paranee, tavoitteena rikosseuraamusasiakkaiden oikeusturvan ja yhdenvertaisen kohtelun
toteutuminen. Toimenpiteinä mm.
o vuosittaisen laillisuusvalvontasuunnitelman toimeenpano,
o asiakkaita koskevien menettelytapojen
yhdenmukaistaminen valtakunnallisiksi.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Toteutunut/ei
Kanteluiden kokonaismäärä
ja toimenpiteisiin johtaneiden
kanteluiden määrä sekä havainnot yksikköön tehdyn
ensimmäisen valvontakäynnin jälkeisiltä valvontakäynneiltä.
Vuosittainen laillisuusvalvon-
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tasuunnitelma raportoitu/ei
2021

•

Rikosseuraamuslaitos ottaa käyttöön toiminnan laadun auditointijärjestelmän.

Käytössä/ei

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2020 – 2023 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
• Verkostoidumme ja integroidumme yhteiskunnan normaalipalveluihin.
• Toiminta- ja asiakasprosessit ovat sujuvia, tietojärjestelmät edistävät tuloksellisuutta.
• Toimipaikkaverkosto ja organisaatiorakenne edesauttavat tavoitteiden saavuttamista.

Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
•

Tulostavoite 6: Verkostoidumme ja integroidumme yhteiskunnan normaalipalveluihin.

VUOSI VÄLITAVOITTEET
20202023

•

Kehitetään verkostoyhteistyötä tavoitteena rikosseuraamusasiakkaiden tuen
ja palveluiden yhteensovittaminen yhteiskunnan normaalipalveluihin sekä
monitoimijaisen yhteistyön ja palvelujatkumoiden kehittäminen. Toimenpiteenä
mm.
o Laaditaan valtakunnalliset sidosryhmäyhteistyön linjaukset.
o Luodaan toimintamalli asiakassuunnitelmayhteistyölle ja turvataan jatkumot.
o Lisätään lyhytaikais- ja sakkovankien sijoittamista ulkopuoliseen
kuntoutukseen.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Linjaukset laadittu/ei
Asiakassuunnitelmayhteistyömalli
laadittu/ei ja pilotoitu/ei
% sakkovangeista sijoitettu ulkopuoliseen kuntoutukseen
Toteutettu arviointitutkimus, missä arvioidaan jatkopolkuja ja vaikuttavuutta (v. 2023)
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•

Tulostavoite 7: Toiminta- ja asiakasprosessit ovat sujuvia, tietojärjestelmät edistävät
tuloksellisuutta.

VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET
•
•

•

2021

•

•

Roti otetaan käyttöön. Rotin jatkokehitys aloitetaan.

Tulostavoite 8: Toimipaikkaverkosto ja organisaatiorakenne edesauttavat tavoitteiden
saavuttamista.

VUOSI
20202023

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Rotin toiminnallinen käyttöönottosuunnitelma Käyttöönottosuunnitelma
valmistunut/ei
valmistuu.
Älyvankila-järjestelmä otetaan käyttöön HämeenToteutunut/ei
linnan vankilassa. Rikosseuraamusasiakkaiden
sähköistä asiointia ja digipalveluja lisätään ja kehitetään kaikissa yksiköissä (v. 2020–2023).
Esitutkintaviranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö on sujuvaa. Toimenpiteinä mm. selvitetään
työnjako ja vastuut vangin kuljetuksessa ja esitutkinnassa.

VÄLITAVOITTEET
•

•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Rikosseuraamuslaitos on nykyistä yhtenäisempi organisaatio, jonka toimeenpanokyky paranee. Toimenpiteinä mm.
o Laaditaan ehdotus organisaatiorakenteen Laadittu/ei
kehittämistarpeista 6/2020 mennessä keväällä 2019 toteutettujen ulkoisten arviointien tuloksia hyödyntäen.
Toimipaikkaverkostoa kehitetään ja varmistetaan
tutkintavankipaikkojen riittävyys.

2021

•

Toteutetaan organisaatiorakenteen muutokset.

2023

•

Risen toimitilaverkoston pitkäntähtäimen kehittämissuunnitelma valmistuu.
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2.3 Henkilöstö
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Henkilöstö
• Uudistamme johtamista ja tuemme henkilöstöä osaamisen kehittämisessä.
• Parannamme henkilöstön työhyvinvointia ja Risen työantajamielikuvaa.
• Teemme tavoitteellista ja vuorovaikutuksellista lähityötä.
Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
•

Tulostavoite 11: Uudistamme johtamista ja tuemme henkilöstöä osaamisen kehittämisessä.

VUOSI
2020

VÄLITAVOITTEET
•
•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Henkilökunnan rekrytointi- ja koulutusjärjestelmän Arviointi laadittu/ei
kehittämistarpeet arvioidaan.
Osaava: johtamiskouJohtajat ja esimiehet osallistuvat suunnitelmallisesti
lutuksen suorittaneijohtamis- ja esimieskoulutukseen (v. 2020–2023).
den johtajien osuus
kaikista johtajista
Koulutustasoindeksi
Koulutuspäivät
VMBaro

20212023

•

Toteutetaan henkilökunnan rekrytointi- ja koulutusjärjestelmään tarvittavat muutokset v. 2020 tehdyn
arvioinnin pohjalta.
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•

Tulostavoite 12: Parannamme henkilöstön työhyvinvointia ja Risen työantajamielikuvaa.

