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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.
Oikeusministeriön kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet (HO 2019):
Hallituksen toimintasuunnitelmaan sisältyviä toimenpiteitä, joissa OM:llä päävastuu:
 Laaditaan kolmas kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma
 Käynnistetään demokratiaohjelma vuoteen 2025
 Säädetään avoimuusrekisteri
 Laaditaan hallituksen rasismin ja syrjinnän torjunnan sekä hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma
 Uusitaan kansalliskielistrategia
 Estetään ylivelkaantumista ja tehostetaan velkaneuvontaa
 Otetaan käyttöön positiivinen luottorekisteri
 Toteutetaan seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus
 Toteutetaan hallituskauden aikana poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan
nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka
uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä
 Laaditaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma
 Laaditaan paremman sääntelyn kokonaisvaltainen toimintaohjelma
 Parannetaan ihmiskaupan uhrien asemaa
Muita hallitusohjelmatavoitteita (HO 2019):
 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)
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Alla olevassa taulukossa ovat oikeusministeriön visio, perustehtävä sekä tärkeimmät strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2024.

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
 Osallistumisoikeudet ja vaikuttamismahdollisuudet toteutuvat yhdenvertaisesti
 Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja
yhteisöjen toimintamahdollisuuksia
 Laadukas lainvalmistelu turvaa edellytykset hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle
 Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla
 Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. Rikollisuus ja turvattomuuden tunne vähenevät
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
 Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti osana monipuolista palveluntarjontaa
 Lainvalmistelun laatu turvataan osaamista ja toimintatapoja kehittämällä
 Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto mahdollistavat tehokkaan toiminnan
 Laaja-alaista verkostoyhteistyötä vahvistetaan valmistelussa ja päätöksenteossa
Henkilöstötavoitteet
 Osallistava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista
 Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
 Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia
Taloutta koskevat tavoitteet




Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla
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1.2

Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)

Oikeusjärjestelmän vakaa ja luotettava toiminta on yhteiskunnan ja kansantalouden suotuisan kehityksen perusedellytys. Oikeudenmukainen yhteiskunta perustuu luottamukseen ja
yhteistoimintaan.
Kansainvälisen turvallisuustilanteen epävarmuus, yhteiskunnan monimuotoistuminen ja moniarvoistuminen sekä toiminnan siirtyminen tietoverkkoihin luovat haasteita myös hyviksi ja
tarkoituksenmukaisiksi koetuille lainsäädäntöratkaisuille sekä kansallisesti että EU:ssa. Muutokset voivat myös olla haaste kansanvallan ja perusoikeuksien toteutumiselle. On entistäkin
tärkeämpää huolehtia oikeusjärjestelmän selkeydestä, oikeusturvasta, tarvittavien lainsäädäntöratkaisujen johdonmukaisuudesta sekä kansalaisten osallistumismuotojen monipuolisuudesta, kaiken kokoisia yrityksiä koskevan sääntelyn kilpailukyvystä ja heikommassa asemassa olevien suojasta. Lainsäädäntöratkaisuilta edellytetäänkin nyt monella sektorilla ennakkoluulotonta ja innovatiivista uutta ajattelua.
Korkealaatuinen ja tehokas oikeuslaitos lisää hyvinvointia sekä yhteiskunnan kilpailukykyä ja
hallinnon toimivuutta. Se myös säästää kustannuksia muilla hallinnonaloilla ja edistää yhteiskunnan taloudellista toimivuutta ja voi myös osaltaan estää syrjäytymiskehitystä. Oikeuslaitoksen toimintakyvystä huolehditaan. Luodaan edellytyksiä sille, että oikeudenhoidon resursseja voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisesti muun muassa siten, että tuomioistuinten käsiteltäväksi päätyvät vain ne asiat, joissa on todellista oikeussuojan tarvetta. Voimavarojen
käytön kannalta merkitystä on myös sillä, miten joustavasti tuomioistuin voi valita tarkoituksenmukaisimman ratkaisukokoonpanon.
COVID-19-viruksen leviämisen estämiseksi toteutetut rajoitustoimet ovat vaikuttaneet laajasti
yhteiskunnan eri osa-alueilla vaikeuttaen monilta osin myös oikeusministeriön hallinnonalan
toimintaa. Rajoitustoimet vaikuttivat enimmillään noin 6 000 tuomioistuimissa vireillä olleen
rikosasian ja noin 1 500 siviiliasian käsittelyn keskeytykseen maaliskuusta 2020 alkaen. Samanaikaisesti esitutkintaviranomaisilta syyttäjille saapuvien asioiden ja syyttäjillä vireillä olevien asioiden määrät ovat kasvaneet. Keskeytettyjen asioiden määrä kääntyi laskuun loppukesästä 2020, mutta asiaruuhkan purkaminen normaalille tasolle vie aikaa.
Poikkeusolojen aikana lyhyiden vankeusrangaistusten ja sakon muutonrangaistusten täytäntöönpanoa rajoitettiin. Vuoden 2020 keskimääräinen vankiluku tulee jäämään alle ennakoidun vankiluvun ja vankilaan tulleiden määrän arvioidaan jäävän noin 15 % ennakoitua
pienemmäksi. Pidemmällä aikavälillä rikosseuraamusasiakkaiden määrän ennakoidaan kasvavan. Myös yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoja on lykätty ja keskeytetty epidemiasta johtuen.
Osa koronavirusepidemian ja sen rajoittamistoimien vaikutuksista arvioidaan kohdistuvan
hallinnonalan toimintaan viiveellä. Taloudelliset ilmiöt heijastuvat ulosottomenettelyyn viiveellä ja poikkeustilan aikana tehtyjä ulosottolain väliaikaisten muutosten voimassaoloaikaa
jatkettiin kevääseen 2021. Yleinen heikentynyt taloustilanne on perinteisesti lisännyt talousja velkaneuvontapalveluiden tarvetta ja oikeusavussa maksuttomaan oikeusapuun oikeutettujen asiakkaiden määriä. Yleisen edunvalvonnan tarve voi lisääntyä entisestään esimerkiksi
lähiomaisten sairastumisen tai syrjäytymisestä johtuvien mielenterveysongelmien takia.
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Vuonna 2019 ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun - ensimmäisen kerran sitten vuoden
2014. Positiivinen käänne ulosottovelallisten määrässä on kuitenkin poikkeuksellisen tilanteen vuoksi jäämässä lyhytaikaiseksi. Lyhyellä aikavälillä lomautukset lisääntyvät, keskipitkällä aikavälillä työttömyys todennäköisesti kasvaa. Sekä yritysten että kotitalouksien maksuvaikeudet lisääntyvät, mikä todennäköisesti johtaa ainakin viiveellä myös ulosottovelallisten
lukumäärän kasvuun.
Euroopan turvapaikanhakijakriisin vuoksi kansainvälistä suojelua hakevien määrä kasvoi v.
2015 merkittävästi myös Suomessa. Turvapaikkapäätöksiä koskevien valitusten määrä hallinto-oikeuksissa kasvoi erityisesti v. 2016 ja asiamäärän ennakoidaan edelleen v. 2021 olevan korkea aiempaan nähden. Kansainvälistä suojelua Suomesta saavien perheenjäsenten
odotetaan hakevan oleskelulupaa Suomeen, joten oleskelulupahakemukset perheenyhdistämisen perusteella tulevat myös lisääntymään.
Tuomioistuinlaitoksen toimintaympäristön ulkoiset muutokset, kuten kansainvälistyminen ja
monikulttuuristuminen, turvapaikkavalitusten määrän vakiintuminen aiempaa korkeammalle
tasolle, yhä monimutkaistuvampi oikeudellinen sääntely, EU-oikeuden merkityksen lisääntyminen tuomioistuinten toiminnassa ja erityisalojen syvällistä asiantuntemusta vaativien asioiden lisääntyminen asettavat tuomioistuinten toiminnalle suuria haasteita.
Oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan ja yleisen edunvalvonnan toimintaympäristön ulkoiset muutokset, kuten väestön ikääntyminen, heikentyneestä taloustilanteesta aiheutuva syrjäytyminen ja asiakaskunnan kansainvälistyminen lisäävät oikeudellisen palvelun tarvetta ja
edellyttävät oikeusavulta, talous- ja velkaneuvonnalta ja yleiseltä edunvalvonnalta aiempaa
laajempaa asiantuntemusta. Koronaviruksen yhteiskunnalliset vaikutukset lisäävät oikeudellisen palvelun tarvetta. Taloustilanteen heikkeneminen lisää talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden määrää.
Ulosoton asia- ja velallismäärät ovat edelleen korkealla tasolla, mikä vaikuttaa ulosottolaitoksen toimintaan sekä toiminnan kustannuksiin. Myös konkurssien määrä oletettavasti kasvaa.
Tämä lisää tarvetta konkurssivalvonnalle ja julkisselvityksille.
Suomen rikollisuustilanne on pysynyt viime vuosina vakaana ja kaikkien rikosten väkilukuun
suhteutettu määrä on kansainvälisesti vertaillen alhainen. Esitutkintaviranomaisten tietoon
tulleiden rikosten ja rikkomusten määrä aleni 13 %. Rikoslakirikosten kokonaismäärä säilyi v.
2019 lähes edellisen vuoden tasolla (1,0 % nousu).
Pahoinpitelyrikosten määrä laski 0,4 % verrattuna vuoteen 2018. Henkirikoksia tuli ilmi 75,
mikä on 15 tapausta vähemmän kuin v. 2018. Raiskauksia ilmoitettiin 4,5 % enemmän ja
seksuaalisia ahdisteluja 30,8 % enemmän kuin edellisvuonna. Rattijuopumusten määrä väheni 2,0 prosentilla ja huumausainerikosten määrä nousi runsaalla 7 prosentilla. Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2019 aikana tietoon 3,0 % enemmän kuin edellisvuonna.
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2.

Tulostavoitteet vuosille 2021–2024

2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021–2024 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
20212024

Välitavoitteet
 Ihmisoikeuksien seurantamahdollisuuksia parannetaan päätöksenteon tueksi. (DJO)

20212024



Demokratia ja osallisuus vahvistuvat. Uusia
osallistumismuotoja otetaan käyttöön, osallistumisoikeudet ja vaikutusmahdollisuudet tunnetaan. (DJO)

20212024



Julkisen hallinnon toiminta on aiempaa avoimempaa ja läpinäkyvämpää. (DJO)

20212024



Yhdenvertaisuuslainsäädännön täytäntöönpano ja sitä tukeva politiikka edistävät yhdenvertaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista. (DJO)

20212024



Kielellisten oikeuksien toteutumista vahvistetaan. (DJO)

Mittari/ Arviointikriteeri
Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma
on laadittu ja seurannan indikaattorit
tunnistettu, jalkautettu ja hyödynnetty
Demokratiaindikaattorit: kansalaisten
tyytyväisyys demokratian toimivuuteen
Avoimuusrekisteri on perustettu, julkisuuslaki on ajantasaistettu, vaali- ja
puoluerahoituslainsäädäntö on päivitetty
Eurobarometri; Syrjintä Suomessa –
raportti; Sosiaalisen kehityksen indeksi (mahdollisuudet-osio)
Kielibarometri, Saamebarometri, Viittomakielibarometri valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä, ja toimivat vuoden 2021 kielikertomuksen
tausta-aineistona.
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Tulostavoite 2: Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia
Vuosi
20212024

Välitavoitteet
 Ylivelkaantumista vähennetään. (YOO)

20212022



20212024



Mittari/ Arviointikriteeri
Kotitalouksien velkaantumisaste (velkojen määrä suhteessa käytettävissä
oleviin tuloihin), maksuhäiriöistenhenkilöiden, velkomustuomioiden
määrä,

Kuluttajaluottojen hintasääntelyn tehokkuuden
seuranta ja tarvittaessa sääntelyn tarkistaminen seurannassa havaittujen puutteiden johdosta. (YOO)

Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä,
velkomustuomioiden määrä

EU-lainsäädännön täytäntöönpano tehdään
määräajassa ja tulevaan EU-sääntelyyn vaikutetaan oikea-aikaisesti. (ESI)

Viivästysten määrä, Suomen äänestyskäyttäytyminen EU-neuvostossa

Tulostavoite 3: Laadukas lainvalmistelu turvaa edellytykset hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle
Vuosi
20212024

Välitavoitteet
 Lainvalmistelun ja vaikutusarviointien laatu paranee koko valtioneuvostossa. (ESI, DJO)

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.

20212024



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
20212024

Välitavoitteet
 Oikeudellisen prosessin käsittelyajat lyhenevät. (KRO, YOO)

20212024



20212023



Mittari/ Arviointikriteeri
Kokonaiskäsittelyaikatilastot (eriteltynä vaiheittain: esitutkinta, syyteharkinta ja tuomioistuinkäsittely)

Parannetaan sovittelun saatavuutta ja vaihtoehtoisten konfliktinratkaisumenetelmien käyttöä. (KRO)

Sovittelua koskevat tilastot

Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa vahvistetaan (ml. avustajien pätevyyden varmistaminen). (YOO)

Valvontalautakuntaan saapuneiden
asioiden määrä ja toimenpiteitä aiheuttaneiden ratkaisujen osuus

Tulostavoite 5: Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. Rikollisuus ja turvattomuuden
tunne vähenevät
Vuosi
20212022

Välitavoitteet
 Vahvistetaan seksuaalisen itsemääräämisoikeuden toteutumista toteuttamalla seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus. (KRO)

Mittari/ Arviointikriteeri
Ilmoitusalttius kasvaa

20212024



Järjestelmällinen häirintä, uhkailu ja maalittaminen tulevat paremmin viranomaisten tietoon. (KRO)

Ilmoitusalttius ja syyksilukeminen
kasvavat, rikosasioiden käsittelyä
koskevat tilastot

20212024



Rikosten ennaltaehkäisyhankkeen kohteena
olevat rikokset (väkivalta ja seksuaalirikokset,
nuorten tekemät rikokset) vähenevät hankkeen kohderyhmässä. (KRO)

Tutkimuksen perusteella todettavat
vaikutukset

20212024



Kansalaisten ja viranomaisten tietoisuus naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja uhrien palveluihin ohjautuminen paranee. (KRO)

Ilmoitusalttius kasvaa, turvakoti- ja
muiden palvelujen tilastot

20212024



Yhteiskunnassa tunnistetaan ihmiskauppa ja
ihmiskaupan uhrit paremmin ja tämän myötä
uhrien pääsy palveluihin paranee. Myös rikosvastuu toteutuu aiempaa tehokkaammin.
(KRO)

Ilmoitusalttius kasvaa, syyksilukeminen kasvaa, rikosasioiden käsittelyä
koskevat tilastot, palvelujen tilastot
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Toiminnallinen tuloksellisuus

2.2

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2021 – 2024 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
20212022

Välitavoitteet
 Oikeushallinnon tietovarantojen käytettävyyttä
ja saavutettavuutta parannetaan yhteistyössä
toimialojen kanssa. (HOO)

Mittari/ Arviointikriteeri
Tietoalustahanke on toteutunut sovittavan suunnitelman mukaisesti.

20212022



Kehitetään tiedolla johtamista ja edistetään
tietoon perustuvaa päätöksentekoa. (ESI)

20212024



Toiminnan kehittämis- ja digitalisaatiohankkeiden eteneminen sekä digitaalisten toimintamallien käytettävyys ja osaamisen kehittyminen varmistetaan. (HOO)

20212024



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

20232024



Kaikkien sektoreiden uusien teknologioiden
hyödyntämismahdollisuudet on selvitetty ja
laadittu etenemissuunnitelmat yhteistyössä
ORK:n kanssa. (HOO)

Uusien teknologioiden käyttöönottoselvitys

2022



Keskitetään oikeudenkäynneissä näytön vastaanottaminen käräjäoikeuksiin niin, että todistelu taltioidaan jatkokäsittelyä varten. (YOO)

Toteutui / ei toteutunut

20212024



Hallinnonalan digitaalisen turvallisuuden vahvistaminen

Tiekartta laadittu tiedolla johtamisen
kehittämisen tavoitteista ja toteutuksesta. Toimenpiteet toteutuneet tiekartan mukaisesti.
Etenemisraportit, käytettävyyskyselyt, ICT-järjestelmien auditointitulokset, hallinnonalan digitalisaatiovalmiuksien arviointi.
Hankesalkun ohjausta on vahvistettu,
tietojärjestelmien elinkaaret selvitetty,
ORK:n edellytyksiä tukea hallinnonalan digitalisaatiota ja uudistumista
vahvistettu.

Tilannekuvan kehittäminen, arvioinnit
ja tietojärjestelmien kriittisyysluokittelun päivittäminen 2021, riskienhallinnan palvelualustan käyttöönottojen
valmistelu 2021-2022 ja käyttöönotto
2023.
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Tulostavoite 7: Lainvalmistelun laatu turvataan osaamista ja toimintatapoja kehittämällä
Vuosi
20212022

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
20232024

2022

Välitavoitteet
 Tutkintavankeuslakia muutetaan siten, että
tutkintavangit vuoden 2025 alusta siirretään
poliisin säilytystiloista tutkintavankilaan heti
vangitsemisoikeudenkäynnin jälkeen ja tutkintavankipaikkoja lisätään vankiloissa. (KRO)


Erityisviranomaisten tuki- ja hallintopalvelujen
uudelleen järjestäminen, jos tehdään päätös
etenemisestä. (HOO)

Mittari/ Arviointikriteeri
Tutkintavankipaikkojen määrä Vantaan ja Oulun vankilan investointihankkeiden myötä.

Toteutettu/ei toteutettu

2021



Ministeriön toimitilat uudistetaan mahdollistaen tehokkaan toiminnan. (HOO)

20212022



Tuetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestelyjen kehittämistä hallinnonalalla. (ESI)

Tilatehokkuus, VMBaro työhyvinvointi
Laadullinen arviointi, sisäisen tarkastuksen kysely, valvonnan kehittäminen hallinnonalan organisaatiomuutoksissa ja sopimuksiin perustuvassa
toiminnassa.

20212023



Palkeiden henkilöstöhallinnon lisäpalveluita
otetaan käyttöön valtiovarainministeriön suosituksen mukaisesti oikeusministeriössä ja hallinnonalalla 2021-2023. (HOO)

Virastojen määrä joissa käytössä.
Tyytyväisyys palveluun. HR-henkilöstömäärän kehitys.

Tulostavoite 9: Laaja-alaista verkostoyhteistyötä vahvistetaan valmistelussa ja päätöksenteossa
Vuosi
20212024
20212023

Välitavoitteet
 Hallinnonalan tulosohjauksessa edistetään
verkostomaista yhteistyötä sekä hallinnonalalla että poikkihallinnollisesti. (HOO)


Kestävän kehityksen edistämisessä painottuvat seuraavat tavoitteet: Ihmisten perusoikeudet toteutuvat ja jokainen on tärkeä sekä oikeushallinto on sosiaalisesti, taloudellisesti ja
ekologisesti kestävä. (HOO)

Mittari/ Arviointikriteeri
Saatu palaute, itsearviointi
Arvio kestävän kehityksen painopisteiden mukaisten tavoitteiden toteutumisesta ministeriön toiminnassa ja
hallinnonalan tulostavoitteissa ja kestävän kehityksen seurantasuunnitelman toteutuminen
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2.3

Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 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
20212024
20212024

Välitavoitteet
 Johtaminen ja esimiestyö on tavoitteellista ja
kehittyy jatkuvasti. (HOO)


Valmentavaa johtamista edistetään ministeriössä ja hallinnonalalla (HOO)

Mittari/ Arviointikriteeri
VMBaro johtamisosio, johtamiskysely
(360), työaikakohdennukset, esimiestyön sitoumusten toteutumisen arviointi
Johtamiskysely (360), VMBaron johtamisosio, esimiesten sitoumusten
toteutumisen arviointi

Tulostavoite 11: Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
Vuosi
20212024

Välitavoitteet
 Henkilöstön osaamisen kehittämistä (substanssiosaaminen ja yleiset taidot) tuetaan
muun muassa edistämällä liikkuvuutta, työkokeiluja ja työkiertoja. (HOO)

20212022



20212024



Mittari/ Arviointikriteeri
Henkilökierron rakenteiden ja tukimuotojen laadullinen arviointi,
VMBaro

Osaamisen johtamista parannetaan hyödyntämällä uusia osaamisen johtamisen työvälineitä
(Osaava) oikeusministeriössä ja hallinnonalalla. (HOO)

Osaavan käyttöönottoaste

Viestintäosaamista parannetaan oikeusministeriössä. (ESI)

Osallistuminen yhteisiin viestintä- ja
vuorovaikutuskoulutuksiin

Tulostavoite 12: Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia
Vuosi
20212024

Välitavoitteet
 Oikeusministeriön ja oikeusministeriön hallinnonalan työnantajakuvaa kehitetään. (HOO)

Mittari/ Arviointikriteeri
Suunnitelma työnantajakuvan parantamisesta tehty, suunnitelman toteuttaminen, VMBaro johtamisosio

20212024



Työaikajohtaminen kiinnittää huomiota työkuormiin ja rakenteelliseen ylityöhön. (HOO)

Saldokertymät

20212022



Tunnistetaan maalittamisen työsuojelulliset
riskit ja kehitetään keinoja puuttua henkilöstöön kohdistuvaan maalittamiseen. (HOO)

Riskit on tunnistettu ja työsuojelun
ohjeistus laadittu.

13(17)

2.4

Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 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
20212024

Välitavoitteet
 Siirtyvien määrärahojen taso on vähintään 8%
hallinnonalan kaikilla toimintamenomomenteilla vuoden 2024 lopussa perustellut väliaikaiset alitukset huomioon ottaen. (HOO)

Mittari/ Arviointikriteeri
Siirtyvien määrärahojen määrä tilinpäätöksessä

20212024



Henkilöstösuunnittelu on jatkuva prosessi
koko ministeriössä. (HOO)

Henkilöstösuunnittelun prosessi on
kuvattu

20212024



Tietoisuus EU-rahoitusmahdollisuuksista lisääntyy ja EU-rahoitusta hyödynnetään laajemmin. (ESI)

EU-rahoituksen määrä ja htv:t

Tulostavoite 14: Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla
Vuosi
20212024

Välitavoitteet
 Handi-toimintamallia hyödynnetään täysimääräisesti. (HOO)

20212023



20212023



Selvitetään hankintojen hiilijalanjälki ja pienennetään sitä sekä edistetään vastuullisia ja innovatiivisia hankintoja. (HOO)

20212022



Parannetaan hallinnonalan keskipitkäntähtäyksen taloudellisen tilanteen kehittymisen
arviointia. (HOO)

Hyödynnetään tiedolla johtamista ja henkilöstön työpanoksen kohdentamistietoja hallinnonalan ohjauksen kehittämisessä. (HOO)

Mittari/ Arviointikriteeri
Automaation piirissä olevien sopimuksiin ja tilauksiin perustuvien ostolaskujen osuus on oikeusministeriön
kirjanpitoyksikössä vähintään 50% v.
2021 ja 70 % v. 2024 (kumulatiivinen
automaatioaste).
Laadullinen arviointi
Vuonna 2021 selvitetään hankintojen
hiilijalanjälki ja valmistellaan Hankinta-Suomi strategian pohjalta oikeusministeriön toimeenpanosuunnitelma.
Kestävyystarkastelujen ennusteiden
toteutuma.
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3.

Vuosien 2021–2024 voimavarat

3.1

Henkilötyövuodet
Toteuma
2019

Henkilötyövuodet

238,7

Arvio
2020
216

Tavoite
2021
228,9

Tavoite
2022
221,0

Tavoite
2023
212,8

Tavoite
2024
212,2

Yllä olevat oikeusministeriön toimintamenomomentin 25.01.01 henkilötyövuodet sisältävät
seuraavat hallitusohjelmarahoituksen ja muun lisärahoituksen mukaiset uudet tehtävät:










Vuodelta 2020 siirtyvät tehtävät:
•
Naisiin kohdistuvan väkivallan raportointi (0,7 htv)
•
julkisoikeudellisen asiantuntemuksen vahvistamisen (0,5 htv)
Kertaluonteiset tulevaisuusinvestoinnit vuosille 2020-2022 (kori2, syksyn 2019 kehyspäätös)
•
Korruption vastainen toiminta (1 htv)
•
Demokratiaohjelma (1 htv)
•
Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma (1 htv)
•
Ylivelkaantuminen (1 htv)
Pysyvät tehtävät vuodesta 2020 alkaen, 9 htv
•
Kansalliskielistrategia ja kielipoliittinen ohjelma (1 htv)
•
Lainvalmistelun perus- ja ihmisoikeusosaamisen sekä valtiosääntöoikeudellisen ja muun julkisoikeudellisen asiantuntemuksen vahvistaminen (2 htv)
•
Vaikutusarvioinnin vahvistaminen lainvalmistelussa (4 htv)
•
Valtioneuvoston yhteinen ihmiskaupan vastainen koordinaattori (2 htv)
Harmaan talouden torjunta, 6/2020-5/2023 (1htv)
HO:n tehokas toteuttaminen sekä VN:n lainvalmistelun laadun ja jatkuvuuden varmistaminen, vuosille 2021-2022
•
Yhdenvertaisuusasiat, 11/2020–10/2022
•
Julkisoikeus, 11/2020–12/2024
•
Rikosoikeusyksikkö, 2021–2024
•
Rikosprosessiyksikkö, 03/2021–02/2023
•
Kuluttajansuoja sekä sopimus- ja velvoiteoikeus, 2021–2024
•
Esineoikeus, 2021–2024
Kertaluonteiset tulevaisuusinvestoinnit, vuosille 2021–2022 (kori2, syksyn 2020 päätös)
•
Uudistetaan vahingonkorvauslain julkisyhteisön korvausvastuuta koskeva
sääntely, 02/2021–2022
•
Pohjoismainen säädöstietohakuhanke), 2021: 0,5 htv
•
Hallitusohjelmahankkeiden visuaalinen viestintä 2021: 1 htv
•
Henkilötietojen suojaa kehitetään määrätietoisesti, 2021–2022: 18 kk
•
Lyhennetään rikosprosessin kokonaiskestoa, 2021–2022: 20 kk
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Lisäksi on käytettävissä vuosille 2020–2022 yksi henkilötyövuosi rikoksentorjuntahankkeiden
arviointiin avustusmomentilla 25.01.50 ja enintään kymmenen henkilötyövuotta tuottavuusmäärärahamomentilla 25.01.21.
Henkilötyövuodet eivät sisällä oikeusministeriön toimintamenoista maksettavia oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tehtäviä.

3.2

Määrärahat
Toteuma
2019

Määrärahat (1000 €)

22 883

Arvio
2020
23 200

Tulossopimus 2021
24 427

Kehys
2022
24 744

Kehys
2023
23 244

Kehys
2024
22 595

Taulukossa on huomioitu oikeusministeriön toimintamenomomentin 25.01.01 mukaiset määrärahat. Vuoden 2021 määrärahassa on huomioitu myös täydentävä talousarvioesitys.
Vuosien 2022–2024 oikeusministeriön toimintamenomomentin 25.01.01. määrärahat ovat
valtioneuvoston 16.4.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset lisättynä valtion sopimusratkaisuun 2020–2022 perustuvien palkkojen tarkistuksilla. Eduskunta hyväksyy vuosia
2022–2024 koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
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4.

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 2021 tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Alustava raportointi tapahtuu elokuussa
2021 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.

5.

Allekirjoitukset

Pekka Timonen
kansliapäällikkö
Johanna Suurpää,
osastopäällikkö
Antti Leinonen,
osastopäällikkö
Ari-Pekka Koivisto,
osastopäällikkö
Tapio Laamanen,
osastopäällikkö
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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
Siirtyvän
määrärahan
osuus, %
Toimitilat
Toimitilatehokkuus
Toimitilakustannukset/htv

Toteuma
2018

Toteuma
2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Tavoite
2024

1 719 €

2 480 €

2 575 €

2 300 €

2 300 €

2 300 €

2 300 €

3,75

3,64

3,75

3,77

3,77

3,77

3,77

3,57

3,50

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

4,02

3,98

4,02

4,05

4,05

4,05

4,05

17,5 %

6,8 %

8%

8%

8%

8%

8%

20

20

22

17

17

18

18

10 000 €

10 000 €

10 000 €

9 000 €

9 000 €

9 000 €

10 000 €

Tulossopimusasiakirja
26.10.2020

VN/12787/2020
Oikeusministeriön ja Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin tulossopimus kaudella 2021–
2024
Oikeusministeriö ja Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2021-2024 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle oikeusapu- ja edunvalvontapiirien
yhteisessä puolivuotisraportissa ja oikeusministeriön toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelut ovat 26.10.2020 klo 9-12, skype-kokous
Osallistujat:
Oikeusministeriö

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Antti Leinonen

Marjo Kurki

Merja Muilu

Aira Sahikoski

Tuire Honko

Saana Suvaste
Tuija Viljanen

Käyntiosoite
Etelä-Esplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7731

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 piirien
oma strategia. Lisäksi tavoitteiden asetannassa on otettu huomioon oikeusministeriön hallinnonalaan
kuuluvien lainkäyttöelinten ja itsenäisten toimijoiden riippumattomuus.
Viraston kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet:
”Hallitus toimii tehokkaasti ylivelkaantumisen ja siihen liittyvien ongelmien vähentämiseksi. Talous- ja
velkaneuvonnan saatavuutta parannetaan ja palveluihin ohjaamista tehostetaan” (HO 2019)
”Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa vahvistetaan niin, että mahdollistetaan avustajan käyttö
turvapaikkapuhuttelussa. Lisäksi otetaan käyttöön tuntiperusteiset palkkiot avustajille sekä yleiset
hallinto-oikeudelliset valitusajat. Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyys
ja huolellisuus (HO 2019)
”Selvitetään oikeusavun tulorajojen nostamista, keskituloisten oikeusapua ja oikeusturvavakuutuksen
sääntelyä” (HO 2019)
Alla olevassa taulukossa esitetään oikeusapu- ja edunvalvontapiirien visio, perustehtävä sekä
tärkeimmät tavoitteet ulottuen vuoteen 2024. Oikeusministeriön strategiasta virastolle johdetut
tavoitteet on merkitty *- merkillä, erotukseksi nimenomaan edunvalvontaan, oikeusapuun ja talousja velkaneuvontaan liittyvistä toiminnallisista tavoitteista.
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Visio
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien visiona vuoteen 2025 on ”Jokainen saa tarpeellisen avun oikeudelliseen ja velkaantumiseen liittyvän ongelmansa ratkaisuun, vaikka hänen taloudellinen asemansa olisi
heikko. Oikeusapua, talous- ja velkaneuvontaa ja yleistä edunvalvontaa tarjotaan siten, että se on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista.”
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 ja velkojen
hoitamisesta sekä avustaa asiakasta taloudenhallinnan suunnittelussa. Edunvalvontatoimistojen tehtävänä on hoitaa niiden asiakkaiden asioita, jotka eivät kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan taloudellisia asioitaan sairauden tai muun syyn takia.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia *
2. Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian laadun
ja vaativuuden mukaan *
3. Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu saavutetaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa
4. Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
5. Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa *
6. Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön
osaamisen vahvistamista *
7. Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat toiminnan
vaikuttavuutta *
Henkilöstötavoitteet
8. Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön *
9. Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa *
10. Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa *
11. Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky *
Taloutta koskevat tavoitteet
12. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta *
13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen *
14. Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin
myötä *
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1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)
Oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan ja yleisen edunvalvonnan toimintaympäristön ulkoiset muutostekijät kuten väestön ikääntyminen, heikentyneestä taloustilanteesta aiheutuva syrjäytyminen,
kansalaisten ylivelkaantuminen ja asiakaskunnan kansainvälistyminen lisäävät palvelun tarvetta ja
edellyttävät toiminnalta aiempaa laajempaa asiantuntemusta.
Koronaepidemia ja yhteiskunnan koronarajoitteet ovat vaikuttaneet toimintoihin ja toiminnalliseen
tulokseen vuonna 2020. Koronaepidemian toiminnallisten vaikutusten arviointi ensi vuodelle tai kehyskaudelle on haastavaa, koska ei ole etukäteen tiedossa, kuinka tautitilanne etenee tai minkälaisia
vaikutuksia epidemialla on yhteiskunnan toimintoihin. Yleinen heikentynyt taloustilanne on perinteisesti lisännyt talous- ja velkaneuvontapalveluiden tarvetta ja oikeusavussa maksuttomaan oikeusapuun oikeutettujen asiakkaiden määriä. Yleisen edunvalvonnan tarve voi lisääntyä entisestään esimerkiksi lähiomaisten sairastuminen tai syrjäytymisestä johtuvien mielenterveysongelmien takia.
Suunnittelukauden aikana palvelujen kysyntä kasvaa erityisesti yleisen edunvalvonnan ja talous- ja velkaneuvonnan palveluissa. Oikeusavussa lisääntyy maksuttomaan oikeusapuun oikeutettujen asiakkaiden määrä. Lisäksi koronaepidemian aikana asiakkaille annetaan aiempaa enemmän maksutonta neuvontaa. Julkisen oikeusavun kysyntä voi kasvaa merkittävästi ja erittäin nopeasti, jos Suomesta turvapaikkaa hakevien ihmisten määrä kasvaa voimakkaasti.
Ennusteiden mukaan maan talouskasvu hidastuu. Määrärahan väheneminen on suuri toimintaan vaikuttava tekijä.
Oikeusaputoimistojen ja edunvalvontatoimistojen keskeisiä riskejä ovat:
Toimintaympäristön muutos Riski
Kehysrahoituksen vähenemi- Tehostamistoimilla ei saada riittänen
viä säästöjä
Sähköinen asiointi

Henkilöstön vaihtuvuus

Toimenpide
Toiminnan suunnittelu

Palvelut ovat helposti saaKansalaiset eivät käytä digitaalisia
tavilla ja ovat helppokäytpalveluja
töisiä.

Ammattitaito ja osaaminen vähenevät

Henkilöstösuunnittelu.
Motivoiva ja kannustava
työympäristö
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2 Tulostavoitteet vuosille 2021–2024
Tavoitteet, jotka ovat myös kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030), on merkitty + - merkillä.
Oikeusministeriön hallinnonalalle sovitut päätavoitteet ovat 5: sukupuolten tasa-arvo, 10:
eriarvoisuuden vähentäminen, 12/13: vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja, 16: rauha,
oikeudenmukaisuus, hyvä hallinto.
2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021 - 2024 ovat:


Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen
toimintamahdollisuuksia



Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian laadun ja
vaativuuden mukaan



Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu saavutetaan
mahdollisemman varhaisessa vaiheessa



Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä

Keskeisiä vaikuttavuustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 1: Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja
yhteisöjen toimintamahdollisuuksia
Vuosi Välitavoitteet
2021



Parannetaan kansalaisten avunsaantia henkilökohtaisen ta-

Mittari/ Arviointikriteeri
Asiakkaiden lukumäärä

louden hallinnassa ja ehkäistään kansalaisten velkaongelmien
muodostumista mm. osallistumalla talousneuvola-kokeiluun



Laajennetaan talous- ja velkaneuvonnan sähköinen asiointi-

Sähköisen asioinnin käyttö-

palvelu valtakunnallisesti +

aste

Otetaan käyttöön uusia talous- ja velkaneuvonnan ja ulosoton sidosryhmäyhteistyön toimintamalleja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi



Chat-palvelun määrä

Jonotusaika
Tuottavuusluku

Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaaksi tulon kehittäminen
Yhteydenottotapa

2022



Ennakoivan talousneuvonnan hyväksi koetut toimintamallit
vakiinnutetaan osaksi toimintaa

Uusinta-asiakkaiden määrä
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Vuosi Välitavoitteet


Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaaksi tulon kehittäminen

Mittari/ Arviointikriteeri
Asiakkaan asian hoitaminen on keskeytynyt asiakkaasta johtuvasta syystä

Tulostavoite 2: Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian
laadun ja vaativuuden mukaan.
Vuosi Välitavoitteet
2021



Julkiset oikeusavustajat osallistuvat enemmän turvapaikkapuhutteluihin



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +



Mittari/ Arviointikriteeri

Julkiset oikeusavustajat osallistuvat avustavien valtakunnalli-

Puhutteluun osallistumisen määrä
Turvapaikkakoulutukseen
osallistuvien määrä

sen päivystysjärjestelmän pilotointiin
2022



Julkiset oikeusavustajat osallistuvat valtakunnallisen päivys-

Pilotointi toteutuu

tysjärjestelmän pilotointiin


Julkiset oikeusavustajat osallistuvat päivystykseen



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +

Avustajien päivystysjärjestelmän käyttöaste
Turvapaikka-avustajien kriteerit (OM)

2023



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +

Turvapaikka-avustajien kriteerit (OM)

Tulostavoite 3: Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu
saavutetaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa
Vuosi Välitavoitteet
2021



Selvitetään oikeusaputoimistojen mahdollisuuksia antaa sovittelupalvelua asianajotoimeksiantojen ohella



Mittari/ Arviointikriteeri

Kerrotaan asiakkaille aktiivisesti sähköisistä vaihtoehdoista hänen
asiansa hoitamisessa

chat- asioiden lukumäärä
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Vuosi Välitavoitteet


Mittari/ Arviointikriteeri

Talous- ja velkaneuvonnan chat-palvelu vakinaistetaan +

Tulostavoite 4: Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä
Vuosi Välitavoitteet
2021




Mittari/ Arviointikriteeri

Talous- ja velkaneuvontapalveluiden sähköinen asiointi laaje-

Sähköisen asioinnin pa-

nee koko maahan ja vakinaistetaan +

laute ja käyttöaste

Oikeus.fi – sivut uudistuvat +

Oikeus.fi – sivujen palaute
ja käyttöaste

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet kaudella 2021 - 2024 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

Keskeisiä tuloksellisuustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 5: Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Varmistetaan tietojärjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen
mm. kehitetään toimintatapoja ja huolehditaan siitä, että henkilöstö

Oikeusapupäätök-

osallistuu koulutuksiin. Asiakkaille kerrotaan aktiivisesti sähköisistä

sien sähköistämisen

vaihtoehdoista hänen asiansa hoitamisessa +

aste

Tietojärjestelmien hyötyjen saavuttamiseksi aloitetaan muutosjohtamisen suunnitelman työstäminen.


Sähköisen asioinnin kehittämissä tulee osallistaa kansalaiset ja yritykset palvelujen arviointiin ja palauteen antamiseen



Kartoitetaan uusien teknologisten ratkaisujen käytön mahdollisuuksia toimintaprosesseissa

Yleisen edunvalvonnan päämiesten
sähköisten laskujen
osuus
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Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri



Kehitetään tietoalustaa ja raportointia

Sähköisen asioinnin



Edistetään tietoliikenneyhteyksien rakentamista sidosryhmien järjes-

kansalaispalaute ja

telmiin (esim. HAIPA, AIPA)

järjestelmien käyt-

Huolehditaan 1.1.2020 voimaantulevan tiedonhallintalain (HE

töaste



284/2018 vp) velvoitteista (OM/ORK)

Tulostavoite 6: Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Linjausten mukaisesti toteutetaan oikeusapu- ja edunvalvontaviraston

Viraston perusta-

jatkovalmistelu. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit osallistuvat jatkoval-

misen aikataulu

misteluun.


Toimipaikkojen toimitilojen tarpeellisuutta selvitetään kustannussäästösyistä +

Toimitilaselvityksen valmistuminen

Tulostavoite 7: Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat toiminnan vaikuttavuutta
Vuosi Välitavoitteet
2021



Mittari/ Arviointikriteeri

Ennakoivan talousneuvonnan hanke 2019-2021. Ulosottolai-

Sidosryhmä yhteistyön

tos ja talous- ja velkaneuvonta yhteistyössä eri viranomais-

määrä

ten ja kolmannen sektorin kanssa suunnittelevat ennakoivan
talousneuvonnan toimintamallia


Kestävää kehitystä koskevan tiedon analysoinnin ja käytön
parantaminen (Agenda 2030: päätavoitteet 5, 10, 12/13, 16)



Valtiokonttorin valtionhallinnon yhteinen raportointikehys

Huolehditaan valtion toimitilojen hiilineutraalisuuden toteu-

OM on sitoutunut pienentä-

tumisesta Senaatti-kiinteistöjen laatiman suunnitelman mu-

mään hallinnonalan hiilija-

kaisesti

lanjälkeä 35 % vuoteen
2035 mennessä
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Vuosi Välitavoitteet


Mittari/ Arviointikriteeri

Toiminnan hiilijalanjäljen vähentämiseksi aloitetaan toimintasuunnitelman työstäminen, toimitiloihin liittymättömät
toimenpiteet

2022



Ehkäistään eri viranomaisten välisen yhteistyön avulla kan-

Talousneuvonnan määrä

salaisten velkaongelmien muodostumista


Ennakoivan talousneuvonnan hyväksi koetut toimintamallit

Velkajärjestelyasioiden

vakiinnutetaan osaksi toimintaa

määrä

2.3 Henkilöstö
Henkilöstötavoitteet kaudella 2021 - 2024 ovat:


Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön



Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa



Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa



Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky

Keskeisiä henkilöstötavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 8. Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollista henkilöstön joustavan käytön
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Kehitetään edelleen henkilöstörakennetta ja tehtävänkuvia toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi



Luodaan edelleen yhteisiä toiminta- ja menettelytapoja ja niitä toteutetaan



Henkilöstö-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat ajantasaisia ja niitä toteutetaan +



VM-baron työyhteisön toimintakulttuuriosio

Arvioidaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa vuosittain

Tulostavoite 9. Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa
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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Päivittäinen johtaminen tukee tuloksellista toimintaa



Tiedolla johtamisen kulttuuria edistetään



Osaamisen johtaminen yhdeksi kehittämiskohteeksi

VM-baron johtajuusosio

Tulostavoite 10. Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri



2021





Otetaan käyttöön OSAAVA johtamis- ja toimintatapa. Sitä hyödynnetään jo alkuvuoden kehityskeskusteluissa

VM-baron työ-

Tuetaan ja kannustetaan yhdessä tapahtuvaa työssä oppimiseen

yhteisön toi-

esim. uusien virkamiesten perehdyttäminen (mentorointi, vierellä

mintakulttuu-

oppiminen)

riosio

Hyödynnetään digitaalisen oppimisen alustaa (eOppiva) ministeriön
Koulutuspäi-

järjestämän koulutuksen lisäksi +

vien luku-



Huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja erikoistumisesta



Hyödynnetään videoita ja muita etälaitteita esim. koulutustilaisuuk-

määrä/htv

sissa +

Tulostavoite 11: Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Vahvistetaan henkilöstön yhteisöllisyyttä

VM-baron työyhteisön
toimintakulttuuriosio

2022



Järjestelmällisen häirinnän, uhkailun, maalittamisen ja vihapuheen vastaisen työn vahvistaminen (Agenda 2030: päätavoitteet
5,10,16)
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2.4 Talous
Taloustavoitteet kaudella 2021 - 2024 ovat:


Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta



Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen



Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin myötä

Keskeisiä taloustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tavoite 12. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta
Vuosi Välitavoitteet
2021

Mittari/ Arviointikriteeri



Kehitetään toiminnan arviointia tukevaa raportointia

työajan kohdennus -% kas-



Kieku-järjestelmään kirjataan työpanoksen kohdentuminen

vaa nykyisestä

talousarviolainsäädännön edellyttämän riittävän ja luotettavan tiedon saamiseksi

hankintatoimeen kulunut
työaika
OM:n kirjanpitoyksikössä
sopimuksiin ja tilauksiin perustuvien ostolaskujen automaatioaste 30%

2022



Selvitetään mahdollisuutta keskittää hankintatointa yhteen
oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin



Huolehditaan HILDA-hankkeen täysimääräisestä etenemi-

ostolaskujen automaatio-

sestä ,varmistetaan edellytykset toimintatapojen kehittämi-

aste 50 %

selle ja huolehditaan avainhenkilöiden osallistumisesta kehittämistoimenpiteisiin ja tuleviin koulutuksiin +

Tavoite 13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Määrärahan käyttöä seurataan säännöllisesti

Taloudellisuuskehi-



Varmistetaan oikeusapulaskutuksen oikeellisuus ja oikea-aikai-

tys

suus
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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri




Varmistetaan liiketaloudellisen toiminnan palkkioiden oikeelli-

Kustannusvastaa-

suus suhteessa paikalliseen asianajoon

vuus

Oikeusaputoimistoissa otetaan käyttöön yhdenmukaisemmat
toimintatavat ja laskutuskäytännöt maksullisen toiminnan toimeksiannoissa. OAEV-piirien ohje laskutukseen liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi annetaan vuoden 2021 aikana



Noudatetaan ministeriön tilinpäätösaikataulua edunvalvontapalkkioiden perinnässä



Huolehditaan kirjanpitokirjausten oikeellisuudesta ja virheiden
korjaamisesta oikea-aikaisesti

Tavoite 14. Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin
myötä
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien uusi strategia ja riskikartta otetaan käyttöön ja osaksi tulossopimusta. Strategiaa ja riskikarttaa käsitellään henkilöstön kanssa

13(14)

3 Vuosien 2021-2024 voimavarat
3.1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet

Toteutuma
2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

Arvio
2022

Arvio
2023

Arvio
2024

262

270,4

277

283

289

296

3.2 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin toimintamenot ja määrärahat

Määrärahat (1000 €)
Toimialakohtainen erittely
liitteissä 3

Toteutuma
2019

Arvio
2020

15 799

16 387

Tulos
sopimus
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

18 411

3.3 Määrärahat (momentti 25.10.04 Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot)

Määrärahat
(1000 euroa)

Toteuma
2019

TA 2020

78 923

77 145

TAE 2021
(HE 5.10.2020)

81 141

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

75 938

75 759

76 103

Taulukossa vuosien 2022-2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
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4 Voimassaolo ja seuranta
Oikeusapu- ja edunvalvontapiiri seuraa toimintansa kehittymistä ja määrärahan riittävyyttä. Määrärahan riittävyydestä ja tavoitteiden toteutumisesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
raportoidaan oikeusministeriön ohjeen mukaisesti.
5 Allekirjoitukset
Antti Leinonen

Marjo Kurki

Oikeusministeriö

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Ylijohtaja, osastopäällikkö

Johtaja

Liite 1 Asiamäärät ja päämiesmäärät
Liite 2 Henkilötyövuodet ja tunnusluvut
Liite 3 Toimintamenot ja määrärahat
Liite 4 Yhteiset seurantamittarit

Tulossopimusasiakirja
19.11.2020

Oikeusministeriön ja HEUNIn tulossopimus vuosille
2021–2024
Oikeusministeriö ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI ovat neuvotelleet ja sopineet
vuosien 2021–2024 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle HEUNIn puolivuotisraportissa ja
vuosikertomuksessa.
Tulosneuvottelu käytiin 19.11.2020 Helsingissä Skypen välityksellä.