VUOSI
20202023

VÄLITAVOITTEET
•
•

•

•

Työtapaturmat, lkm ja pv/htv
VMBaro
Uhka- ja vaaratilanneilmoitusten lkm
Työnantajamielikuvatutkimus
(v. 2022–2023)

Tulostavoite 13: Teemme tavoitteellista ja vuorovaikutuksellista lähityötä.

VUOSI
20202023

Risen työhyvinvointiohjelma valmistuu. Ohjelman toimeenpano aloitetaan.
Henkilökunnan työturvallisuutta parannetaan.
Toimenpiteenä kehitetään turvallisuutta parantavia menettelytapoja mm. ottamalla käyttöön henkilökunnan turvatarkastuksia vankien henkilökuntaan kohdistaman painostuksen välttämiseksi.
Risealan tunnettuuden ja työnantajamielikuvan parantaminen.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Sairauspoissaolot pv/htv

VÄLITAVOITTEET
•

•

Toteutetaan lähityön kehittämistoimia. Toimenpiteinä mm. otetaan käyttöön rikosseuraamustyöntekijä-nimike ja lähityön vastuuvirkamiestoimintamalli.
Toteutetaan lähityön täydennyskoulutus nykyiselle
ja rekrytoitavalle henkilökunnalle mm. kouluttamalla henkilökuntaa kohtaamaan erilaisten asiakasryhmien tarpeita.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Rstt:n ja vastuuvirkamiesten lkm
Lähityön täydennyskoulutuksen käyneiden lkm
VMBaro
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2.4 Talous
Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Talous
• Kohdennamme resurssit strategiaa edistävään toimintaan.
• Toimintamme on taloudellista ja tuottavaa.
Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
•

Tulostavoite 16: Kohdennamme resurssit strategiaa edistävään toimintaan.

VUOSI

VÄLITAVOITTEET

2020

•

Päätetään kanttiinitoiminnan järjestämismalli.

2021

•

Kehitetään tiedolla johtamista mm. ottamalla käyttöön BI-sovellus.

•

Otettu käyttöön/ei ole
otettu käyttöön

Tulostavoite 17: Toimintamme on taloudellista ja tuottavaa.

VUOSI
2020

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

VÄLITAVOITTEET
•
•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Uudistetaan tuottavuuden ja vaikuttavuuden mitta- Mittaristouudistus
risto.
tehty/ ei tehty
Handi-palvelussa ostolaskujen automaatio on 28 %
tasolla.
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3. VUOSIEN 2020–2023 VOIMAVARAT
3.1 Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet

Toteuma
2018

Arvio
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

2 494

2 573

2 580

2 560

2 545

2 545 2

Kehys
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

225 819

231 877

231 424

3.2 Määrärahat

Määrärahat
(1000 €)

Toteuma
2018

Toteutuma- Tulossopimus
arvio 2019
2020

211 774

225 095

219 132

Taulukossa vuosien 2021–2023 määrärahat ovat valtioneuvoston 7.10.2019 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.

4. VOIMASSAOLO JA SEURANTA
Rikosseuraamuslaitos laatii puolivuosikatsauksen tilinpäätösennusteineen elokuussa
2020 ja toimintakertomuksen edellisen vuoden tavoitteiden toteutumisesta helmikuussa 2021. Oikeusministeriö ohjeistaa raportointiaikataulusta erikseen. Puolivuosikatsaukseen ja toimintakertomukseen liitetään arvio riskienhallinnan tilasta ja näköpiirissä olevista riskeistä ja keinoista niiden torjumiseksi.

5. ALLEKIRJOITUKSET
Helsingissä 14.10.2019.

Pekka Timonen
Kansliapäällikkö
Oikeusministeriö

2

Arto Kujala
Pääjohtaja
Rikosseuraamuslaitos

Aleneva luku johtuu keittiöhenkilöstön vähentämisestä ruokahuollon siirryttyä palveluntuottajalle.
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Liite 1 Yhteiset seurantamittarit
Mittari
Henkilöstö
Tekemättömän työn
kustannukset
Työtyytyväisyys
VMBaro (Y) –luku
Johtajuusindeksi
VMBaro (JO)
Työtyytyväisyys työyhteisön toimintakulttuuriin
VMBaro
Talous
Toimintamenot vuodessa/ vanki € (netto)
Toimintamenot vuodessa/yhdyskuntaseuraamusta suorittava €
(netto)
Siirtyvän määrärahan
osuus %
Toimitilat
Toimitilatehokkuus
(hum2/htv)
Toimitilakustannukset/htv

Toteuma
2017

Toteuma
2018

Arvio
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

3,27

3,36

3,42

3,45

3,50

3,50

3,50

3,02

3,12

3,15

3,20

3,30

3,35

3,40

3,58

3,64

3,65

3,70

3,75

3,80

3,80

58 830

62 880

64 249

61 667

62 617

63 533

62 420

5 865

6 410

8 017

7 264

6 814

6 501

6 317

12,5 %

13,0 %

8,0 %

6,0 %

6,0 %

8,0 %

8,0 %

43

35

-

33

33

33

33

9 230

9 661

-

5 188

4 779

4 779

4779