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7730
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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. HEUNIn 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). Toiminnassa huomioidaan myös tavoitteet 12 (vastuullinen kuluttaminen) ja 13 (ilmastoteot), jotka on sisällytetty HEUNIn strategian toimintaa poikkileikkaaviin teemoihin.
HEUNI laati vuonna 2019 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. Strategiaa on
vuonna 2020 toimeenpantu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2021 tulostavoitteet seuraavat HEUNIn strategiaa, mutta niitä on muokattu toimintaympäristön ja toiminnan tarpeiden näkökulmasta.
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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.
HEUNIn toiminta tukee oikeusministeriön strategian tavoitteita koskien etenkin yhdenvertaisia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia, korkealaatuista oikeusturvaa sekä rikosvastuun oikeudenmukaista toteutumista.
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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. HEUNIlla on enemmän ulkopuolista rahoitusta ja laajempi rahoituspohja.
14. HEUNIlla on systemaattisempi (hanke ja määräraha) budjetointi ja talousseuranta
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1.2

Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)

Vuoden 2020 alussa alkanut koronapandemia on osoittautunut ns. viheliäiseksi ongelmaksi, joka vaikuttaa yhteiskuntaan monella tasolla. Se lisää olemassa olevia yhteiskunnallisia haasteita, kuten eriarvoisuutta ja osattomuutta, ja vaikuttaa siten myös HEUNIn toimintaan. Koronapandemia vaikuttaa
etenkin haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tilanteeseen ja siten rikollisuuden eri muotoihin.
Tulevina vuosin HEUNIn ulkoinen toimintaympäristö tulee todennäköisesti kohtaamaan useita muutoksia. Tietyt ns. megatrendit – ja nyt koronapandemian tuomat odottamattomat muutokset – 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. Koronapandemian aikana demokratiapyrkimykset ovat vahvistuneet joissain maissa, samaan aikaan kun koronapandemian tuomat rajoitukset
vaikeuttavat osallistumista ja avoimuutta toisaalla. Pandemian myötä olemme nähneet myös rikollisuuden muotojen siirtymisen enenemässä määrin verkkoon, josta tietomurrot ovat yksi esimerkki.
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Työn murros ja digitalisaatio sekä tekoälyn kehittyminen tulee vaikuttamaan sekä yhteiskuntiin että
organisaatioihin. Koronapandemian tuoma laaja ja jatkuva etätyö vaikuttaa myös jatkossa työnteon
muotoihin, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön ja johtamisen tarpeiden muutokseen. Jatkuva
oppiminen tulee olemaan perusedellytys työelämässä ja uusien (etä)työkalujen joustava käyttöönotto
on välttämätöntä myös jatkossa. Työelämän epävarmuus ja joustavuuden vaatimus vahvistuu, mikä
saattaa vaikuttaa etenkin haavoittuvassa asemassa olevien työllistymiseen ja työnteon ehtoihin. Pandemian tuoma epävarmuus näkyy myös työelämässä, ja etenkin valmiiksi haavoittuvassa asemassa
olevat voivat marginalisoitua edelleen. Tekoälyn kehittyminen johtaa niin positiivisiin kuin negatiivisiin
muutoksiin yhteiskunnassa ja työelämässä.
HEUNI on osana vuosien 2020-2023 strategiaa laatinut sisäisen riskienhallintasuunnitelman. HEUNIn
määräraha ei kata toiminnan perusmenoja, ml. henkilöstökuluja. Ulkopuolisen hankemäärärahan varmistaminen on epävarmaa. Vajetta täydennetään tällä hetkellä 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.
Koronapandemian alettua maaliskuussa 2020 HEUNI sopeutti toimintaansa nopeasti: siirryimme etätyöhön ja otimme aktiivisesti käyttöön verkkoympäristön työkaluja. Olimme ensimmäisestä etätyöskentelypäivästä lähtien täysin operatiivisia ja jatkoimme hankkeiden toteuttamista sovittujen aikataulujen mukaisesti. Etätyö on aiheuttanut haasteita tuotosten jalkauttamisessa ja verkostoitumisessa,
mutta olemme muokanneet työtapojamme verkkovälitteisiksi ja onnistuttu kaikkien tulostavoitteiden
toteuttamisessa ja myös laajentamaan verkostojamme ja vaikuttavuuttamme. Verkkovälitteisen toiminnan suurimpana haasteena on tällä hetkellä valtionhallinnon ICT-toiminnan jäykkyys, joka huomattavasti vaikeuttaa online-toiminnan innovatiivista kehittämistä. HEUNIssa on satsattu henkilöstön hyvinvointiin järjestämällä säännöllistä taukoliikuntaa etänä, muokattu johtamiskäytäntöjä ja organisaa-
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tion sisäistä yhteydenpitoa, sekä ylläpidetty tiiviimpää yhteistyötä työterveyden kanssa. Työhyvinvointia seurataan jatkossa entistä vahvemmin, koska pitkittyneen etätyön ja pandemian epävarmuustekijöiden takia ns. etätyöapatia on todellinen riski.

2.

Tulostavoitteet vuosille 2020–2024

2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2024 ovat:
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

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021

1. Rikosoikeusjärjestelmän toimijat ja uhri-

1. Esitelmien, tapaamisten ja tilaisuuk-

palveluiden tuottajat tunnistavat paremmin erityisen haavoittuvassa asemassa
olevia väkivallan uhreiksi joutuneita henkilöitä ja ko. uhrien haasteita päästä oikeusturvan ja palveluiden piiriin.

sien ja osallistujien määrä.
2. Lainsäädäntö- ja muutosprosesseihin
osallistumisen määrä.
3. Julkaisujen ja kehitettyjen työkalujen
määrä.
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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri
4. Mediaesiintymisten määrä.
5. Baseline-mittaukset (hankekohtaisesti silloin kun se kuuluu hankkeen
tehtäviin).
6. Tapauskuvaus muutoksesta (pitkällä
aikavälillä).

2022–
2024

1. Rikosoikeusjärjestelmän ja toimijat ja uhri- 1. Esitelmien, tapaamisten ja tilaisuukpalveluiden tuottajat ottavat käyttöön

sien ja osallistujien määrä.

työkaluja, jotka edistävät erityisen haa-

2. Lainsäädäntö- ja muutosprosesseihin

voittuvassa asemassa olevia väkivallan uhrien mahdollisuuksia oikeusturvan ja palveluiden piiriin.

osallistumisen määrä.
3. Julkaisujen ja kehitettyjen työkalujen
määrä.

2. Kansalliset ohjelmat, ohjeistukset ja lainsäädäntö huomioivat erityisen haavoittu-

4. Mediaesiintymisten määrä.
5. Baseline-mittaukset (hankekohtai-

vassa asemassa olevien uhrien aseman ja

sesti silloin kun se kuuluu hankkeen

oikeusturvan

tehtäviin).
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
2021

Välitavoitteet
1. Rikosoikeusjärjestelmän toimijat ja
uhripalveluiden tuottajat tunnistavat
paremmin ihmiskaupan ja pakkoavioliiton yhteyksiä sekä lapsiin ja
nuoriin kohdistuvaa ihmiskauppaa.

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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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri
5. Baseline-mittaukset (hankekohtaisesti
silloin kun se kuuluu hankkeen tehtäviin).
6. Tapauskuvaus muutoksesta (pitkällä aikavälillä).

2022–
2024

1. Rikosoikeusjärjestelmän ja toimijat ja 1. Esitelmien, tapaamisten ja tilaisuukuhripalveluiden tuottajat ottavat
käyttöön työkaluja, jotka edistävät

sien ja osallistujien määrä.
2. Lainsäädäntö- ja muutosprosesseihin

ymmärrystä ihmiskaupan ja pakkoavioliiton yhteyksistä sekä lapsiin ja

osallistumisen määrä.
3. Julkaisujen ja työkalujen määrä

nuoriin kohdistuvasta ihmiskaupasta. 4. Mediaesiintymisten määrä.
2. Kansalliset ohjelmat, ohjeistukset ja

5. Baseline-mittaukset (hankekohtaisesti

lainsäädäntö huomioivat ihmiskau-

silloin kun se kuuluu hankkeen tehtä-

pan ja pakkoavioliiton yhteydet sekä

viin).

lapsiin ja nuoriin kohdistuvan ihmis-

6. Tapauskuvaus muutoksesta pitkällä ai-

kaupan.

kavälillä (katsoen menneisyyteen).

Tulostavoite 3: Talousrikoksiin ja yhteisörikoksiin puututaan useammin
Vuosi
2021

Välitavoitteet
1. Keskeiset viranomaiset, ml. esitutkinta- ja työsuojeluviranomaiset tunnistavat paremmin
Suomessa esiintyvän harmaan talouden muodot ja niiden väliset suhteet.

Mittari/Arviointikriteeri
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).
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Vuosi
2022–
2024

Välitavoitteet
1. Keskeiset viranomaiset, ml. esitutkinta- ja työ-

Mittari/Arviointikriteeri
1. Esitelmien, tapaamisten ja tilai-

suojeluviranomaiset ottavat käyttöön työkaluja Suomessa esiintyvän harmaan talouden

suuksien ja osallistujien määrä.
2. Lainsäädäntö- ja muutosproses-

muotoihin puuttumiseksi.

seihin osallistumisen määrä.

2. Kansalliset ohjelmat, ohjeistukset ja lainsää-

3. Julkaisujen ja kehitettyjen työ-

däntö huomioivat Suomessa esiintyvän har-

kalujen määrä.

maan talouden muodot ja niiden väliset suh-

4. Mediaesiintymisten määrä.

teet.

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
2021

Välitavoitteet
1. Yritykset ja julkiset hankkijat tunnistavat paremmin työvoiman hyväksikäytön riskit 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.
5. Baseline-mittaukset (hankekohtaisesti
silloin kun se kuuluu hankkeen tehtäviin).
6. Tapauskuvaus muutoksesta (pitkällä
aikavälillä ).

2022–

2. Yritykset ja julkiset hankkijat ottavat

2024

käyttöön työkaluja työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi alihankintaketjuissa.

1. Esitelmien, tapaamisten ja tilaisuuksien ja osallistujien määrä.
2. Lainsäädäntö- ja muutosprosesseihin
osallistumisen määrä.
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Vuosi

Välitavoitteet
3. Kansalliset ohjelmat, ohjeistukset ja
lainsäädäntö huomioivat työvoiman

Mittari/Arviointikriteeri
3. Julkaisujen ja kehitettyjen työkalujen
määrä.

hyväksikäytön ehkäisemisen alihan-

4. Mediaesiintymisten määrä.

kintaketjuissa.

5. Baseline-mittaukset (hankekohtaisesti
silloin kun se kuuluu hankkeen tehtäviin).
6. Tapauskuvaus muutoksesta (pitkällä
aikavälillä).

Tulostavoite 5: HEUNIn rooli YK:n kriminaalipoliittisen ohjelman toimeenpanossa vahvistuu
Vuosi
2021–
2024

Välitavoitteet
1. Yhteistyö YK:n kriminaalipoliittisen
verkoston kanssa tiivistyy.

osallistuminen muihin YK-tilaisuuksiin,

2. Yhteistyö YK:n kanssa vahvistuu.

oheistapahtumien määrä, keskustelut,

3. HEUNIn esille tuomien aiheiden nä-

tapaamiset

kyvyys YK:n kriminaalipoliittisessa
ohjelmassa vahvistuu.

2.2

Mittari/Arviointikriteeri
1. Kongressi- ja komissio-osallistumiset,

2. Tapauskuvaus muutoksesta (pitkällä
aikavälillä).

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2021 – 2024 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
1. HEUNIlla on selkeät ja tehokkaat hankehallinto- ja toimintaprosessit

2. HEUNIlla on yhteistyöverkostot luotettavien ja ammattitaitoisten kumppaneiden kanssa eri
puolilla Eurooppaa.
3. HEUNI viestii tehokkaasti ja aktiivisesti.

Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
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Tulostavoite 6: HEUNIlla on selkeät ja tehokkaat hankehallinto- ja toimintaprosessit
Vuosi
2021

Välitavoitteet
1. On vahvistettu henkilöstön hankehallintaosaamista ml.
hankehallinnon manuaalin jalkauttamisen kautta (ks.

Mittari/Arviointikriteeri
1. Hankehallintotyökalu
käytössä

myös henkilöstötavoitteet)
2. On vahvistettu muiden prosessien sujuvuutta jatkamalla

2. Prosessit kirjattu
3. Koulutusten määrä

tärkeimpien prosessien kuvaamista.
3. On oltu mukana HILDA-kehityksessä
2022–
2024

1. On otettu käyttöön HILDA ja käytetään tarkoituksenmukaisesti.
2. On tarkennettu tarvittaessa prosessien dokumentointia.

1. HILDA:n ja hanketyökalun käyttöönotto-

3. On tehty uudestaan CAF-itsearviointi jolla todennetaan,
ovatko prosessit selkeämpiä ja tehokkaampia (2023).
4. On arvioitu hankehallinnan ja toiminnan tarpeet uudessa

aste
2. Uusi CAF 2023

strategiaprosessissa (uusi strategia voimaan 2024)
Tulostavoite 7: HEUNIlla on yhteistyöverkostot luotettavien ja ammattitaitoisten kumppaneiden
kanssa eri puolilla Eurooppaa.
Vuosi
2021

Välitavoitteet
1. On luotu HEUNI asiantuntijapooli ja ehdot yhteistyölle ja kehitetty yhteistyötä.
2. On tiivistetty yhteistyötä YK:n ja PNI:n
kanssa tehdyn kartoituksen tulosten

Mittari/Arviointikriteeri

1. Kartoitukset
2. Pohjat, kriteeristöt

pohjalta.
2022–
2024

1. On kehitetty yhteistyön ja tiedon jakamisen periaatteita

1. Kartoitukset
2. Pohjat, kriteeristöt

2. On arvioitu osana CAF-itsearviointia yh-

3. On tehty uusi sidosryhmäkysely,

teistyöverkostojemme tarkoituksenmu-

jonka tuloksia verrataan vuoden

kaisuutta.

2019 kyselyyn.
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Tulostavoite 8: HEUNI viestii tehokkaasti ja aktiivisesti.
Vuosi
2021

Välitavoitteet
1. On toteutettu vaikuttamisviestintäsuunnitelmaa.

Mittari/Arviointikriteeri

2. On vahvistettu henkilöstön viestintäosaamista
osana jatkuvaa oppimista ja osaamisen kasvattamista (ks. myös henkilöstötavoitteet).
3. On kehitetty toiminnan tuotosten jakamista ja siten vaikuttavuutta.
4. On sisällytetty viestintä kaikkeen HEUNIn toimintaan, prosesseihin ja hankkeiden eri vaiheisiin. ml.

1. Viestintäsuunnitelma
2. Visuaalinen ilme
3. Ohjelmistot, käyttöönotto
ja koulutus
4. Työnkuva

että hankkeille tehdään omat viestintäsuunnitelmansa
2022–

1. On toteutettu vaikuttamisviestintäsuunnitelmaa.

1. Viestintäsuunnitelma

2024

2. On hankittu tehokkaaseen viestintään tarvittavat

2. Visuaalinen ilme

ohjelmistot
3. On sisällytetty viestintä kaikkeen HEUNIn toimin-

3. Ohjelmistot, käyttöönotto
ja koulutus

taan, prosesseihin ja hankkeiden eri vaiheisiin. ml.

4. Työnkuva

että hankkeille tehdään omat viestintäsuunnitel-

5. Medianäkyvyys, Some-seu-

mansa

raajat, uutiskirje seuraajat
6. HEUNIn tunnettuuden ja
imagon kartoitus uuden sidosryhmäkyselyn avulla.
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2.3

Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:
Henkilöstö
1. Henkilöstöpolitiikassa noudetaan HEUNIn strategiassa asetettuja arvoja
2. Henkilöstöllä on erinomaiset tutkimusmetodologiset, projektihallinto- ja viestintätaidot.
3. HEUNIlla on vakituinen viestintäasiantuntija
4. Tuemme nuoria ammattilaisia stipendiaattiohjelman ja harjoittelun kautta.

Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 9: Henkilöstöpolitiikassa noudetaan HEUNIn strategiassa asetettuja arvoja
Vuosi
2021

Välitavoitteet
1. Henkilöstön omiin vuosittaisin koulutus- ja työ-

Mittari/Arviointikriteeri

suunnitelmiin on sisällytetty strategian toimeenpano
2. On järjestetty sisäisiä keskusteluja ja tapahtumia
yhteisistä arvoista ja työnteon tavoista
3. On selvitetty virkakierto ja muut vastaavat työvaihtomahdollisuudet

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

4. On kehitetty virkistystoimintaa
5. On palkattu nuorempi tutkija
2022–
2024

1. On järjestetty sisäisiä keskusteluja ja tapahtumia
yhteisistä arvoista ja työnteon tavoista
2. On toteutettu työhyvinvointikysely ja johtamiskysely/VM Baro)
3. 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
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Tulostavoite 10: Henkilöstöllä on erinomaiset tutkimusmetodologiset, projektihallinto- ja viestintätaidot.
Vuosi
2021

Välitavoitteet
1. On toteutettu henkilöstölle koulutussuunnitelman

Mittari/Arviointikriteeri

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

1. Koulutusten määrä,
osallistuminen
2. Uusien menetelmien
käyttöönotto

ICT-ohjelmistot ja koulutettu henkilöstö käyttämään
niitä
5. On osallistuttu hankkeisiin, joissa voidaan kehittää ja
testata uusia metodologioita
2022–
2024

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

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

Tulostavoite 11: HEUNIlla on vakituinen viestintäasiantuntija
Vuosi

Välitavoitteet

2021

1. On rekrytoitu vakituinen viestintäasiantuntija

2022–
2024

1. On kehitetty asiantuntijan työnkuvaa
ja osaamista sekä verkostoja

Mittari/Arviointikriteeri
1. Työnkuva
2. verkostoitumistilaisuuksien määrä
1. Työnkuva
2. verkostoitumistilaisuuksien määrä
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Tulostavoite 12: Tuemme nuoria ammattilaisia stipendiaattiohjelman ja harjoittelun kautta.
Vuosi

Välitavoitteet

2021

1. On tehty vuosittainen harjoittelijasuunnitelma ja harjoitteli-

Mittari/Arviointikriteeri

joiden työnkuvat
2. On rekrytoitu 2-3 eri alan harjoittelijaa. On luotu yhteyksiä
yliopistoihin, jotta saadaan eri alojen motivoituneita harjoittelijoita

1. Suunnitelma,
työnkuvat
2. Palauteraportit

3. On pyydetty harjoittelusta palautetta ja luotu harjoittelijoille verkostoja ja tuettu heitä urallaan
2022–

1. On tehty vuosittainen harjoittelijasuunnitelma ja työnkuvat

2024

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. Suunnitelma,
työnkuvat
2. Palaute

4. On arvioitu stipendiaattiohjelma ja uudelleen määritelty
sille tavoitteet
5. On toteutettu uutta stipendiaattiohjelmaa

2.4

Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:
Talous
1. HEUNIlla on enemmän ulkopuolista rahoitusta ja laajempi rahoituspohja.
2. HEUNIlla on systemaattisempi (hanke- ja määräraha)budjetointi ja talousseuranta
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Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 13: HEUNIlla on enemmän ulkopuolista rahoitusta ja laajempi rahoituspohja
Vuosi
2021

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 mah-

Mittari/Arviointikriteeri

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

dollisuuksien mukaan verkostoissa
2022–
2024

1. On osallistuttu hankerahoitushakukoulutuksiin
2. On verkostoiduttu rahoittajien ja potenti-

1. Tehtyjen hakemusten määrä

aalisten hakukumppaneiden kanssa (ks.

2. Läpimenoprosentti

myös tulostavoite 6)

3. Osallistumisten määrä (kokouk-

3. On vaikutettu rahoituspainotuksiin mah-

set, verkostoituminen)

dollisuuksien mukaan verkostoissa
4. On kartoitettu uusia rahoitusmekanismeja
Tulostavoite 14: HEUNIlla on systemaattisempi (hanke- ja määräraha) budjetointi ja talousseuranta
Vuosi

Välitavoitteet

2021

1. On opeteltu käyttämään tehokkaammin

Mittari/Arviointikriteeri

nykyisiä taloushallinnon työkaluja ja kartoitettu uusia työkaluja
2. On kehitetty hankerahoituksen seurannan
ja yleisen budjetin seurantaa

1. Talousraporttien muutos
2. Koulutusten määrä

3. On osallistuttu (EU)-hankkeiden taloushallintakoulutuksiin
2022–
2023

1. On hankittu tarvittavat taloushallinnon
työkalut/ohjelmistot

1. Työkalut ja koulutus niiden käyttöönottoon
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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2. On kehitetty hankerahoituksen seurannan

2. Talousraporttien muutos

ja yleisen budjetin seurantaa

3. Koulutusten määrä

3. On osallistuttu (EU)-hankkeiden taloushallintakoulutuksiin
4. On varmistettu taloushallinnon osaamisen
pysyminen HEUNIssa ja osaamisen siirtyminen

3.

Vuosien 2021–2024 voimavarat

3.1

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet

Toteutunut
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Tavoite
2024

8,5

8

8

8

8

8

Vuosien 2021-2024 8-10HTV:n lisäksi on suunniteltu palkattavan 2-3 korkeakouluharjoittelijaa vuosittain (palkkarahat sisällytetty budjettisuunnitelmaan).
Vuonna 2021 HEUNIlla on 8htv vahvuus, ml. vakinaistettu viestintäasiantuntija ja nuorempi tutkija.
HEUNIn strategisena tavoitteena on vahvistaa tutkimus- ja asiantuntijakapasiteettiaan tulevina vuosina.

3.2

Määrärahat

HEUNIn nykyinen määräraha (520 000 euroa) ei kata edes vakituisen henkilökunnan palkkamenoja
(jotka olivat v. 2020 normaalia alemmat henkilöstömuutosten takia). HEUNIn budjetista on tällä hetkellä n. 30% on projektien kautta rahoitettua.
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HEUNI budjetti
Henkilöstökulut 8 htv
Muut kulut
Yhteensä kulut
Määräraha
Siirtomäärärahat (edelliseltä
vuodelta)
Hanketulot (vuosille 2021–2024
ennuste)
Kokonaistulos
Erotus:

2019 toteutunut
562 400
123 600
686 000
518 000

2020
525 000
115 000
640 000
525 000

2021
585 000
121 000
706 000
530 000

2022
588 000
121 500
709 500
535 000

2023
591 000
122 000
713 000
540 000

2024
594 000
122 500
716 500
545 000

168 000

125 000

200 600

149 600

100 100

52 100

125 000

190 600

125 000

125 000

125 000

125 000

811 000
125 000

840 600
200 600

855 600
149 600

809 600
100 100

765 100
52 100

722 100
5 600

Taulukossa vuosien 2021–2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
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4.

Voimassaolo ja seuranta

Tulossopimus koskee vuosia 2021-2024. Tulossopimusasiakirja päivitetään vuosittain tulosneuvottelussa. Tulostavoitteiden toteutumista arvioidaan alustavasti puolivuosikatsauksessa ja tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Oikeusministeriö ohjeistaa raportointiaikatauluista erikseen.

5.

Allekirjoitukset

Pekka Timonen

Natalia Ollus

Kansliapäällikkö

Johtaja

Oikeusministeriö

HEUNI

Tulossopimusasiakirja
20.10.2020

VN/12787/2020
Oikeusministeriön ja Itä-Suomen oikeusapu ja edunvalvontapiirin tulossopimus kaudella 2021–
2024
Oikeusministeriö ja Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2021-2024 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle oikeusapu- ja edunvalvontapiirien
yhteisessä puolivuotisraportissa ja oikeusministeriön toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelut ovat 20.10.2020 klo 9-10.45, skype-kokous
Osallistujat:
Oikeusministeriö

Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Antti Leinonen

Esa Kyllästinen

Merja Muilu

Asta Ruokolainen

Tuire Honko

Merja Törrönen

Käyntiosoite
Etelä-Esplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7731

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 piirien
oma strategia. Lisäksi tavoitteiden asetannassa on otettu huomioon oikeusministeriön hallinnonalaan
kuuluvien lainkäyttöelinten ja itsenäisten toimijoiden riippumattomuus.
Viraston kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet:
”Hallitus toimii tehokkaasti ylivelkaantumisen ja siihen liittyvien ongelmien vähentämiseksi. Talous- ja
velkaneuvonnan saatavuutta parannetaan ja palveluihin ohjaamista tehostetaan” (HO 2019)
”Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa vahvistetaan niin, että mahdollistetaan avustajan käyttö
turvapaikkapuhuttelussa. Lisäksi otetaan käyttöön tuntiperusteiset palkkiot avustajille sekä yleiset
hallinto-oikeudelliset valitusajat. Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyys
ja huolellisuus (HO 2019)
”Selvitetään oikeusavun tulorajojen nostamista, keskituloisten oikeusapua ja oikeusturvavakuutuksen
sääntelyä” (HO 2019)
Alla olevassa taulukossa esitetään oikeusapu- ja edunvalvontapiirien visio, perustehtävä sekä
tärkeimmät tavoitteet ulottuen vuoteen 2024. Oikeusministeriön strategiasta virastolle johdetut
tavoitteet on merkitty *- merkillä, erotukseksi nimenomaan edunvalvontaan, oikeusapuun ja talousja velkaneuvontaan liittyvistä toiminnallisista tavoitteista.
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Visio
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien visiona vuoteen 2025 on ”Jokainen saa tarpeellisen avun oikeudelliseen ja velkaantumiseen liittyvän ongelmansa ratkaisuun, vaikka hänen taloudellinen asemansa olisi
heikko. Oikeusapua, talous- ja velkaneuvontaa ja yleistä edunvalvontaa tarjotaan siten, että se on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista.”
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 ja velkojen
hoitamisesta sekä avustaa asiakasta taloudenhallinnan suunnittelussa. Edunvalvontatoimistojen tehtävänä on hoitaa niiden asiakkaiden asioita, jotka eivät kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan taloudellisia asioitaan sairauden tai muun syyn takia.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia *
2. Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian laadun
ja vaativuuden mukaan *
3. Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu saavutetaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa
4. Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
5. Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa *
6. Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön
osaamisen vahvistamista *
7. Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat toiminnan
vaikuttavuutta *
Henkilöstötavoitteet
8. Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön *
9. Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa *
10. Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa *
11. Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky *
Taloutta koskevat tavoitteet
12. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta *
13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen *
14. Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin
myötä *
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1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)
Oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan ja yleisen edunvalvonnan toimintaympäristön ulkoiset muutostekijät kuten väestön ikääntyminen, heikentyneestä taloustilanteesta aiheutuva syrjäytyminen,
kansalaisten ylivelkaantuminen ja asiakaskunnan kansainvälistyminen lisäävät palvelun tarvetta ja
edellyttävät toiminnalta aiempaa laajempaa asiantuntemusta.
Koronaepidemia ja yhteiskunnan koronarajoitteet ovat vaikuttaneet toimintoihin ja toiminnalliseen
tulokseen vuonna 2020. Koronaepidemian toiminnallisten vaikutusten arviointi ensi vuodelle tai kehyskaudelle on haastavaa, koska ei ole etukäteen tiedossa, kuinka tautitilanne etenee tai minkälaisia
vaikutuksia epidemialla on yhteiskunnan toimintoihin. Yleinen heikentynyt taloustilanne on perinteisesti lisännyt talous- ja velkaneuvontapalveluiden tarvetta ja oikeusavussa maksuttomaan oikeusapuun oikeutettujen asiakkaiden määriä. Yleisen edunvalvonnan tarve voi lisääntyä entisestään esimerkiksi lähiomaisten sairastuminen tai syrjäytymisestä johtuvien mielenterveysongelmien takia.
Suunnittelukauden aikana palvelujen kysyntä kasvaa erityisesti yleisen edunvalvonnan ja talous- ja velkaneuvonnan palveluissa. Oikeusavussa lisääntyy maksuttomaan oikeusapuun oikeutettujen asiakkaiden määrä. Lisäksi koronaepidemian aikana asiakkaille annetaan aiempaa enemmän maksutonta neuvontaa. Julkisen oikeusavun kysyntä voi kasvaa merkittävästi ja erittäin nopeasti, jos Suomesta turvapaikkaa hakevien ihmisten määrä kasvaa voimakkaasti.
Ennusteiden mukaan maan talouskasvu hidastuu. Määrärahan väheneminen on suuri toimintaan vaikuttava tekijä.
Oikeusaputoimistojen ja edunvalvontatoimistojen keskeisiä riskejä ovat:
Toimintaympäristön muutos Riski
Kehysrahoituksen vähenemi- Tehostamistoimilla ei saada riittänen
viä säästöjä
Sähköinen asiointi

Henkilöstön vaihtuvuus

Toimenpide
Toiminnan suunnittelu

Palvelut ovat helposti saaKansalaiset eivät käytä digitaalisia
tavilla ja ovat helppokäytpalveluja
töisiä.

Ammattitaito ja osaaminen vähenevät

Henkilöstösuunnittelu.
Motivoiva ja kannustava
työympäristö

5(14)

2 Tulostavoitteet vuosille 2021–2024
Tavoitteet, jotka ovat myös kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030), on merkitty + - merkillä.
Oikeusministeriön hallinnonalalle sovitut päätavoitteet ovat 5: sukupuolten tasa-arvo, 10:
eriarvoisuuden vähentäminen, 12/13: vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja, 16: rauha,
oikeudenmukaisuus, hyvä hallinto.
2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021 - 2024 ovat:


Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen
toimintamahdollisuuksia



Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian laadun ja
vaativuuden mukaan



Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu saavutetaan
mahdollisemman varhaisessa vaiheessa



Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä

Keskeisiä vaikuttavuustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 1: Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja
yhteisöjen toimintamahdollisuuksia
Vuosi Välitavoitteet
2021



Parannetaan kansalaisten avunsaantia henkilökohtaisen ta-

Mittari/ Arviointikriteeri
Asiakkaiden lukumäärä

louden hallinnassa ja ehkäistään kansalaisten velkaongelmien
muodostumista mm. osallistumalla talousneuvola-kokeiluun



Laajennetaan talous- ja velkaneuvonnan sähköinen asiointi-

Sähköisen asioinnin käyttö-

palvelu valtakunnallisesti +

aste

Otetaan käyttöön uusia talous- ja velkaneuvonnan ja ulosoton sidosryhmäyhteistyön toimintamalleja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi



Chat-palvelun määrä

Jonotusaika
Tuottavuusluku

Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaaksi tulon kehittäminen
Yhteydenottotapa

2022



Ennakoivan talousneuvonnan hyväksi koetut toimintamallit
vakiinnutetaan osaksi toimintaa

Uusinta-asiakkaiden määrä
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Vuosi Välitavoitteet


Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaaksi tulon kehittäminen

Mittari/ Arviointikriteeri
Asiakkaan asian hoitaminen on keskeytynyt asiakkaasta johtuvasta syystä

Tulostavoite 2: Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian
laadun ja vaativuuden mukaan.
Vuosi Välitavoitteet
2021



Julkiset oikeusavustajat osallistuvat enemmän turvapaikkapuhutteluihin



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +



Mittari/ Arviointikriteeri

Julkiset oikeusavustajat osallistuvat avustavien valtakunnalli-

Puhutteluun osallistumisen määrä
Turvapaikkakoulutukseen
osallistuvien määrä

sen päivystysjärjestelmän pilotointiin
2022



Julkiset oikeusavustajat osallistuvat valtakunnallisen päivys-

Pilotointi toteutuu

tysjärjestelmän pilotointiin


Julkiset oikeusavustajat osallistuvat päivystykseen



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +

Avustajien päivystysjärjestelmän käyttöaste
Turvapaikka-avustajien kriteerit (OM)

2023



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +

Turvapaikka-avustajien kriteerit (OM)

Tulostavoite 3: Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu
saavutetaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa
Vuosi Välitavoitteet
2021



Selvitetään oikeusaputoimistojen mahdollisuuksia antaa sovittelupalvelua asianajotoimeksiantojen ohella



Mittari/ Arviointikriteeri

Kerrotaan asiakkaille aktiivisesti sähköisistä vaihtoehdoista hänen
asiansa hoitamisessa

chat- asioiden lukumäärä
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Vuosi Välitavoitteet


Mittari/ Arviointikriteeri

Talous- ja velkaneuvonnan chat-palvelu vakinaistetaan +

Tulostavoite 4: Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä
Vuosi Välitavoitteet
2021




Mittari/ Arviointikriteeri

Talous- ja velkaneuvontapalveluiden sähköinen asiointi laaje-

Sähköisen asioinnin pa-

nee koko maahan ja vakinaistetaan +

laute ja käyttöaste

Oikeus.fi – sivut uudistuvat +

Oikeus.fi – sivujen palaute
ja käyttöaste

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet kaudella 2021 - 2024 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

Keskeisiä tuloksellisuustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 5: Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021





Varmistetaan tietojärjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen

Oikeusapupäätök-

mm. kehitetään toimintatapoja ja huolehditaan siitä, että henkilöstö

sien sähköistämisen

osallistuu koulutuksiin. Asiakkaille kerrotaan aktiivisesti sähköisistä

aste

vaihtoehdoista hänen asiansa hoitamisessa +

Yleisen edunvalvon-

Tietojärjestelmien hyötyjen saavuttamiseksi aloitetaan muutosjohta-

nan päämiesten

misen suunnitelman työstäminen.

sähköisten laskujen

Sähköisen asioinnin kehittämissä tulee osallistaa kansalaiset ja yri-

osuus

tykset palvelujen arviointiin ja palauteen antamiseen


Kartoitetaan uusien teknologisten ratkaisujen käytön mahdollisuuk-

Sähköisen asioinnin

sia toimintaprosesseissa

kansalaispalaute ja

8(14)

Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri



Kehitetään tietoalustaa ja raportointia

järjestelmien käyt-



Edistetään tietoliikenneyhteyksien rakentamista sidosryhmien järjes-

töaste

telmiin (esim. HAIPA, AIPA)


Huolehditaan 1.1.2020 voimaantulevan tiedonhallintalain (HE
284/2018 vp) velvoitteista (OM/ORK)

Tulostavoite 6: Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Linjausten mukaisesti toteutetaan oikeusapu- ja edunvalvontaviraston

Viraston perusta-

jatkovalmistelu. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit osallistuvat jatkoval-

misen aikataulu

misteluun.


Toimipaikkojen toimitilojen tarpeellisuutta selvitetään kustannussäästösyistä +

Toimitilaselvityksen valmistuminen

Tulostavoite 7: Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat toiminnan vaikuttavuutta
Vuosi Välitavoitteet
2021



Mittari/ Arviointikriteeri

Ennakoivan talousneuvonnan hanke 2019-2021. Ulosottolai-

Sidosryhmä yhteistyön

tos ja talous- ja velkaneuvonta yhteistyössä eri viranomais-

määrä

ten ja kolmannen sektorin kanssa suunnittelevat ennakoivan
talousneuvonnan toimintamallia


Kestävää kehitystä koskevan tiedon analysoinnin ja käytön
parantaminen (Agenda 2030: päätavoitteet 5, 10, 12/13, 16)



Valtiokonttorin valtionhallinnon yhteinen raportointikehys

Huolehditaan valtion toimitilojen hiilineutraalisuuden toteu-

OM on sitoutunut pienentä-

tumisesta Senaatti-kiinteistöjen laatiman suunnitelman mu-

mään hallinnonalan hiilija-

kaisesti

lanjälkeä 35 % vuoteen
2035 mennessä
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Vuosi Välitavoitteet


Mittari/ Arviointikriteeri

Toiminnan hiilijalanjäljen vähentämiseksi aloitetaan toimintasuunnitelman työstäminen, toimitiloihin liittymättömät
toimenpiteet

2022



Ehkäistään eri viranomaisten välisen yhteistyön avulla kan-

Talousneuvonnan määrä

salaisten velkaongelmien muodostumista


Ennakoivan talousneuvonnan hyväksi koetut toimintamallit

Velkajärjestelyasioiden

vakiinnutetaan osaksi toimintaa

määrä

2.3 Henkilöstö
Henkilöstötavoitteet kaudella 2021 - 2024 ovat:


Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön



Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa



Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa



Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky

Keskeisiä henkilöstötavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 8. Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollista henkilöstön joustavan käytön
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Kehitetään edelleen henkilöstörakennetta ja tehtävänkuvia toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi



Luodaan edelleen yhteisiä toiminta- ja menettelytapoja ja niitä toteutetaan



Henkilöstö-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat ajantasaisia ja niitä toteutetaan +



VM-baron työyhteisön toimintakulttuuriosio

Arvioidaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa vuosittain

Tulostavoite 9. Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa
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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Päivittäinen johtaminen tukee tuloksellista toimintaa



Tiedolla johtamisen kulttuuria edistetään



Osaamisen johtaminen yhdeksi kehittämiskohteeksi

VM-baron johtajuusosio

Tulostavoite 10. Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri



2021





Otetaan käyttöön OSAAVA johtamis- ja toimintatapa. Sitä hyödynnetään jo alkuvuoden kehityskeskusteluissa

VM-baron työ-

Tuetaan ja kannustetaan yhdessä tapahtuvaa työssä oppimiseen

yhteisön toi-

esim. uusien virkamiesten perehdyttäminen (mentorointi, vierellä

mintakulttuu-

oppiminen)

riosio

Hyödynnetään digitaalisen oppimisen alustaa (eOppiva) ministeriön
Koulutuspäi-

järjestämän koulutuksen lisäksi +

vien luku-



Huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja erikoistumisesta



Hyödynnetään videoita ja muita etälaitteita esim. koulutustilaisuuk-

määrä/htv

sissa +

Tulostavoite 11: Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Vahvistetaan henkilöstön yhteisöllisyyttä

VM-baron työyhteisön
toimintakulttuuriosio

2022



Järjestelmällisen häirinnän, uhkailun, maalittamisen ja vihapuheen vastaisen työn vahvistaminen (Agenda 2030: päätavoitteet
5,10,16)
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2.4 Talous
Taloustavoitteet kaudella 2021 - 2024 ovat:


Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta



Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen



Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin myötä

Keskeisiä taloustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tavoite 12. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta
Vuosi Välitavoitteet
2021

Mittari/ Arviointikriteeri



Kehitetään toiminnan arviointia tukevaa raportointia

työajan kohdennus -% kas-



Kieku-järjestelmään kirjataan työpanoksen kohdentuminen

vaa nykyisestä

talousarviolainsäädännön edellyttämän riittävän ja luotettavan tiedon saamiseksi

hankintatoimeen kulunut
työaika
OM:n kirjanpitoyksikössä
sopimuksiin ja tilauksiin perustuvien ostolaskujen automaatioaste 30%

2022



Selvitetään mahdollisuutta keskittää hankintatointa yhteen
oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin



Huolehditaan HILDA-hankkeen täysimääräisestä etenemi-

ostolaskujen automaatio-

sestä ,varmistetaan edellytykset toimintatapojen kehittämi-

aste 50 %

selle ja huolehditaan avainhenkilöiden osallistumisesta kehittämistoimenpiteisiin ja tuleviin koulutuksiin +

Tavoite 13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Määrärahan käyttöä seurataan säännöllisesti

Taloudellisuuskehi-



Varmistetaan oikeusapulaskutuksen oikeellisuus ja oikea-aikai-

tys

suus
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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri




Varmistetaan liiketaloudellisen toiminnan palkkioiden oikeelli-

Kustannusvastaa-

suus suhteessa paikalliseen asianajoon

vuus

Oikeusaputoimistoissa otetaan käyttöön yhdenmukaisemmat
toimintatavat ja laskutuskäytännöt maksullisen toiminnan toimeksiannoissa. OAEV-piirien ohje laskutukseen liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi annetaan vuoden 2021 aikana



Noudatetaan ministeriön tilinpäätösaikataulua edunvalvontapalkkioiden perinnässä



Huolehditaan kirjanpitokirjausten oikeellisuudesta ja virheiden
korjaamisesta oikea-aikaisesti

Tavoite 14. Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin
myötä
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien uusi strategia ja riskikartta otetaan käyttöön ja osaksi tulossopimusta. Strategiaa ja riskikarttaa käsitellään henkilöstön kanssa
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3 Vuosien 2021-2024 voimavarat
3.1 Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet

Toteutuma
2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

Arvio
2022

Arvio
2023

Arvio
2024

162,6

174,6

172,9

174

174

174

3.2 Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin toimintamenot ja määrärahat

Määrärahat (1000 €)
Toimialakohtainen erittely
liitteissä 3

Toteutuma
2019

Arvio
2020

Tulos
sopimus
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

9 114

9 581

10 081

9 976

10 046

10 126

3.3 Määrärahat (momentti 25.10.04 Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot)

Määrärahat
(1000 euroa)

Toteuma
2019

TA 2020

78 923

77 145

TAE 2021
(HE 5.10.2020)

81 141

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

75 938

75 759

76 103

Taulukossa vuosien 2022-2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
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4 Voimassaolo ja seuranta
Oikeusapu- ja edunvalvontapiiri seuraa toimintansa kehittymistä ja määrärahan riittävyyttä. Määrärahan riittävyydestä ja tavoitteiden toteutumisesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
raportoidaan oikeusministeriön ohjeen mukaisesti.
5 Allekirjoitukset
Antti Leinonen

Esa Kyllästinen

Oikeusministeriö

Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Ylijohtaja, osastopäällikkö

Johtaja

Liite 1 Asiamäärät ja päämiesmäärät
Liite 2 Henkilötyövuodet ja tunnusluvut
Liite 3 Toimintamenot ja määrärahat
Liite 4 Yhteiset seurantamittarit

Tulossopimusasiakirja
21.10.2020

VN/12787/2020
Oikeusministeriön ja Kaakkois-Suomen oikeusapu ja edunvalvontapiirin tulossopimus kaudella
2021–2024
Oikeusministeriö ja Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri ovat neuvotelleet ja sopineet
vuosien 2021-2024 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle oikeusapu- ja edunvalvontapiirien
yhteisessä puolivuotisraportissa ja oikeusministeriön toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelut ovat 21.10.2020 klo 9-11.15, skype-kokous
Osallistujat:
Oikeusministeriö

Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja

Antti Leinonen

edunvalvontapiiri

Merja Muilu

Teemu Jokinen

Tuire Honko

Jaana Perälä
Mira Serttilä
Kirsi Lautanala

Käyntiosoite
Etelä-Esplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7731

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 piirien
oma strategia. Lisäksi tavoitteiden asetannassa on otettu huomioon oikeusministeriön hallinnonalaan
kuuluvien lainkäyttöelinten ja itsenäisten toimijoiden riippumattomuus.
Viraston kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet:
”Hallitus toimii tehokkaasti ylivelkaantumisen ja siihen liittyvien ongelmien vähentämiseksi. Talous- ja
velkaneuvonnan saatavuutta parannetaan ja palveluihin ohjaamista tehostetaan” (HO 2019)
”Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa vahvistetaan niin, että mahdollistetaan avustajan käyttö
turvapaikkapuhuttelussa. Lisäksi otetaan käyttöön tuntiperusteiset palkkiot avustajille sekä yleiset
hallinto-oikeudelliset valitusajat. Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyys
ja huolellisuus (HO 2019)
”Selvitetään oikeusavun tulorajojen nostamista, keskituloisten oikeusapua ja oikeusturvavakuutuksen
sääntelyä” (HO 2019)
Alla olevassa taulukossa esitetään oikeusapu- ja edunvalvontapiirien visio, perustehtävä sekä
tärkeimmät tavoitteet ulottuen vuoteen 2024. Oikeusministeriön strategiasta virastolle johdetut
tavoitteet on merkitty *- merkillä, erotukseksi nimenomaan edunvalvontaan, oikeusapuun ja talousja velkaneuvontaan liittyvistä toiminnallisista tavoitteista.
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Visio
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien visiona vuoteen 2025 on ”Jokainen saa tarpeellisen avun oikeudelliseen ja velkaantumiseen liittyvän ongelmansa ratkaisuun, vaikka hänen taloudellinen asemansa olisi
heikko. Oikeusapua, talous- ja velkaneuvontaa ja yleistä edunvalvontaa tarjotaan siten, että se on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista.”
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 ja velkojen
hoitamisesta sekä avustaa asiakasta taloudenhallinnan suunnittelussa. Edunvalvontatoimistojen tehtävänä on hoitaa niiden asiakkaiden asioita, jotka eivät kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan taloudellisia asioitaan sairauden tai muun syyn takia.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia *
2. Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian laadun
ja vaativuuden mukaan *
3. Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu saavutetaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa
4. Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
5. Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa *
6. Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön
osaamisen vahvistamista *
7. Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat toiminnan
vaikuttavuutta *
Henkilöstötavoitteet
8. Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön *
9. Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa *
10. Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa *
11. Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky *
Taloutta koskevat tavoitteet
12. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta *
13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen *
14. Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin
myötä *
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1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)
Oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan ja yleisen edunvalvonnan toimintaympäristön ulkoiset muutostekijät kuten väestön ikääntyminen, heikentyneestä taloustilanteesta aiheutuva syrjäytyminen,
kansalaisten ylivelkaantuminen ja asiakaskunnan kansainvälistyminen lisäävät palvelun tarvetta ja
edellyttävät toiminnalta aiempaa laajempaa asiantuntemusta.
Koronaepidemia ja yhteiskunnan koronarajoitteet ovat vaikuttaneet toimintoihin ja toiminnalliseen
tulokseen vuonna 2020. Koronaepidemian toiminnallisten vaikutusten arviointi ensi vuodelle tai kehyskaudelle on haastavaa, koska ei ole etukäteen tiedossa, kuinka tautitilanne etenee tai minkälaisia
vaikutuksia epidemialla on yhteiskunnan toimintoihin. Yleinen heikentynyt taloustilanne on perinteisesti lisännyt talous- ja velkaneuvontapalveluiden tarvetta ja oikeusavussa maksuttomaan oikeusapuun oikeutettujen asiakkaiden määriä. Yleisen edunvalvonnan tarve voi lisääntyä entisestään esimerkiksi lähiomaisten sairastuminen tai syrjäytymisestä johtuvien mielenterveysongelmien takia.
Suunnittelukauden aikana palvelujen kysyntä kasvaa erityisesti yleisen edunvalvonnan ja talous- ja velkaneuvonnan palveluissa. Oikeusavussa lisääntyy maksuttomaan oikeusapuun oikeutettujen asiakkaiden määrä. Lisäksi koronaepidemian aikana asiakkaille annetaan aiempaa enemmän maksutonta neuvontaa. Julkisen oikeusavun kysyntä voi kasvaa merkittävästi ja erittäin nopeasti, jos Suomesta turvapaikkaa hakevien ihmisten määrä kasvaa voimakkaasti.
Ennusteiden mukaan maan talouskasvu hidastuu. Määrärahan väheneminen on suuri toimintaan vaikuttava tekijä.
Oikeusaputoimistojen ja edunvalvontatoimistojen keskeisiä riskejä ovat:
Toimintaympäristön muutos Riski
Kehysrahoituksen vähenemi- Tehostamistoimilla ei saada riittänen
viä säästöjä
Sähköinen asiointi

Henkilöstön vaihtuvuus

Toimenpide
Toiminnan suunnittelu

Palvelut ovat helposti saaKansalaiset eivät käytä digitaalisia
tavilla ja ovat helppokäytpalveluja
töisiä.

Ammattitaito ja osaaminen vähenevät

Henkilöstösuunnittelu.
Motivoiva ja kannustava
työympäristö
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2 Tulostavoitteet vuosille 2021–2024
Tavoitteet, jotka ovat myös kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030), on merkitty + - merkillä.
Oikeusministeriön hallinnonalalle sovitut päätavoitteet ovat 5: sukupuolten tasa-arvo, 10:
eriarvoisuuden vähentäminen, 12/13: vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja, 16: rauha,
oikeudenmukaisuus, hyvä hallinto.
2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021 - 2024 ovat:


Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen
toimintamahdollisuuksia



Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian laadun ja
vaativuuden mukaan



Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu saavutetaan
mahdollisemman varhaisessa vaiheessa



Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä

Keskeisiä vaikuttavuustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 1: Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja
yhteisöjen toimintamahdollisuuksia
Vuosi Välitavoitteet
2021



Parannetaan kansalaisten avunsaantia henkilökohtaisen ta-

Mittari/ Arviointikriteeri
Asiakkaiden lukumäärä

louden hallinnassa ja ehkäistään kansalaisten velkaongelmien
muodostumista mm. osallistumalla talousneuvola-kokeiluun



Laajennetaan talous- ja velkaneuvonnan sähköinen asiointi-

Sähköisen asioinnin käyttö-

palvelu valtakunnallisesti +

aste

Otetaan käyttöön uusia talous- ja velkaneuvonnan ja ulosoton sidosryhmäyhteistyön toimintamalleja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi



Chat-palvelun määrä

Jonotusaika
Tuottavuusluku

Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaaksi tulon kehittäminen
Yhteydenottotapa

2022



Ennakoivan talousneuvonnan hyväksi koetut toimintamallit
vakiinnutetaan osaksi toimintaa

Uusinta-asiakkaiden määrä
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Vuosi Välitavoitteet


Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaaksi tulon kehittäminen

Mittari/ Arviointikriteeri
Asiakkaan asian hoitaminen on keskeytynyt asiakkaasta johtuvasta syystä

Tulostavoite 2: Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian
laadun ja vaativuuden mukaan.
Vuosi Välitavoitteet
2021



Julkiset oikeusavustajat osallistuvat enemmän turvapaikkapuhutteluihin



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +



Mittari/ Arviointikriteeri

Julkiset oikeusavustajat osallistuvat avustavien valtakunnalli-

Puhutteluun osallistumisen määrä
Turvapaikkakoulutukseen
osallistuvien määrä

sen päivystysjärjestelmän pilotointiin
2022



Julkiset oikeusavustajat osallistuvat valtakunnallisen päivys-

Pilotointi toteutuu

tysjärjestelmän pilotointiin


Julkiset oikeusavustajat osallistuvat päivystykseen



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +

Avustajien päivystysjärjestelmän käyttöaste
Turvapaikka-avustajien kriteerit (OM)

2023



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +

Turvapaikka-avustajien kriteerit (OM)

Tulostavoite 3: Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu
saavutetaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa
Vuosi Välitavoitteet
2021



Selvitetään oikeusaputoimistojen mahdollisuuksia antaa sovittelupalvelua asianajotoimeksiantojen ohella



Mittari/ Arviointikriteeri

Kerrotaan asiakkaille aktiivisesti sähköisistä vaihtoehdoista hänen
asiansa hoitamisessa

chat- asioiden lukumäärä
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Vuosi Välitavoitteet


Mittari/ Arviointikriteeri

Talous- ja velkaneuvonnan chat-palvelu vakinaistetaan +

Tulostavoite 4: Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä
Vuosi Välitavoitteet
2021




Mittari/ Arviointikriteeri

Talous- ja velkaneuvontapalveluiden sähköinen asiointi laaje-

Sähköisen asioinnin pa-

nee koko maahan ja vakinaistetaan +

laute ja käyttöaste

Oikeus.fi – sivut uudistuvat +

Oikeus.fi – sivujen palaute
ja käyttöaste

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet kaudella 2021 - 2024 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

Keskeisiä tuloksellisuustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 5: Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021





Varmistetaan tietojärjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen

Oikeusapupäätök-

mm. kehitetään toimintatapoja ja huolehditaan siitä, että henkilöstö

sien sähköistämisen

osallistuu koulutuksiin. Asiakkaille kerrotaan aktiivisesti sähköisistä

aste

vaihtoehdoista hänen asiansa hoitamisessa +

Yleisen edunvalvon-

Tietojärjestelmien hyötyjen saavuttamiseksi aloitetaan muutosjohta-

nan päämiesten

misen suunnitelman työstäminen.

sähköisten laskujen

Sähköisen asioinnin kehittämissä tulee osallistaa kansalaiset ja yri-

osuus

tykset palvelujen arviointiin ja palauteen antamiseen


Kartoitetaan uusien teknologisten ratkaisujen käytön mahdollisuuk-

Sähköisen asioinnin

sia toimintaprosesseissa

kansalaispalaute ja
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Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri



Kehitetään tietoalustaa ja raportointia

järjestelmien käyt-



Edistetään tietoliikenneyhteyksien rakentamista sidosryhmien järjes-

töaste

telmiin (esim. HAIPA, AIPA)


Huolehditaan 1.1.2020 voimaantulevan tiedonhallintalain (HE
284/2018 vp) velvoitteista (OM/ORK)

Tulostavoite 6: Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Linjausten mukaisesti toteutetaan oikeusapu- ja edunvalvontaviraston

Viraston perusta-

jatkovalmistelu. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit osallistuvat jatkoval-

misen aikataulu

misteluun.


Toimipaikkojen toimitilojen tarpeellisuutta selvitetään kustannussäästösyistä +

Toimitilaselvityksen valmistuminen

Tulostavoite 7: Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat toiminnan vaikuttavuutta
Vuosi Välitavoitteet
2021



Mittari/ Arviointikriteeri

Ennakoivan talousneuvonnan hanke 2019-2021. Ulosottolai-

Sidosryhmä yhteistyön

tos ja talous- ja velkaneuvonta yhteistyössä eri viranomais-

määrä

ten ja kolmannen sektorin kanssa suunnittelevat ennakoivan
talousneuvonnan toimintamallia


Kestävää kehitystä koskevan tiedon analysoinnin ja käytön
parantaminen (Agenda 2030: päätavoitteet 5, 10, 12/13, 16)



Valtiokonttorin valtionhallinnon yhteinen raportointikehys

Huolehditaan valtion toimitilojen hiilineutraalisuuden toteu-

OM on sitoutunut pienentä-

tumisesta Senaatti-kiinteistöjen laatiman suunnitelman mu-

mään hallinnonalan hiilija-

kaisesti

lanjälkeä 35 % vuoteen
2035 mennessä

9(14)

Vuosi Välitavoitteet


Mittari/ Arviointikriteeri

Toiminnan hiilijalanjäljen vähentämiseksi aloitetaan toimintasuunnitelman työstäminen, toimitiloihin liittymättömät
toimenpiteet

2022



Ehkäistään eri viranomaisten välisen yhteistyön avulla kan-

Talousneuvonnan määrä

salaisten velkaongelmien muodostumista


Ennakoivan talousneuvonnan hyväksi koetut toimintamallit

Velkajärjestelyasioiden

vakiinnutetaan osaksi toimintaa

määrä

2.3 Henkilöstö
Henkilöstötavoitteet kaudella 2021 - 2024 ovat:


Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön



Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa



Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa



Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky

Keskeisiä henkilöstötavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 8. Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollista henkilöstön joustavan käytön
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Kehitetään edelleen henkilöstörakennetta ja tehtävänkuvia toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi



Luodaan edelleen yhteisiä toiminta- ja menettelytapoja ja niitä toteutetaan



Henkilöstö-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat ajantasaisia ja niitä toteutetaan +



VM-baron työyhteisön toimintakulttuuriosio

Arvioidaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa vuosittain

Tulostavoite 9. Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa
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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Päivittäinen johtaminen tukee tuloksellista toimintaa



Tiedolla johtamisen kulttuuria edistetään



Osaamisen johtaminen yhdeksi kehittämiskohteeksi

VM-baron johtajuusosio

Tulostavoite 10. Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri



2021





Otetaan käyttöön OSAAVA johtamis- ja toimintatapa. Sitä hyödynnetään jo alkuvuoden kehityskeskusteluissa

VM-baron työ-

Tuetaan ja kannustetaan yhdessä tapahtuvaa työssä oppimiseen

yhteisön toi-

esim. uusien virkamiesten perehdyttäminen (mentorointi, vierellä

mintakulttuu-

oppiminen)

riosio

Hyödynnetään digitaalisen oppimisen alustaa (eOppiva) ministeriön
Koulutuspäi-

järjestämän koulutuksen lisäksi +

vien luku-



Huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja erikoistumisesta



Hyödynnetään videoita ja muita etälaitteita esim. koulutustilaisuuk-

määrä/htv

sissa +

Tulostavoite 11: Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Vahvistetaan henkilöstön yhteisöllisyyttä

VM-baron työyhteisön
toimintakulttuuriosio

2022



Järjestelmällisen häirinnän, uhkailun, maalittamisen ja vihapuheen vastaisen työn vahvistaminen (Agenda 2030: päätavoitteet
5,10,16)
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2.4 Talous
Taloustavoitteet kaudella 2021 - 2024 ovat:


Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta



Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen



Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin myötä

Keskeisiä taloustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tavoite 12. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta
Vuosi Välitavoitteet
2021

Mittari/ Arviointikriteeri



Kehitetään toiminnan arviointia tukevaa raportointia

työajan kohdennus -% kas-



Kieku-järjestelmään kirjataan työpanoksen kohdentuminen

vaa nykyisestä

talousarviolainsäädännön edellyttämän riittävän ja luotettavan tiedon saamiseksi

hankintatoimeen kulunut
työaika
OM:n kirjanpitoyksikössä
sopimuksiin ja tilauksiin perustuvien ostolaskujen automaatioaste 30%

2022



Selvitetään mahdollisuutta keskittää hankintatointa yhteen
oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin



Huolehditaan HILDA-hankkeen täysimääräisestä etenemi-

ostolaskujen automaatio-

sestä ,varmistetaan edellytykset toimintatapojen kehittämi-

aste 50 %

selle ja huolehditaan avainhenkilöiden osallistumisesta kehittämistoimenpiteisiin ja tuleviin koulutuksiin +

Tavoite 13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Määrärahan käyttöä seurataan säännöllisesti

Taloudellisuuskehi-



Varmistetaan oikeusapulaskutuksen oikeellisuus ja oikea-aikai-

tys

suus
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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri




Varmistetaan liiketaloudellisen toiminnan palkkioiden oikeelli-

Kustannusvastaa-

suus suhteessa paikalliseen asianajoon

vuus

Oikeusaputoimistoissa otetaan käyttöön yhdenmukaisemmat
toimintatavat ja laskutuskäytännöt maksullisen toiminnan toimeksiannoissa. OAEV-piirien ohje laskutukseen liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi annetaan vuoden 2021 aikana



Noudatetaan ministeriön tilinpäätösaikataulua edunvalvontapalkkioiden perinnässä



Huolehditaan kirjanpitokirjausten oikeellisuudesta ja virheiden
korjaamisesta oikea-aikaisesti

Tavoite 14. Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin
myötä
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien uusi strategia ja riskikartta otetaan käyttöön ja osaksi tulossopimusta. Strategiaa ja riskikarttaa käsitellään henkilöstön kanssa
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3 Vuosien 2021-2024 voimavarat
3.1 Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet

Toteutuma
2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

Arvio
2022

Arvio
2023

Arvio
2024

144

147,5

144,9

145,5

145,6

145,6

3.2 Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin toimintamenot ja määrärahat

Määrärahat (1000 €)
Toimialakohtainen erittely
liitteissä 3

Toteutuma
2019

Arvio
2020

Tulos
sopimus
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

7 919

7 891

8 117

8 215

8 215

8 215

3.3 Määrärahat (momentti 25.10.04 Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot)

Määrärahat
(1000 euroa)

Toteuma
2019

TA 2020

78 923

77 145

TAE 2021
(HE 5.10.2020)

81 141

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

75 938

75 759

76 103

Taulukossa vuosien 2022-2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
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4 Voimassaolo ja seuranta
Oikeusapu- ja edunvalvontapiiri seuraa toimintansa kehittymistä ja määrärahan riittävyyttä. Määrärahan riittävyydestä ja tavoitteiden toteutumisesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
raportoidaan oikeusministeriön ohjeen mukaisesti.
5 Allekirjoitukset
Antti Leinonen

Teemu Jokinen

Oikeusministeriö

Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Ylijohtaja, osastopäällikkö

Johtaja

Liite 1 Asiamäärät ja päämiesmäärät
Liite 2 Henkilötyövuodet ja tunnusluvut
Liite 3 Toimintamenot ja määrärahat
Liite 4 Yhteiset seurantamittarit

Tulossopimusasiakirja
26.10.2020

VN/12790/2020

Oikeusministeriön ja Kuluttajariitalautakunnan
tulossopimus kaudella 2021 - 2024
Oikeusministeriö ja kuluttajariitalautakunta ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2021-2024
tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle kuluttajariitalautakunnan
puolivuotisraportissa ja oikeusministeriön toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelut käytiin oikeusministeriössä 26.10.2020.
Osallistujat:
Oikeusministeriö

Kuluttajariitalautakunta

Pekka Timonen

Pauli Ståhlberg

Antti Leinonen

Päivi Korpiola

Tapio Laamanen
Merja Muilu
Kirta Heine
Tuire Honko

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7730

Sähköpostiosoite
oikeusministerio@om.fi

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 kuluttajariitalautakunnan omat strategiat. Lisäksi tavoitteiden
asetannassa on otettu huomioon oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvien
lainkäyttöelinten ja itsenäisten toimijoiden riippumattomuus
Alla olevassa taulukossa esitetään kuluttajariitalautakunnan visio, perustehtävä sekä
tärkeimmät tavoitteet ulottuen vuoteen 2024. Oikeusministeriön strategiasta lautakunnalle
johdetut tavoitteet on merkitty *- merkillä, erotukseksi nimenomaan kuluttajariitalautakunnan
toiminnallista tavoitteista.

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7730

Sähköpostiosoite
oikeusministerio@om.fi
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Visio
Kuluttajariitalautakunta tarjoaa oikeussuojaa tehokkaasti ja taloudellisesti tuomioistuinkäsittelyn
sijaan.
Perustehtävä
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 ja kannustamalla osapuolia sovintoon.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja -menettelyt määräytyvät asian
laadun ja vaativuuden mukaan *
2. Oikeudellisen ongelman ratkaisu mahdollisemman varhaisessa vaiheessa
3. Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä
4. Riitoja ehkäistään ennalta ohjaamalla ja linjaamalla kuluttajaoikeutta sekä tiedottamalla oikeuskäytännöstä
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
5. Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa *
6. Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat toiminnan vaikuttavuutta *
Henkilöstötavoitteet
7. Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön *
8. Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa *
9. Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa *
10. Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky *
Taloutta koskevat tavoitteet
11. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta *
12. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen *
13. Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin myötä *
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1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)
Yhteiskunnalliset muutokset, kuten asiakaskunnan kansainvälistyminen ja kaupankäynnin
siirtyminen yhä voimakkaammin verkossa tapahtuvaksi vaikuttavat kuluttajariitalautakunnan
toimintaan. Talouden kasvu, hyödykkeiden monipuolistuminen, uusien hyödykkeiden tulo
markkinoille sekä kuluttajien erilaisten hankintojen voimakas lisääntyminen kasvattavat jatkuvasti potentiaalisten erimielisyyksien määrää.
Koronaepidemia ja yhteiskunnan koronarajoitteet ovat vaikuttaneet toimintoihin ja toiminnalliseen tulokseen vuonna 2020. Koronaepidemian toiminnallisten vaikutusten arviointi ensi
vuodelle tai kehyskaudelle on haastavaa, koska ei ole etukäteen tiedossa, kuinka tautitilanne
etenee tai minkälaisia vaikutuksia epidemialla on yhteiskunnan toimintoihin. Kuitenkin koronaan liittyvien ratkaisupyyntöjen määrän arvioidaan vähenevän vuoden 2020 tasosta (noin
650 kpl), koska esimerkiksi kansalaisten varaamien matkojen määrä vähenee matkustusrajoitussuositusten voimassa ollessa.
Kuluttajariitalautakunnan keskeisiä riskejä ovat:
Toimintaympäristön muutos

Riski

Toimenpide

Talouden kasvu, hyödyk-

Asiamäärien hallitsematon

Uusien menettelytapojen

keiden monipuolistumi-

kasvu

luominen

Tietojärjestelmien haavoit-

Perustoimintoja ei voida

Järjestelmien luotettavuu-

tuvuus.

tehdä

den parantaminen

nen, uusien hyödykkeiden
tulo markkinoille kasvattavat erimielisyyksien määrää

Tulostavoitteet vuosille 2021–2024

2.

Tavoitteet, jotka ovat myös kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030) on merkitty + merkillä. Oikeusministeriön hallinnonalalle sovitut päätavoitteet ovat 5: sukupuolten tasaarvo, 10: eriarvoisuuden vähentäminen, 12/13: vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja,
16: rauha, oikeudenmukaisuus, hyvä hallinto.

2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021 - 2024 ovat:


Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian
laadun ja vaativuuden mukaan



Oikeudellisen ongelman ratkaisu mahdollisemman varhaisessa vaiheessa



Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä



Riitoja ehkäistään ennalta ohjaamalla ja linjaamalla kuluttajaoikeutta sekä tiedottamalla oikeuskäytännöstä

Keskeisiä vaikuttavuustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 1: Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät
asian laadun ja vaativuuden mukaan
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021



Yksinkertaisessa menettelyssä ja esittelijäratkaisuin käsiteltävät asiat ratkaistaan ensisijaisesti ensimmäisinä



Yksinkertaisessa menettelyssä käsiteltävien asioiden määrä

Yksinkertaisten
asioiden käsittelyaika

on 28 % kaikista päättyneistä asioista.


Esittelijäratkaisujen ja valmistelijoiden päättämien asioiden

Seuranta ja arvi-

määrää lisätään siten, että niitä on kolmasosa kaikista keven-

ointi vaikutuksista

netyn menettelyn asioista. Menettely lyhentää käsittelyaikaa

(jo aloitettu)

arviolta 1 kuukauden.

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7730

Sähköpostiosoite
oikeusministerio@om.fi
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Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri





Kehitetään kevennetyssä menettelyssä annettavien ratkaisu-

Uusien ratkai-

jen päätöksentekoa esim. standardipäätöspohjia edelleen ke-

supyyntöjen vähe-

hittämällä

neminen

Kuluttajariitalautakunta on laatinut suunnitelman siirtyvien asioiden määrän puolittamiseksi 4 vuodessa huomioiden toiminnan tehostuminen kehittämistoimien johdosta



Seurataan ja valvotaan uusien toimintatapojen käyttöönottoa
ja kehitetään uusia (koulutuspäivät, lautakunnassa 2 henkilöä



lyhenee

Ratkaisupyyntöjen käsittelyprosessi on mahdollisimman

Yksinkertaisessa menettelyssä käsiteltävien asioiden määrä
on 28 % kaikista päättyneistä asioista.
Esittelijäratkaisujen ja valmistelijoiden päättämien asioiden
määrää lisätään siten, että niitä on 31 % kaikista kevennetyn
menettelyn asioista. Menettely lyhentää käsittelyaikaa noin 1
kuukauden



Seurataan ja valvotaan uusien toimintatapojen käyttöönottoa
ja kehitetään uusia (koulutuspäivät, lautakunnassa 2 henkilöä
seuraa säännöllisesti onko uudet toimintatavat otettu käyttöön)

2023



Yksinkertaisessa menettelyssä käsiteltävien asioiden määrä
on 28 % kaikista päättyneistä asioista.



miseen

töön)

keaselkoisuuden ja laajuuden vuoksi



päätösten kirjoitta-

Käsittelyaika

kaasti ne asiat, jotka eivät sovellu käsiteltäväksi niiden vai-



nos kohdentuu

seuraa säännöllisesti onko uudet toimintatavat otettu käyt-

tehokas. Seulotaan määriteltyjen kriteerien perusteella tehok-

2022

Esittelijän työpa-

Esittelijäratkaisujen ja valmistelijoiden päättämien asioiden
määrää lisätään siten, että niitä on 33 % kaikista kevennetyn
menettelyn asioista. Menettely lyhentää käsittelyaikaa noin 1
kuukauden
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Tulostavoite 2: Oikeudellisen ongelman ratkaisu mahdollisemman varhaisessa vaiheessa
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri



2021




Valmistelijoita kannustetaan sovintoehdotusten tekemiseen ja koulutetaan heitä siihen

Sovintojen

Otetaan käyttöön kaikkia valmistelijoita koskeva yhteinen

ja luopumis-

ohjeistus

ten määrä

Pyritään varmistamaan yhteistyössä kuluttajaoikeusneuvojien kanssa, että lautakuntamenettelyyn ei tulisi sinne

Käsittelyaika

kuulumattomia ratkaisupyyntöjä


2022

Pyritään varmistamaan yhteistyössä kuluttajaoikeusneuvojien kanssa, että lautakuntamenettelyyn ei tulisi sinne
kuulumattomia ratkaisupyyntöjä

Tulostavoite 3: Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021



Kehittämistyötä ORK:n, Solitan ja Triplanin kesken jat-

Tukipyynnöt

ketaan +



Asiakaspalaute

Uudistettujen internet-sivujen toimivuutta seurataan ja
hiotaan

Sähköisen asi-

Jatketaan tehokasta asiakastukea asioinnin käyttöön liit-

oinnin osuus rat-

tyen

kaisupyynnöistä

Tulostavoite 4. Riitoja ehkäistään ennalta ohjaamalla ja linjaamalla kuluttajaoikeutta sekä tiedottamalla oikeuskäytännöstä
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021



Annetaan vähintään 6 tiedotetta tai uutista yhteistyössä median kanssa

tiedotteiden määrä
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2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet kaudella 2021 - 2024ovat:


Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa



Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat toiminnan vaikuttavuutta

Keskeisiä tuloksellisuustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 5: Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021



Varmistetaan tietojärjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen mm. kehitetään toimintatapoja ja huolehditaan
siitä, että henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Asiakkaille
kerrotaan aktiivisesti sähköisistä vaihtoehdoista hänen
asiansa hoitamisessa

Sähköisen

Kartoitetaan uusien teknologisten ratkaisujen käytön

asioinnin

mahdollisuuksia toimintaprosesseissa

kansalais-



Kehitetään tietoalustaa ja raportointia

palaute



Huolehditaan 1.1.2020 voimaantulevan tiedonhallintalain



(HE 284/2018 vp) velvoitteista ja ryhdytään lain vaatimiin
toimenpiteisiin (OM/ORK)
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Tulostavoite 6: Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat
toiminnan vaikuttavuutta
Vuosi Välitavoitteet
2021



Mittari/Arviointikriteeri

Yhteistyön tehostaminen Kilpailu- ja kuluttajaviraston/kuluttajaoikeusneuvonnan



kanssa

Saapuvien ratkaisupyyntöjen

Kestävää kehitystä koskevan tiedon ana-

määrä

lysoinnin ja käytön parantaminen
(Agenda 2030: päätavoitteet 5, 10, 12/13,
16)




Valtiokonttorin valtionhallinnon
yhteinen raportointikehys

Huolehditaan valtion toimitilojen hiilineut-

OM on sitoutunut pienentä-

raalisuuden toteutumisesta Senaatti-kiin-

mään hallinnonalan hiilijalanjäl-

teistöjen laatiman suunnitelman mukai-

keä 35 % vuoteen 2035 men-

sesti +

nessä

Huolehditaan lautakunnan ilmasto-ohjesäännön noudattamisesta +

2022



Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä lautakunnan yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen toiminnan tehostamiseksi

2023



Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia tietojärjestelmän uudistamisessa KKV:n
kanssa

Saapuvien ratkaisupyyntöjen
määrä
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2.3 Henkilöstö
Henkilöstötavoitteet kaudella 2021 - 2024 ovat:


Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan
käytön



Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa



Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa



Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky

Keskeisiä henkilöstötavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 7. Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollista henkilöstön joustavan käytön
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021



Kehitetään edelleen henkilöstörakennetta ja tehtävänkuvia toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi



Luodaan edelleen yhteisiä toiminta- ja menettelytapoja ja niitä toteutetaan



Henkilöstö-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat ajantasaisia ja niitä toteutetaan +



VM-baron työyhteisön
toimintakulttuuriosio

Arvioidaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa
vuosittain



Suunnitelmallisuuden lisääminen rekrytoinnissa,
resurssien kohdentaminen ja jakaminen

Tulostavoite 8. Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa
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Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021



Päivittäinen johtaminen tukee tuloksellista toimintaa



Tiedolla johtamisen kulttuuria edistetään



Positiivisen palautteen antamisen kulttuuria edistetään



VM-baron johtajuusosio

Osaamisen johtaminen yhdeksi kehittämiskohteeksi

Tulostavoite 9. Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021



Otetaan käyttöön OSAAVA johtamis- ja toimintatapa



Tuetaan ja kannustetaan yhdessä tapahtuvaa työssä
oppimista



Panostetaan uusien virkamiesten perehdyttämiseen



Hyödynnetään digitaalisen oppimisen alustaa (eOppiva) ministeriön järjestämän koulutuksen lisäksi +



Hyödynnetään videoita ja muita etälaitteita esim.
koulutustilaisuuksissa +



Noudatetaan perehdyttämisohjeita. Laaditaan mah-

VM-baron työyhteisön toimintakulttuuriosio

Koulutuspäivien lukumäärä/htv

dollisuuksien mukaan vuosittaiset tai pidemmänkin
ajan henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat
2022



Noudatetaan perehdyttämisohjeita. Laaditaan mahdollisuuksien mukaan vuosittaiset tai pidemmänkin
ajan henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat

Tulostavoite 10: Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky
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Vuosi Välitavoitteet


2021

Mittari/Arviointikriteeri

Vahvistetaan ja pidetään yllä henkilöstön

VM-baron työyhteisön toiminta-

yhteisöllisyyttä

kulttuuriosio

2.4 Talous
Taloustavoitteet kaudella 2021 - 2024 ovat:


Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta



Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen



Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin myötä

Keskeisiä taloustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tavoite 11. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten
pohjalta
Vuosi Välitavoitteet
2021




Mittari/Arviointikriteeri

Kehitetään toiminnan arviointia tukevaa rapor-

työajan kohdennus -%

tointia

kasvaa nykyisestä

Kieku-järjestelmään kirjataan työpanoksen kohdentuminen talousarviolainsäädännön edellyttä-

hankintatoimeen kulunut

män riittävän ja luotettavan tiedon saamiseksi

työaika
OM:n kirjanpitoyksikössä sopimuksiin ja tilauksiin perustuvien ostolaskujen automaatioaste 30%
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Vuosi Välitavoitteet
2022



Mittari/Arviointikriteeri

Huolehditaan HILDA-hankkeen täysimääräisestä
etenemisestä, varmistetaan edellytykset toimintatapojen kehittämiselle ja huolehditaan avainhenkilöiden osallistumisesta kehittämistoimenpi-

ostolaskujen automaatioaste 50 %

teisiin ja tuleviin koulutuksiin +

Tavoite 12. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021



Määrärahan käyttöä seurataan säännöllisesti



Huolehditaan kirjanpitokirjausten oikeellisuudesta ja virheiden korjaamisesta oikea-aikaisesti

Taloudellisuuskehitys

Tavoite 13. Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin myötä
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021



Kuluttajariitalautakunnan uusi strategia ja riskikartta otetaan käyttöön ja osaksi tulossopimusta. Strategiaa ja riski-



karttaa käsitellään henkilöstön kanssa.

Viraston pe-

Linjausten mukaisesti toteutetaan oikeusministeriön hallin-

rustamisen ai-

nonalalla toimivien erityisviranomaisten tuki- ja hallintoteh-

kataulu

tävien jatkovalmistelu. Kuluttajariitalautakunta osallistuu
jatkovalmisteluun.
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3.

Vuosien 2021-2024 voimavarat

3.1 Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet

Toteutuma

Arvio

Tavoite

Arvio

Arvio

Arvio

2019

2020

2021

2022

2023

2024

38,3

37

34

35*

35*

35*

3.2 Toimintamenot ja määrärahat

Määrärahat
(1000 €)

Toteutuma

Arvio

Tulossopimus

Kehys

Kehys

Kehys

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2 627

2 750

2 616

2 679*

2 679*

2 679*

* Vuosien 2022-2024 henkilötyövuosimäärän (35 htv) ja määrärahan edellytyksenä olisi valtion talousarviossa myönnettävä lisämääräraha viiden henkilötyövuoden palkkausmenoihin. Kuluttajariitalautakunnassa on 30 virkaa vuonna 2020.

3.3 Määrärahat (momentti 25.10.04 Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot)

Määrärahat
(1000 €)

Toteuma
2019

TA
2020

TAE 2021

78 923

77 145

81 141

(HE
5.10.2020)

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

75 938

75 759

76 103

Taulukossa vuosien 2022-2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
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4.

Voimassaolo ja seuranta

Kuluttajariitalautakunta seuraa toimintansa kehittymistä ja määrärahan riittävyyttä. Määrärahan riittävyydestä ja tavoitteiden toteutumisesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta raportoidaan oikeusministeriön ohjeen mukaisesti.

5.

Allekirjoitukset

Pekka Timonen

Pauli Ståhlberg

Oikeusministeriö

Kuluttajariitalautakunta

Kansliapäällikkö
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1. Strateginen kehys
1.1

Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet

Lapsiasiavaltuutetun visio vuosille 2021–2024 perustuu lapsiasiavaltuutetun toimistossa 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 yleissopimukseen (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, jota korostettiin jo 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. Käynnissä olevalla 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.
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Strategian yhteydessä on hahmotettu tulevien vuosien painopistealueet, joiden puitteissa on suunniteltu pitkän aikavälin toimintaa. Vuoden 2020 painopistealueena oli maapallon tulevaisuus, ilmastonmuutos ja lasten oikeudet. Vuoden 2021 painopistealueena on yhdenvertaisuus ja lapsen oikeudet,
vuoden 2022 turvallisuus ja vuoden 2023 painopistealueena on hyvinvointi ja terveys. Vuoden 2024
painopistettä ei ole päätetty. Pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä painopistealueiden kartoittaminen tehostaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Esimerkiksi vuoden 2021 työn sisältöjen suunnittelu aloitettiin
jo vuonna 2019 ja vuoden 2022 työn sisältöjen suunnittelu on jo aloitettu.
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 2024.
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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.
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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.
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.
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1.1.1 Toimintaympäristön muutostekijät ja painopisteet lapsiasiavaltuutetun työssä
Vuonna 2020 lapsiasiavaltuutetun toiminnan painopiste oli suunnitellusti maapallon tulevaisuus ja
lapsen oikeudet. Kukaan ei toimintaa suunniteltaessa osannut ennakoida, miten ajankohtainen aihe
tulisi olemaan. Maaliskuussa 2020 COVID19 -pandemia johti Suomessa valmiuslain käyttöönottoon
ja suomalaislapset siirtyivät yhden vuorokauden varoitusajalla etäopetukseen. Varhaiskasvatuksessa
olevat lapset kehotettiin hoidettaviksi kotioloissa, harrastustoiminta suurelta osin keskeytettiin, kiireettömien sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä rajoitettiin ja monet järjestöt vähensivät toimintaansa.
Muutoksella oli välittömät vaikutukset lapsiasiavaltuutetun toimistoon, kun sovitut tilaisuudet ja sidosryhmätapaamiset jouduttiin peruuttamaan, henkilöstö joutui etätöihin ja työn painopiste siirtyi tapaamisista kirjalliseen vaikuttamistyöhön, neuvontaan ja vaihtoehtoisten indikaattorien seurantaan. Toimisto raportoi havainnoistaan viikoittain valtioneuvostolle, antoi lyhyellä varoitusajalla lausuntoja lainmuutoksista ja politiikkatoimista, neuvoi kansalaisia ja sidosryhmiä ja otti osaa yhteiskunnalliseen
keskusteluun. Lapsiasiavaltuutettu oli jäsenenä valtioneuvoston aloitteesta perustetussa Tiedepaneelissa.
Vuotta 2021 varjostavat synkentyneet talousnäkymät ja pelko pandemian kiihtymisestä. Lapsiasiavaltuutetun toimistossa tilanteen aktiivinen seuranta jatkuu ja valmiutta vastata nopeasti lainmuutoksiin
ja muihin valtionhallinnon toimenpiteisiin vahvistetaan määräaikaisen lakimiehen rekrytoinnilla.
Samalla lapsen oikeuksien asioissa on käynnissä useita yhtäaikaisia kansallisia kehittämishankkeita.
Lapsiasiavaltuutetun toiminnan kannalta merkittävä kansallinen hanke, lapsistrategiatyö, käynnistyi
vuonna 2019. Strategiatyö tähtää YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen toimeenpanon edistämiseen ja lapsiasiavaltuutettu on ollut asiantuntijajäsenenä lapsistrategian parlamentaarisessa komiteassa. Lisäksi vuonna 2019 käynnistettiin 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.
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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.

Vuosi 2021: Yhdenvertaisuus ja lapsen oikeudet
Lapsi ei voi valita perhettä, johon syntyy, eikä asuinpaikkaa, johon perhe on asettunut. YK:n lapsen
oikeuksien yleissopimuksessa lapsen oikeus syrjimättömyyteen on yksi sen neljästä yleisperiaatteesta. Sopimuksen 2 artiklan mukaan ”sopimusvaltiot kunnioittavat ja takaavat tässä yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet kaikille niiden lainkäyttövallan alaisille lapsille ilman minkäänlaista lapsen,
hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajansa rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan perustuvaa erottelua.” Lasta tulee lisäksi
”suojella kaikenlaiselta syrjinnältä ja rangaistukselta, jotka perustuvat hänen vanhempiensa, laillisten
huoltajiensa tai muiden perheenjäsentensä asemaan, toimintaan, mielipiteisiin tai vakaumuksiin.”
Suomessa lasten lähtökohtien eriarvoisuutta on pyritty tasoittamaan hyvinvointipolitiikalla, joka etenkin viime vuosisadan loppupuoliskolla osoitti voimansa. Tällä vuosituhannella hyvinvointierot ovat jälleen syventyneet ja suomalaisten lasten mahdollisuuksien tasa-arvo on heikentynyt. Eriarvoisuutta
esiintyy sosioekonomisten ryhmien, sukupuolten, valtaväestön ja vähemmistöjen sekä maantieteellisten alueiden välillä. Vanhempien koulutustaso, terveys, tulot ja siviilisääty vaikuttavat lasten menestymiseen. Globaali eriarvoisuus heijastuu Suomeen maailmanpoliittisena levottomuutena, maailmantalouden ennakoimattomuutena ja väestön liikkuvuutena.
Eriarvoisuus muodostuu useista tekijöistä, kuten koulutuksesta, varallisuudesta, toimeentulosta, terveydestä ja asuinoloista. Erilaisilla hyvinvointia vähentävillä ja lisäävillä tekijöillä on tapana kasautua,
jolloin myös eriarvoisuus syvenee. 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. (Sitra 2016; Mahdollisuudet Suomelle 2019,
16.) 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 (Lapsen aika, 40).
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Eriarvoisuuden vastaisessa työssä maksuton ja korkealaatuinen koulutus on ollut suomalaisen yhteiskunnan vahvuus. Perusopetuslain (628/1998) 2 §:n mukaan perusopetuksen tavoitteena on edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen
ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Suomalainen peruskoulujärjestelmä osoitti kyntensä
viimeistään vuonna 2000 aloitetuissa OECD-maissa toteutettavissa 15-vuotiaiden avaintaitoja mittaavissa PISA-testeissä, joissa Suomi on loistanut kärkijoukoissa. Valitettavasti sosioekonomisen taustan perusteella määräytyvät osaamiserot ovat viimeisissä PISA-mittauksissa syventyneet. Myös seurantatutkimusten perusteella peruskoulun mahdollisuudet tasoittaa koulutustason periytymistä ovat
olleet toivottua vähäisemmät. Vuonna 2020 eriarvoisuuden on pelätty lisääntyvän COVID19 -pandemian vaikeutettua opetuksen yhdenvertaista järjestämistä.
COVID19 -pandemian on jo todettu voimistavan lasten välistä eriarvoisuutta myös muualla kuin koulutuksen kentällä. Lapsuudenaikaista yhdenvertaisuutta voidaan edistää oikeudenmukaisella yhteiskuntapolitiikalla, joka turvaa paitsi laadukkaan ja maksuttoman koulutuksen, myös virikkeelliset ja turvalliset elinalueet, kestävät työmarkkinat, yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, kulttuuri ja vapaa-ajan toiminnot ja riittävän toimeentulon kaikille lapsille, nuorille ja lapsiperheille taustoista ja lähtökohdista riippumatta. Yhteiskunta, joka antaa lapsille väylän ja välineet osallistumiseen ja vaikuttamiseen, sitouttaa heidät yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Yhdenvertaisessa yhteiskunnassa
lapsen kokemusmaailmaa arvostetaan ja hyödynnetään yhteiskunnan päätöksenteon kaikilla tasoilla.
Vuonna 2021 lapsiasiavaltuutettu painottaa vaikuttamistyössään etenkin yhdenvertaisuutta edistäviin
toimiin ja kiinnittää huomiota eriarvoisuutta syventäviin ilmiöihin. Toiminnassa kiinnitetään huomiota
lapsiin, jotka esimerkiksi toimintarajoitteiden, kulttuurinsa tai asuinpaikkansa vuoksi ovat erityisessä
asemassa. Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa yhdenvertaisuuden kysymyksistä käynnissä olevissa
ajankohtaisissa reformeissa, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaaliturvan kokonaisuudistuksissa ja kansallisessa lapsistrategiatyössä, mutta myös muussa vaikuttamistyössään.

Tavoite: Lasten yhdenvertaisuuden kysymykset huomioidaan poliittisessa päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Vuosi 2022: 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,
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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 kansainvälisen 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. Kansallista lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelmaa ja
Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
sekä järjestötoimijoiden kanssa. Lisäksi valtuutettu osallistuu aktiivisesti sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen ja muistuttaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kysymyksistä.
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Vuosi 2023: 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 prosenttia 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
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säteilevät laajasti lasten hyvinvointiin ja näkyvät palvelujärjestelmässä ruuhkina, sektorien välisen yhteistyön haasteina ja kasvavina kustannuksina.
Tämä painopistealue ja sen temaattiset sisällöt tarkentuvat vuosien 2021 – 2022 aikana.

1.1.2 Kestävän kehityksen edistäminen lapsiasiavaltuutetun toimistossa
Vuonna 2020 lapsiasiavaltuutetun toiminnan painopisteenä oli maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet. Toimintavuosi osoitti, miten syvästi maapallon tilaan liittyvät kysymykset koskettavat lasten ja
nuorten kokemusmaailmaa ja miten kestävän kehityksen edistäminen on välttämätöntä lapsen oikeuksien täysimääräiselle toteutumiselle.
YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimenpideohjelman 17 päätavoitteesta on oikeusministeriön hallinnonalan tulosohjauksen painopisteiksi nostettu sukupuolten tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen, vastuullinen kuluttaminen ja ilmastoteot sekä rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Kestävää kehitystä koskien ministeriössä toteutettiin kesällä selvitys, jossa hallinnonalan eri
sektoreiden toimijoita haastatellen kartoitettiin kestävän kehityksen periaatteiden huomioimisen nykytilaa hallinnonalan perustoiminnassa sekä toimenpide-ehdotuksia Agenda 2030 -tavoitteiden toimeenpanon edistämiseksi. Lapsiasiavaltuutettu on osallistunut oikeusministeriössä kesällä 2020 toteutettuun selvitykseen kestävän kehityksen periaatteiden huomioimiseksi. Lapsiasiavaltuutettu korosti haastattelussa lapsen oikeuksien näkökulman korostamista sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä sekä ihmis- ja lapsivaikutusten arvioinnin välttämättömyyttä päätöksenteossa.
Haastattelun lisäksi valtuutettu toimitti erillisestä pyynnöstä lapsivaikutusten arviointiin liittyvää materiaalia selvityksen tekijälle.
Lapsiasiavaltuutettu sitoutuu oikeusministeriön hallinnonalan kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseen. Toiminnassa analysoidaan ja hyödynnetään vuonna 2020 saatua tietoa maapallon tulevaisuudesta ja lapsen oikeuksista. Lisäksi lapsiasiavaltuutettu osallistuu lapsia, nuoria ja perheitä koskevaan kansalliseen tiedonkeruuseen sekä kansalliseen lapsistrategiaan kestävän kehityksen näkökulmasta.
Osana kestävän kehityksen tavoitteita oikeusministeriön hallinnonalalla panostetaan järjestelmällisen
häirinnän, uhkailun, maalittamisen ja vihapuheen vastaiseen työhön. Lapsiasiavaltuutetun toimistoon
kohdistuu jonkin verran häirintää ja vihapuhetta etenkin julkisuudessa olleiden kannanottojen jälkeen.
Toiminnassaan lapsiasiavaltuutettu pyrkii jatkossakin avoimuuteen ja rohkeuteen, mutta odottaa
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myös vahvempia keinoja häirintään ja vihapuheeseen puuttumiseksi sekä hallinnonalan yhteisiä toimintaohjeita. Vuonna 2021 aloittavan viestintäasiantuntijalta toivotaan tukea ilmiön tunnistamiseen
sekä toimiston henkilöstön tukemiseen vaikeasti ennakoitavassa ja ajoittain vihamielisessä viestintäympäristössä.
Lapsiasiavaltuutetun hiilijalanjälkeä on järjestelmällisesti pienennetty vuodesta 2019 alkaen. Matkakulut ovat vähentyneet vuoden 2018 tasolta 53 249 € tasolle 24 476 € joukkoliikenteen käyttöön panostamalla. Toimiston ravitsemiskulut ovat pienentyneet vuoden 2018 tasolta 19 635 € tasolle 6244 €
vuonna 2019 kokoustarjoilujen tasoa tarkastelemalla, kokouslounaita vähentämällä ja videoneuvotteluja suosimalla. Vuoden 2020 talousarvio ei ole vertailukelpoinen COVID19-pandemian vähennettyä
matkustusta ja läsnäolokokouksia: vuoden 2020 elokuuhun mennessä matkakuluihin oli kulunut 5584
€ ja ravitsemiskuluihin 964 €. Hiilijalanjälkeä on pienennetty mahdollistamalla etätyöt ja arvioimalla
matkustamisen välttämättömyyttä. Toimitilojen käyttöä on tehostettu tilojen käyttöastetta lisäämällä.
Tulossopimuskaudella jatketaan matkustamisen huolellista tarkoituksenmukaisuusarviointia, suositaan kokouksissa etäosallistumisen mahdollisuutta, vältetään hukkatarjoilua ja suositaan matkustamisessa joukkoliikennettä. Toimitiloja käytetään tehokkaasti ja toimiston käytännöissä (valaistus, laitteet, tulostus, painaminen ym.) suositaan ympäristöä säästäviä toimintatapoja.

1.1.3 ICT-asiat lapsiasiavaltuutetun työssä
Lapsiasiavaltuutetun toimistossa on suhtauduttu myönteisesti tietojärjestelmien kehittämiseen ja henkilöstö on osallistunut järjestelmien käytöstä annettuihin koulutuksiin. Tätä myönteistä virettä tuetaan
myös jatkossa. Uusien tietojärjestelmien, kuten Handin, käyttöönoton yhteydessä laaditaan muutosjohtamisen suunnitelma.
Lapsiasiavaltuutetun toimistossa ei ole varsinaista asiointia, eikä sen vuoksi tarvetta sähköisen asioinnin palvelun kehittämiselle.
Lapsiasiavaltuutettu osallistuu aktiivisesti systemaattiseen kehittämistarpeiden keruuseen ja viestii
niistä tulosohjaajalle.
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1.1.4 Ihmisoikeusongelmien tunnistaminen ja raportointi lapsiasiavaltuutetun työssä
Lapsiasiavaltuutetun perustehtävänä on edistää lapsen oikeuksia ja niihin liittyvää osaamista valtionhallinnossa. Sanna Marinin 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, on lapsiasiavaltuutetun
toimistoon lisätty yksi ylitarkastajan virka. Vuonna 2021 vahvistetaan lisäksi lakimiesresurssia määräaikaisella lakimiehellä. Tämä mahdollistaa 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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2. Tulostavoitteet vuosille 2021–2024
2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021–2024 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 Välitavoitteet
2021




viestintäasiantuntija vahvistaa toimiston viestinnällistä

Viestintäasiantuntijan on-

osaamista

nistunut rekrytointi

kampanja lasten yhdenvertaisuudesta toteutetaan yhteistyössä kansallisen LOS viestintäverkoston kanssa




Mittari/Arviointikriteeri

LOS viestintästrategia on valmistunut ja se kytketään

LOS kansallisen viestintästrategian sovellettavuus

osaksi kansallista lapsistrategiaa

Lapsistrategian toimeen-

yhteistyö lapsistrategian ja ITLA:n kanssa jatkuu ja

pano

yhteistyössä toteutetaan LOS moniammatillinen koulutus

Koulutuksen kansallinen
implementointi
Koulutuksen suosio ja
saatu palaute

2022



LOS moniammatillisen koulutuksen markkinointi ja to-

Koulutuksen suosio ja

teutus jatkuu

saatu palaute
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Vuosi Välitavoitteet


Mittari/Arviointikriteeri

LOS viestintästrategia: opetuksessa välitetään nykyistä enemmän tietoa lapsen oikeuksista

2023



LOS koulutusta järjestetään ministeriöille



LOS moniammatillisen koulutuksen markkinointi ja toteutus jatkuu




Virkamiesten ja ammattilaisten tieto lasten oikeuksista on lisääntynyt

Koulutuksen suosio ja

Lasten ja nuorten tieto lapsen oikeuksista on lisäänty-

saatu palaute

nyt


LOS koulutusta järjestetään kunnille alueellisesti
AVI:n kanssa

2024



LOS moniammatillisen koulutuksen markkinointi ja to-

Koulutuksen suosio ja

teutus jatkuu

saatu palaute

Tulostavoite 2: Lapsen ihmisoikeuksia arvostetaan ja kunnioitetaan kaikkialla
Vuosi Välitavoitteet
2021



Rinnakkaisraportti YK:n lapsen oikeuksien komitealle luovutetaan



Lapsiasiavaltuutetun arviointi-, edistämis- ja
seurantatehtävää kytketään kansallinen lapsi-



Mittari/Arviointikriteeri
LOS rinnakkaisraportin laatu ja
vaikuttavuus
Kansallisen lapsistrategian ja

strategiatyöhön ja kansalliseen LOS viestintään

viestinnän kytkeytyminen, lapsi-

yhteistyö yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa

strategia valtuutetun työssä

vammaisten lasten sekä kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvien lasten oikeuksissa


yhteistyö Maaseutupolitiikan neuvoston ja saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa peruskouluverkoston harvenemisen arvioinnissa

2022




Yhteistyö YVV:N kanssa
Yhteistyö MANE:n ja SANE:n
kanssa.

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle

Eduskuntakertomuksen laatu ja

valmistuu

vaikuttavuus

Kansallinen lapsistrategiatyö, jossa on vahva
LOS-kytkentä, valmistuu

Kansallisen lapsistrategian laatu
ja LOS-perustaisuus
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Vuosi Välitavoitteet


Mittari/Arviointikriteeri

Kansallisen lapsistrategian kotipesärakenne
varmistuu



kansainvälisessä yhteistyössä tehdään uusia
avauksia

2023

2024



Kansallinen lapsistrategiatyö edistää lapsen oi-

Lapsen oikeuksien tunnettuus

keuksien juurtumista tehokkaasti

valtionhallinnossa, kunnissa ja



kansainvälistä yhteistyötä vahvistetaan

kansalaisyhteiskunnassa



Kansallinen yhteistyö lapsen oikeuksien juurruttamiseksi edistyy



uudet yhteistyöhankkeet kansainvälisessä yhteistyössä

Tulostavoite 3: Lapsivaikutusten arviointi on vakiintunut osaksi säädösvalmistelua ja yhteiskunnallista
päätöksentekoa.
Vuosi Välitavoitteet
2021



Mittari/Arviointikriteeri

Peruskouluverkon harvenemisen vaikutukset maaseudun ja saariston lasten oikeuk-



siin arvioidaan

Peruskouluverkon harvenemisen vai-

Lapsivaikutusten arviointia toteutetaan

kutusten arviointi

lainvalmistelutyössä valtiohallinnon tasolla
ja kunnissa


Edistetään rakenteiden luomista säännölli-

Lapsivaikutusten arviointien määrä ja
laatu lainvalmistelutyössä ja kunnallisessa päätöksenteossa

sen lapsivaikutusten arvioinnin mahdollistamiseksi (lapsistrategiatyö)
2022




Lapsen oikeudet näkyvät paremmin valtionhallinnon ja kuntien päätöksenteossa

Lapsen oikeuksien näkyvyys kunnalli-

Rakenteet lapsivaikutusten arvioinnin

sessa ja valtionhallinnon päätöksente-

mahdollistamiseksi alkavat juurtua (lapsi-

ossa

strategiatyö)
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Vuosi Välitavoitteet
2023



Lapsivaikutusten arviointiin on luotu pysyvät rakenteet niin valtionhallinnossa kuin
kunnissa

2024



Mittari/Arviointikriteeri
Lapsivaikutusten arviointiin osoitetut
resurssit ministeriöissä ja kunnissa

Lapsivaikutusten arviointi on vakiintunut
osa päätöksentekoa valtionhallinnossa ja
kunnissa

Lapsivaikutusten arviointi toteutetaan
säännönmukaisesti päätöksenteossa

Tulostavoite 4: Lasten kokemuksia ja mielipiteitä arvostetaan ja hyödynnetään yhteiskunnan päätöksenteon kaikilla tasoilla.
Vuosi Välitavoitteet
2021



Lapsibarometrin tulokset saavat laajaa huomiota



Asiantuntijaluokkatoiminta käynnistyy lapsiasia-

Mittari/Arviointikriteeri

Lapsibarometrin tulosten peitto

valtuutetun toiminnassa


Nuoret neuvonantajat -toiminta jatkuu

Asiantuntijaluokkatoiminnan



Lapsiasiavaltuutetun selvitys vammaisten lasten

onnistuminen

oikeuksista ja niiden toteutumisesta lasten näkökulmasta



Nuoret neuvonantajat -toiminnan laatu

Vammaisten lasten ja nuorten näkemyksiä arvostetaan ja hyödynnetään

Vammaisten lasten oikeuksia

Maaseudulla ja saaristossa asuvien lasten koke-

koskevan selvityksen tunnet-

muksia ja mielipiteitä selvitetään ja tuodaan niitä

tuus

esiin
2022



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

Lasten ja nuorten näkemysten
yleisyys eri päätöksentekoprosesseissa
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Vuosi Välitavoitteet
2023



Rakenteet lasten ja nuorten näkemysten kokoa-

Mittari/Arviointikriteeri
Lapsibarometri

miseksi ovat vakiintuneet


Lapsiasiavaltuutetun selvitys hyvinvoinnista ja
terveydestä lasten oikeuksien näkökulmasta val-

Nuoret neuvonantajat
Asiantuntijaluokat

mistuu
Yhteistyö eri tiedonkeruutahojen kanssa
2024



Rakenne lasten ja nuorten näkemysten kokoamiseksi on vakiintunut

Tulostavoite 3: Lapset osataan kohdata eri yhteiskunnan osa-alueilla.
Vuosi Välitavoitteet
2021



Mittari/Arviointikriteeri

Lasten kohtaamisen taidon välittäminen otetaan
osaksi kansallista lapsistrategiatyötä, LOS viestintästrategiaa ja kaikkea lapsiasiavaltuutetun toimintaa



Lasten kohtaamisen taidon implementointi aiem-

Osaamisen vahvistaminen
koulutusten kautta
Implementoinnin onnistuminen

min mainittuihin strategioihin, koulutukseen ja toimintaan
2022

2023





Lasten kohtaamisen taidon edistäminen osana

Lapsen kohtaamisen taidot

lapsiasiavaltuutetun edistämää koulutusta lapsen

ovat olennainen osa lapsistra-

oikeuksista (ks. tavoite 1), lapsisstrategiaa, LOS

tegiaa, LOS kansallista viestin-

viestintästrategiaa ja kaikkea lapsiasiavaltuutetun

tää ja lapsiasiavaltuutetun

toimintaa

työtä

Koulutusrakenteet lasten kohtaamisen taidon to-

Lapsen kohtaamisen taito

teuttamiselle ovat vakiintuneet

osana koulutusta, strategioita
ja toimintaa

2024



Lasten kohtaamisen taidot alkavat vakiintua yh-

Lapsen kohtaamisen taidot

teiskunnassa

ovat osa ammattilaisten työkaluvalikkoa
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Tulostavoite 4: Lasten elinolot ja hyvinvointi ovat kehittyneet parempaan suuntaan.
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021



Kansallisen lapsistrategiatyön toimeenpanosuunnitelman
laadun seuranta



Lasten elinolojen ja hyvinvoinnin seurantaindikaattoreiden kehittäminen yhdessä ITLA:n Tietoväylä -hankkeen
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa



Strategiatyön sitoutuminen indikaattoreihin ja
tavoitteisiin

Kaikki tässä asiakirjassa mainitut työtavat hyödyntävät
tarpeen mukaan indikaattoritietoa

2022



Lasten hyvinvoinnin ja elinolojen seurantaa jatketaan ja

Seurantaindikaattorei-

vakiinnutetaan

den vakiinnuttamisen
onnistuminen

2023



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

2024



Indikaattoreiden käytön
yleisyys ja laatu

Lasten elinolojen ja hyvinvoinnin indikaattorit ovat tarkoituksenmukaiset ja niillä on pysyvä infrastruktuuri

2.2

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2021 – 2024 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.
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Tulostavoite 1: Lapsiasiavaltuutetun työ otetaan vakavasti ja sitä arvostetaan
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri



2021 -

Lapsiasiavaltuutettu on keskeinen toimija lapsistrate-

2024


giavalmistelussa ja kansallisessa LOS viestintästrate-

Osallistuminen kansal-

giassa

lisiin edistämishankkei-

Lapsiasiavaltuutetulta pyydetään lausuntoja keskeisiin

siin

lainvalmisteluhankkeisiin ja yhteiskunnallisiin ohjelmiin
Lausuntopyyntöjen

sekä selvityksiin

määrä



Lapsiasiavaltuutetun koulutukselle on kysyntää



Lapsiasiavaltuutettu osallistuu kansallisiin kehittämis-

Koulutuksen kysyntä

hankkeisiin asiantuntijajäsenenä


2022

Lapsiasiavaltuutetun toiminnasta tehdään uusi maine-

Mainekyselyn tulokset

kysely sidosryhmille (toteutettu viimeksi vuonna 2019)

ja vertailu vuoteen
2019

Tulostavoite 2: Lapsiasiavaltuutetun työ tunnetaan
Vuosi Välitavoitteet
2021

2022



Mediaseurantaa systematisoidaan



Lapsille ja nuorille toteutetaan mainekysely valtuute-



Mittari/Arviointikriteeri
Mediaseuranta

tun toiminnasta

Mainekyselyn tulokset

Lapsiasiavaltuutetun toiminnasta tehdään uusi mai-

Mainekyselyn tulokset ja

nekysely sidosryhmille (viimeksi v. 2019)

vertailu vuoteen 2019

Tulostavoite 3: Lapsiasiavaltuutettu on arvostettu ja rakentava yhteistyökumppani
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021 -



2024


Lapsiasiavaltuutettu on keskeinen toiminta lapsistrategiatyössä, LOS viestintäverkostotyössä ja koulutuksessa

Jäsenyyksien

Lapsiasiavaltuutettu kutsutaan kansallisesti merkittäviin

määrä ja laatu

hankkeisiin
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Tulostavoite 4: Toiminta perustuu strategiaan ja vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021 -



2024

Vuosittain laaditaan toimintasuunnitelma yhdessä koko
henkilöstön kanssa



Strategiaa tarkastellaan jokaisen toimintasuunnitelmaval-

Kvartaaliseuranta

mistelun yhteydessä

Tulostavoite 5: Valtuutetun lausunnot ja kannanotot ovat laadukkaita
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021 -



Seurataan ja hyödynnetään tutkimustietoa

2024



Lausunnoissa ja kannanotoissa hyödynnetään

sekä nuorilta saatavan tie-

lapsilta ja nuorilta asiantuntijaluokkien, Nuoret

don soveltaminen lapsiasia-

neuvonantajat -toiminnan ja lapsibarometrin sekä

valtuutetun työssä

Tutkimustiedon ja lapsilta

tutkimusten pohjalta saatua kokemustietoa



Sitoutetaan koko henkilöstöä lausuntojen ja kan-

Lausuntojen ja kannanotto-

nanottojen laatimiseen

jen näkyvyys ja aikaansaa-

Lausunnoissa ja kannanotoissa panostetaan hy-

dut muutokset

vään viestintään

Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat toimintatavat vuosina 2021–2024 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.
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Henkilöstö

2.3

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 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.

•

Osallisuus on vahvaa.

•

Johtaminen on innostavaa ja tukee työntekijöitä.

Tulostavoite 1: Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri



2021 2024

Henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky

Kehityskeskustelut

paranee tai säilyy hyvänä


Rekrytoinnit tehdään onnistuneesti

CAF- ja VmBarokyselyt

Tulostavoite 2: Osaamisen kehittäminen on jatkuvaa
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021 -



Henkilöstö sitoutuu lisäkoulutuksiin

Osallistuminen lisä-

2024



Jokainen työntekijä pitää lukuhetkiä ja jakaa arvok-

koulutukseen

kaaksi tulkitsemaansa tietoa muille
Kalentereiden rauhoittuminen
Tulostavoite 3: Työnjako on selkeä ja tarkoituksenmukainen
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021 2024



Työnkuvat käydään vuosittain läpi paitsi kehityskeskuste-

Työn tehokkuus ja

luissa myös CAF-kyselyssä ja yhteisesti toimistossa

työtyytyväisyys
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Tulostavoite 4: Työyhteisö on turvallinen ja tukeva
Vuosi

Välitavoitteet


2021 -

Mittari/Arviointikriteeri

Työsuojelun toimintaohjelma pidetään ajantasaisena

Työtyytyväisyys ja työn



Työsuojeluvaltuutettu jatkaa toimintaansa

tehokkuus



Ohjeet epäasiallisesta käyttäytymisestä ja häirin-

2024

nästä pidetään ajantasaisina

Sairauslomat



Kannustetaan avoimuuteen

Kehityskeskusteluissa



Pyritään rakentavaan ilmaisuun

saatu palaute



Jatketaan työnohjausta tarpeen mukaan

Tulostavoite 5: Osallisuus on vahvaa
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021 -



2024

Asioita tuodaan yhteiseen pöytään ja niitä pohditaan yh-

Avoimen keskuste-

dessä

lun määrä ja laatu



Jokaisen työntekijän panosta arvostetaan



Päätöksentekoon voi vaikuttaa

Työtyytyväisyys
Aloitteet toimiston
työtapojen muuttamiseksi

Tulostavoite 6: Johtaminen on innostavaa ja tukee työntekijöitä
Vuosi

Välitavoitteet

2021 -



Johtaja on paikalla toimistossa

2024



Johtaja on kiinnostunut kaikkien työstä ja haluaa jakaa sitä



Johtaja kehittää omaa osaamistaan johtamis-

Mittari/Arviointikriteeri
Toimistopäivien lukumäärä
Tyytyväisyys johtajan toimintaan (vmbaro-kysely)

taidoissa


Johtaja osaa edistää niin substanssiasioita

Henkilöstön työssäjaksaminen

kuin henkilöstön työkykyä
Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat toimintatavat vuosina 2021–2024 ovat:


Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja keskinäistä luottamusta.
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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 2021–2024 ovat:
Talous
•

Toiminta on kustannustehokasta.

•

Talous tukee toiminnan tavoitteita ja vaikuttavuutta.

•

Talous on ekologisesti, taloudellisesti ja eettisesti kestävää.

Tulostavoite 1: Toiminta on kustannustehokasta
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021 -



Talousarvioita ja toteumaa seurataan kuukausitasolla

2024



Hankinnat kilpailutetaan, vähäisetkin hankinnat vertaillaan
ja käytetään Hanselin puitesopimustoimittajia aina kun se

Talouden tasa-

on mahdollista

paino, jatkuva seu-



Vältetään hukkaa niin matkustamisessa kuin tarjoiluissa

ranta



Pidetään matkustamisesta aiheutuvat kustannukset maltillisina

Tulostavoite 2: Talous tukee toiminnan tavoitteita ja vaikuttavuutta
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021 -



Rahoitusta kohdennetaan tarkoituksenmukaisella tavalla

Ydintoimintojen

2024



Tärkeimpien ydintoimintojen rahoitus turvataan

saama rahoitus
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Tulostavoite 3: Talous on ekologisesti, taloudellisesti ja eettisesti kestävää
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021 -



Suositaan etäkokouksia ja -tilaisuuksia

2024



Lisätään videoinnin hyödyntämistä esityksissä



Matkustuksessa suositaan ympäristöystävällisiä kulkumuotoja



Toimiston kulutusta tarkkaillaan kestävyyden näkökulmasta



Hukkaruokaa vähennetään kokouksissa ja tilaisuuksissa

Jatkuva arviointi

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

Vuonna 2021 lapsiasiavaltuutetun toimistossa työskentelee valtuutettu, kaksi ylitarkastajaa (joista toinen pitkäaikaisesti poissa), lakimies, erikoistutkija, viestintäasiantuntija (uusi) ja hallinnollinen avustaja. Yhteensä henkilötyövuosia on siten virallisesti seitsemän (7), mutta käytännössä kuusi (6). Vuosittain toimistossa työskentelee yksi tai kaksi korkeakouluharjoittelijaa.
Vuonna 2022 eläkkeelle siirtymisen vuoksi tai mahdollisesti aikaisemmin vapautuva siihen asti tyhjänä ollut ylitarkastajan virka lakkautetaan, elleivät määrärahat osoita mahdollisuutta viran täyttämiseen.

Henkilötyövuodet

Toteuma
2018

Toteuma
2019

Toteuma
2020

5,9

5,2

6,5 (+1 htv
tyhjänä)

Tavoite
2021
7 htv (+1
htv tyhjänä)

Tavoite
2022

Tavoite
2023

6 tai 7

6 tai 7
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3.2

Määrärahat

Määrärahat (€)

Toteuma
2019

Arvio
2020

Tulossopimus
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

546892

590 000

670 000

670000

670000

670000

Taulukossa vuosien 2021–2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 vahvistaman Julkisen
talouden suunnitelman mukaiset. Lisäksi valtuutetulla on käytössä edelliseltä vuodelta siirtynyt määräraha, jonka arvioitu määrä vuonna 2021 on 231 000 euroa. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
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4. Voimassaolo ja seuranta
Tulossopimus koskee vuosia 2021–2024. 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

XX.XX.XXXX

Pekka Timonen

Elina Pekkarinen

kansliapäällikkö

lapsiasiavaltuutettu

Tulossopimusasiakirja
28.10.2020

VN/12787/2020
Oikeusministeriön ja Lounais-Suomen oikeusapu ja edunvalvontapiirin tulossopimus kaudella
2021–2024
Oikeusministeriö ja Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri ovat neuvotelleet ja sopineet
vuosien 2021-2024 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle oikeusapu- ja edunvalvontapiirien
yhteisessä puolivuotisraportissa ja oikeusministeriön toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelut ovat 28.10.2020 klo 9-11.30, skype-kokous
Osallistujat:
Oikeusministeriö

Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Antti Leinonen

Lasse Fager

Merja Muilu

Elin Fellman-Suominen

Tuire Honko

Käyntiosoite
Etelä-Esplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7731

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 piirien
oma strategia. Lisäksi tavoitteiden asetannassa on otettu huomioon oikeusministeriön hallinnonalaan
kuuluvien lainkäyttöelinten ja itsenäisten toimijoiden riippumattomuus.
Viraston kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet:
”Hallitus toimii tehokkaasti ylivelkaantumisen ja siihen liittyvien ongelmien vähentämiseksi. Talous- ja
velkaneuvonnan saatavuutta parannetaan ja palveluihin ohjaamista tehostetaan” (HO 2019)
”Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa vahvistetaan niin, että mahdollistetaan avustajan käyttö
turvapaikkapuhuttelussa. Lisäksi otetaan käyttöön tuntiperusteiset palkkiot avustajille sekä yleiset
hallinto-oikeudelliset valitusajat. Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyys
ja huolellisuus (HO 2019)
”Selvitetään oikeusavun tulorajojen nostamista, keskituloisten oikeusapua ja oikeusturvavakuutuksen
sääntelyä” (HO 2019)
Alla olevassa taulukossa esitetään oikeusapu- ja edunvalvontapiirien visio, perustehtävä sekä
tärkeimmät tavoitteet ulottuen vuoteen 2024. Oikeusministeriön strategiasta virastolle johdetut
tavoitteet on merkitty *- merkillä, erotukseksi nimenomaan edunvalvontaan, oikeusapuun ja talousja velkaneuvontaan liittyvistä toiminnallisista tavoitteista.
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Visio
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien visiona vuoteen 2025 on ”Jokainen saa tarpeellisen avun oikeudelliseen ja velkaantumiseen liittyvän ongelmansa ratkaisuun, vaikka hänen taloudellinen asemansa olisi
heikko. Oikeusapua, talous- ja velkaneuvontaa ja yleistä edunvalvontaa tarjotaan siten, että se on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista.”
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 ja velkojen
hoitamisesta sekä avustaa asiakasta taloudenhallinnan suunnittelussa. Edunvalvontatoimistojen tehtävänä on hoitaa niiden asiakkaiden asioita, jotka eivät kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan taloudellisia asioitaan sairauden tai muun syyn takia.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia *
2. Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian laadun
ja vaativuuden mukaan *
3. Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu saavutetaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa
4. Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
5. Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa *
6. Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön
osaamisen vahvistamista *
7. Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat toiminnan
vaikuttavuutta *
Henkilöstötavoitteet
8. Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön *
9. Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa *
10. Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa *
11. Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky *
Taloutta koskevat tavoitteet
12. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta *
13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen *
14. Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin
myötä *
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1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)
Oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan ja yleisen edunvalvonnan toimintaympäristön ulkoiset muutostekijät kuten väestön ikääntyminen, heikentyneestä taloustilanteesta aiheutuva syrjäytyminen,
kansalaisten ylivelkaantuminen ja asiakaskunnan kansainvälistyminen lisäävät palvelun tarvetta ja
edellyttävät toiminnalta aiempaa laajempaa asiantuntemusta.
Koronaepidemia ja yhteiskunnan koronarajoitteet ovat vaikuttaneet toimintoihin ja toiminnalliseen
tulokseen vuonna 2020. Koronaepidemian toiminnallisten vaikutusten arviointi ensi vuodelle tai kehyskaudelle on haastavaa, koska ei ole etukäteen tiedossa, kuinka tautitilanne etenee tai minkälaisia
vaikutuksia epidemialla on yhteiskunnan toimintoihin. Yleinen heikentynyt taloustilanne on perinteisesti lisännyt talous- ja velkaneuvontapalveluiden tarvetta ja oikeusavussa maksuttomaan oikeusapuun oikeutettujen asiakkaiden määriä. Yleisen edunvalvonnan tarve voi lisääntyä entisestään esimerkiksi lähiomaisten sairastuminen tai syrjäytymisestä johtuvien mielenterveysongelmien takia.
Suunnittelukauden aikana palvelujen kysyntä kasvaa erityisesti yleisen edunvalvonnan ja talous- ja velkaneuvonnan palveluissa. Oikeusavussa lisääntyy maksuttomaan oikeusapuun oikeutettujen asiakkaiden määrä. Lisäksi koronaepidemian aikana asiakkaille annetaan aiempaa enemmän maksutonta neuvontaa. Julkisen oikeusavun kysyntä voi kasvaa merkittävästi ja erittäin nopeasti, jos Suomesta turvapaikkaa hakevien ihmisten määrä kasvaa voimakkaasti.
Ennusteiden mukaan maan talouskasvu hidastuu. Määrärahan väheneminen on suuri toimintaan vaikuttava tekijä.
Oikeusaputoimistojen ja edunvalvontatoimistojen keskeisiä riskejä ovat:
Toimintaympäristön muutos Riski
Kehysrahoituksen vähenemi- Tehostamistoimilla ei saada riittänen
viä säästöjä
Sähköinen asiointi

Henkilöstön vaihtuvuus

Toimenpide
Toiminnan suunnittelu

Palvelut ovat helposti saaKansalaiset eivät käytä digitaalisia
tavilla ja ovat helppokäytpalveluja
töisiä.

Ammattitaito ja osaaminen vähenevät

Henkilöstösuunnittelu.
Motivoiva ja kannustava
työympäristö
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2 Tulostavoitteet vuosille 2021–2024
Tavoitteet, jotka ovat myös kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030), on merkitty + - merkillä.
Oikeusministeriön hallinnonalalle sovitut päätavoitteet ovat 5: sukupuolten tasa-arvo, 10:
eriarvoisuuden vähentäminen, 12/13: vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja, 16: rauha,
oikeudenmukaisuus, hyvä hallinto.
2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021 - 2024 ovat:


Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen
toimintamahdollisuuksia



Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian laadun ja
vaativuuden mukaan



Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu saavutetaan
mahdollisemman varhaisessa vaiheessa



Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä

Keskeisiä vaikuttavuustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 1: Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja
yhteisöjen toimintamahdollisuuksia
Vuosi Välitavoitteet
2021



Parannetaan kansalaisten avunsaantia henkilökohtaisen ta-

Mittari/ Arviointikriteeri
Asiakkaiden lukumäärä

louden hallinnassa ja ehkäistään kansalaisten velkaongelmien
muodostumista mm. osallistumalla talousneuvola-kokeiluun



Laajennetaan talous- ja velkaneuvonnan sähköinen asiointi-

Sähköisen asioinnin käyttö-

palvelu valtakunnallisesti +

aste

Otetaan käyttöön uusia talous- ja velkaneuvonnan ja ulosoton sidosryhmäyhteistyön toimintamalleja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi



Chat-palvelun määrä

Jonotusaika
Tuottavuusluku

Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaaksi tulon kehittäminen
Yhteydenottotapa

2022



Ennakoivan talousneuvonnan hyväksi koetut toimintamallit
vakiinnutetaan osaksi toimintaa

Uusinta-asiakkaiden määrä
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Vuosi Välitavoitteet


Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaaksi tulon kehittäminen

Mittari/ Arviointikriteeri
Asiakkaan asian hoitaminen on keskeytynyt asiakkaasta johtuvasta syystä

Tulostavoite 2: Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian
laadun ja vaativuuden mukaan.
Vuosi Välitavoitteet
2021



Julkiset oikeusavustajat osallistuvat enemmän turvapaikkapuhutteluihin



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +



Mittari/ Arviointikriteeri

Julkiset oikeusavustajat osallistuvat avustavien valtakunnalli-

Puhutteluun osallistumisen määrä
Turvapaikkakoulutukseen
osallistuvien määrä

sen päivystysjärjestelmän pilotointiin
2022



Julkiset oikeusavustajat osallistuvat valtakunnallisen päivys-

Pilotointi toteutuu

tysjärjestelmän pilotointiin


Julkiset oikeusavustajat osallistuvat päivystykseen



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +

Avustajien päivystysjärjestelmän käyttöaste
Turvapaikka-avustajien kriteerit (OM)

2023



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +

Turvapaikka-avustajien kriteerit (OM)

Tulostavoite 3: Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu
saavutetaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa
Vuosi Välitavoitteet
2021



Selvitetään oikeusaputoimistojen mahdollisuuksia antaa sovittelupalvelua asianajotoimeksiantojen ohella



Mittari/ Arviointikriteeri

Kerrotaan asiakkaille aktiivisesti sähköisistä vaihtoehdoista hänen
asiansa hoitamisessa

chat- asioiden lukumäärä
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Vuosi Välitavoitteet


Mittari/ Arviointikriteeri

Talous- ja velkaneuvonnan chat-palvelu vakinaistetaan +

Tulostavoite 4: Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä
Vuosi Välitavoitteet
2021




Mittari/ Arviointikriteeri

Talous- ja velkaneuvontapalveluiden sähköinen asiointi laaje-

Sähköisen asioinnin pa-

nee koko maahan ja vakinaistetaan +

laute ja käyttöaste

Oikeus.fi – sivut uudistuvat +

Oikeus.fi – sivujen palaute
ja käyttöaste

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet kaudella 2021 - 2024 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

Keskeisiä tuloksellisuustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 5: Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021





Varmistetaan tietojärjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen

Oikeusapupäätök-

mm. kehitetään toimintatapoja ja huolehditaan siitä, että henkilöstö

sien sähköistämisen

osallistuu koulutuksiin. Asiakkaille kerrotaan aktiivisesti sähköisistä

aste

vaihtoehdoista hänen asiansa hoitamisessa +

Yleisen edunvalvon-

Tietojärjestelmien hyötyjen saavuttamiseksi aloitetaan muutosjohta-

nan päämiesten

misen suunnitelman työstäminen.

sähköisten laskujen

Sähköisen asioinnin kehittämissä tulee osallistaa kansalaiset ja yri-

osuus

tykset palvelujen arviointiin ja palauteen antamiseen


Kartoitetaan uusien teknologisten ratkaisujen käytön mahdollisuuk-

Sähköisen asioinnin

sia toimintaprosesseissa

kansalaispalaute ja
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Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri



Kehitetään tietoalustaa ja raportointia

järjestelmien käyt-



Edistetään tietoliikenneyhteyksien rakentamista sidosryhmien järjes-

töaste

telmiin (esim. HAIPA, AIPA)


Huolehditaan 1.1.2020 voimaantulevan tiedonhallintalain (HE
284/2018 vp) velvoitteista (OM/ORK)

Tulostavoite 6: Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Linjausten mukaisesti toteutetaan oikeusapu- ja edunvalvontaviraston

Viraston perusta-

jatkovalmistelu. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit osallistuvat jatkoval-

misen aikataulu

misteluun.


Toimipaikkojen toimitilojen tarpeellisuutta selvitetään kustannussäästösyistä +

Toimitilaselvityksen valmistuminen

Tulostavoite 7: Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat toiminnan vaikuttavuutta
Vuosi Välitavoitteet
2021



Mittari/ Arviointikriteeri

Ennakoivan talousneuvonnan hanke 2019-2021. Ulosottolai-

Sidosryhmä yhteistyön

tos ja talous- ja velkaneuvonta yhteistyössä eri viranomais-

määrä

ten ja kolmannen sektorin kanssa suunnittelevat ennakoivan
talousneuvonnan toimintamallia


Kestävää kehitystä koskevan tiedon analysoinnin ja käytön
parantaminen (Agenda 2030: päätavoitteet 5, 10, 12/13, 16)



Valtiokonttorin valtionhallinnon yhteinen raportointikehys

Huolehditaan valtion toimitilojen hiilineutraalisuuden toteu-

OM on sitoutunut pienentä-

tumisesta Senaatti-kiinteistöjen laatiman suunnitelman mu-

mään hallinnonalan hiilija-

kaisesti

lanjälkeä 35 % vuoteen
2035 mennessä
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Vuosi Välitavoitteet


Mittari/ Arviointikriteeri

Toiminnan hiilijalanjäljen vähentämiseksi aloitetaan toimintasuunnitelman työstäminen, toimitiloihin liittymättömät
toimenpiteet

2022



Ehkäistään eri viranomaisten välisen yhteistyön avulla kan-

Talousneuvonnan määrä

salaisten velkaongelmien muodostumista


Ennakoivan talousneuvonnan hyväksi koetut toimintamallit

Velkajärjestelyasioiden

vakiinnutetaan osaksi toimintaa

määrä

2.3 Henkilöstö
Henkilöstötavoitteet kaudella 2021 - 2024 ovat:


Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön



Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa



Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa



Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky

Keskeisiä henkilöstötavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 8. Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollista henkilöstön joustavan käytön
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Kehitetään edelleen henkilöstörakennetta ja tehtävänkuvia toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi



Luodaan edelleen yhteisiä toiminta- ja menettelytapoja ja niitä toteutetaan



Henkilöstö-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat ajantasaisia ja niitä toteutetaan +



VM-baron työyhteisön toimintakulttuuriosio

Arvioidaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa vuosittain

Tulostavoite 9. Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa
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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Päivittäinen johtaminen tukee tuloksellista toimintaa



Tiedolla johtamisen kulttuuria edistetään



Osaamisen johtaminen yhdeksi kehittämiskohteeksi

VM-baron johtajuusosio

Tulostavoite 10. Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri



2021





Otetaan käyttöön OSAAVA johtamis- ja toimintatapa. Sitä hyödynnetään jo alkuvuoden kehityskeskusteluissa

VM-baron työ-

Tuetaan ja kannustetaan yhdessä tapahtuvaa työssä oppimiseen

yhteisön toi-

esim. uusien virkamiesten perehdyttäminen (mentorointi, vierellä

mintakulttuu-

oppiminen)

riosio

Hyödynnetään digitaalisen oppimisen alustaa (eOppiva) ministeriön
Koulutuspäi-

järjestämän koulutuksen lisäksi +

vien luku-



Huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja erikoistumisesta



Hyödynnetään videoita ja muita etälaitteita esim. koulutustilaisuuk-

määrä/htv

sissa +

Tulostavoite 11: Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Vahvistetaan henkilöstön yhteisöllisyyttä

VM-baron työyhteisön
toimintakulttuuriosio

2022



Järjestelmällisen häirinnän, uhkailun, maalittamisen ja vihapuheen vastaisen työn vahvistaminen (Agenda 2030: päätavoitteet
5,10,16)
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2.4 Talous
Taloustavoitteet kaudella 2021 - 2024 ovat:


Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta



Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen



Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin myötä

Keskeisiä taloustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tavoite 12. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta
Vuosi Välitavoitteet
2021

Mittari/ Arviointikriteeri



Kehitetään toiminnan arviointia tukevaa raportointia

työajan kohdennus -% kas-



Kieku-järjestelmään kirjataan työpanoksen kohdentuminen

vaa nykyisestä

talousarviolainsäädännön edellyttämän riittävän ja luotettavan tiedon saamiseksi

hankintatoimeen kulunut
työaika
OM:n kirjanpitoyksikössä
sopimuksiin ja tilauksiin perustuvien ostolaskujen automaatioaste 30%

2022



Selvitetään mahdollisuutta keskittää hankintatointa yhteen
oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin



Huolehditaan HILDA-hankkeen täysimääräisestä etenemi-

ostolaskujen automaatio-

sestä ,varmistetaan edellytykset toimintatapojen kehittämi-

aste 50 %

selle ja huolehditaan avainhenkilöiden osallistumisesta kehittämistoimenpiteisiin ja tuleviin koulutuksiin +

Tavoite 13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Määrärahan käyttöä seurataan säännöllisesti

Taloudellisuuskehi-



Varmistetaan oikeusapulaskutuksen oikeellisuus ja oikea-aikai-

tys

suus
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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri




Varmistetaan liiketaloudellisen toiminnan palkkioiden oikeelli-

Kustannusvastaa-

suus suhteessa paikalliseen asianajoon

vuus

Oikeusaputoimistoissa otetaan käyttöön yhdenmukaisemmat
toimintatavat ja laskutuskäytännöt maksullisen toiminnan toimeksiannoissa. OAEV-piirien ohje laskutukseen liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi annetaan vuoden 2021 aikana



Noudatetaan ministeriön tilinpäätösaikataulua edunvalvontapalkkioiden perinnässä



Huolehditaan kirjanpitokirjausten oikeellisuudesta ja virheiden
korjaamisesta oikea-aikaisesti

Tavoite 14. Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin
myötä
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien uusi strategia ja riskikartta otetaan käyttöön ja osaksi tulossopimusta. Strategiaa ja riskikarttaa käsitellään henkilöstön kanssa
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3 Vuosien 2021-2024 voimavarat
3.1 Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet

Toteutuma
2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

Arvio
2022

Arvio
2023

Arvio
2024

157,2

161,4

161,5

162,5

163,5

163,5

3.2 Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin toimintamenot ja määrärahat

Määrärahat (1000 €)
Toimialakohtainen erittely
liitteissä 3

Toteutuma
2019

Arvio
2020

Tulos
sopimus
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

8 879

9 241

9 343

9 128

9 128

9 128

3.3 Määrärahat (momentti 25.10.04 Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot)

Määrärahat
(1000 euroa)

Toteuma
2019

TA 2020

78 923

77 145

TAE 2021
(HE 5.10.2020)

81 141

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

75 938

75 759

76 103

Taulukossa vuosien 2022-2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
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4 Voimassaolo ja seuranta
Oikeusapu- ja edunvalvontapiiri seuraa toimintansa kehittymistä ja määrärahan riittävyyttä. Määrärahan riittävyydestä ja tavoitteiden toteutumisesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
raportoidaan oikeusministeriön ohjeen mukaisesti.
5 Allekirjoitukset
Antti Leinonen

Lasse Fager

Oikeusministeriö

Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Ylijohtaja, osastopäällikkö

Johtaja

Liite 1 Asiamäärät ja päämiesmäärät
Liite 2 Henkilötyövuodet ja tunnusluvut
Liite 3 Toimintamenot ja määrärahat
Liite 4 Yhteiset seurantamittarit

Tulossopimusasiakirja
15.10.2020

VN/12787/2020
Oikeusministeriön ja Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu ja edunvalvontapiirin tulossopimus kaudella 2021–2024
Oikeusministeriö ja Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2021-2024 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle oikeusapu- ja edunvalvontapiirien
yhteisessä puolivuotisraportissa ja oikeusministeriön toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelut ovat 15.10.2020 klo 9-12.15, skype-kokous
Osallistujat:
Oikeusministeriö

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja

Antti Leinonen

edunvalvontapiiri

Merja Muilu

Teija Hyytiäinen

Tuire Honko

Ulla-Maija Varvas
Kaisa Reivari
Päivi Väänänen

Käyntiosoite
Etelä-Esplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7731

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 piirien
oma strategia. Lisäksi tavoitteiden asetannassa on otettu huomioon oikeusministeriön hallinnonalaan
kuuluvien lainkäyttöelinten ja itsenäisten toimijoiden riippumattomuus.
Viraston kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet:
”Hallitus toimii tehokkaasti ylivelkaantumisen ja siihen liittyvien ongelmien vähentämiseksi. Talous- ja
velkaneuvonnan saatavuutta parannetaan ja palveluihin ohjaamista tehostetaan” (HO 2019)
”Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa vahvistetaan niin, että mahdollistetaan avustajan käyttö
turvapaikkapuhuttelussa. Lisäksi otetaan käyttöön tuntiperusteiset palkkiot avustajille sekä yleiset
hallinto-oikeudelliset valitusajat. Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyys
ja huolellisuus (HO 2019)
”Selvitetään oikeusavun tulorajojen nostamista, keskituloisten oikeusapua ja oikeusturvavakuutuksen
sääntelyä” (HO 2019)
Alla olevassa taulukossa esitetään oikeusapu- ja edunvalvontapiirien visio, perustehtävä sekä
tärkeimmät tavoitteet ulottuen vuoteen 2024. Oikeusministeriön strategiasta virastolle johdetut
tavoitteet on merkitty *- merkillä, erotukseksi nimenomaan edunvalvontaan, oikeusapuun ja talousja velkaneuvontaan liittyvistä toiminnallisista tavoitteista.
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Visio
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien visiona vuoteen 2025 on ”Jokainen saa tarpeellisen avun oikeudelliseen ja velkaantumiseen liittyvän ongelmansa ratkaisuun, vaikka hänen taloudellinen asemansa olisi
heikko. Oikeusapua, talous- ja velkaneuvontaa ja yleistä edunvalvontaa tarjotaan siten, että se on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista.”
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 ja velkojen
hoitamisesta sekä avustaa asiakasta taloudenhallinnan suunnittelussa. Edunvalvontatoimistojen tehtävänä on hoitaa niiden asiakkaiden asioita, jotka eivät kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan taloudellisia asioitaan sairauden tai muun syyn takia.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia *
2. Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian laadun
ja vaativuuden mukaan *
3. Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu saavutetaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa
4. Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
5. Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa *
6. Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön
osaamisen vahvistamista *
7. Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat toiminnan
vaikuttavuutta *
Henkilöstötavoitteet
8. Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön *
9. Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa *
10. Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa *
11. Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky *
Taloutta koskevat tavoitteet
12. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta *
13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen *
14. Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin
myötä *
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1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)
Oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan ja yleisen edunvalvonnan toimintaympäristön ulkoiset muutostekijät kuten väestön ikääntyminen, heikentyneestä taloustilanteesta aiheutuva syrjäytyminen,
kansalaisten ylivelkaantuminen ja asiakaskunnan kansainvälistyminen lisäävät palvelun tarvetta ja
edellyttävät toiminnalta aiempaa laajempaa asiantuntemusta.
Koronaepidemia ja yhteiskunnan koronarajoitteet ovat vaikuttaneet toimintoihin ja toiminnalliseen
tulokseen vuonna 2020. Koronaepidemian toiminnallisten vaikutusten arviointi ensi vuodelle tai kehyskaudelle on haastavaa, koska ei ole etukäteen tiedossa, kuinka tautitilanne etenee tai minkälaisia
vaikutuksia epidemialla on yhteiskunnan toimintoihin. Yleinen heikentynyt taloustilanne on perinteisesti lisännyt talous- ja velkaneuvontapalveluiden tarvetta ja oikeusavussa maksuttomaan oikeusapuun oikeutettujen asiakkaiden määriä. Yleisen edunvalvonnan tarve voi lisääntyä entisestään esimerkiksi lähiomaisten sairastuminen tai syrjäytymisestä johtuvien mielenterveysongelmien takia.
Suunnittelukauden aikana palvelujen kysyntä kasvaa erityisesti yleisen edunvalvonnan ja talous- ja velkaneuvonnan palveluissa. Oikeusavussa lisääntyy maksuttomaan oikeusapuun oikeutettujen asiakkaiden määrä. Lisäksi koronaepidemian aikana asiakkaille annetaan aiempaa enemmän maksutonta neuvontaa. Julkisen oikeusavun kysyntä voi kasvaa merkittävästi ja erittäin nopeasti, jos Suomesta turvapaikkaa hakevien ihmisten määrä kasvaa voimakkaasti.
Ennusteiden mukaan maan talouskasvu hidastuu. Määrärahan väheneminen on suuri toimintaan vaikuttava tekijä.
Oikeusaputoimistojen ja edunvalvontatoimistojen keskeisiä riskejä ovat:
Toimintaympäristön muutos Riski
Kehysrahoituksen vähenemi- Tehostamistoimilla ei saada riittänen
viä säästöjä
Sähköinen asiointi

Henkilöstön vaihtuvuus

Toimenpide
Toiminnan suunnittelu

Palvelut ovat helposti saaKansalaiset eivät käytä digitaalisia
tavilla ja ovat helppokäytpalveluja
töisiä.

Ammattitaito ja osaaminen vähenevät

Henkilöstösuunnittelu.
Motivoiva ja kannustava
työympäristö
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2 Tulostavoitteet vuosille 2021–2024
Tavoitteet, jotka ovat myös kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030), on merkitty + - merkillä.
Oikeusministeriön hallinnonalalle sovitut päätavoitteet ovat 5: sukupuolten tasa-arvo, 10:
eriarvoisuuden vähentäminen, 12/13: vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja, 16: rauha,
oikeudenmukaisuus, hyvä hallinto.
2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021 - 2024 ovat:


Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen
toimintamahdollisuuksia



Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian laadun ja
vaativuuden mukaan



Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu saavutetaan
mahdollisemman varhaisessa vaiheessa



Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä

Keskeisiä vaikuttavuustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 1: Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja
yhteisöjen toimintamahdollisuuksia
Vuosi Välitavoitteet
2021



Parannetaan kansalaisten avunsaantia henkilökohtaisen ta-

Mittari/ Arviointikriteeri
Asiakkaiden lukumäärä

louden hallinnassa ja ehkäistään kansalaisten velkaongelmien
muodostumista mm. osallistumalla talousneuvola-kokeiluun



Laajennetaan talous- ja velkaneuvonnan sähköinen asiointi-

Sähköisen asioinnin käyttö-

palvelu valtakunnallisesti +

aste

Otetaan käyttöön uusia talous- ja velkaneuvonnan ja ulosoton sidosryhmäyhteistyön toimintamalleja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi



Chat-palvelun määrä

Jonotusaika
Tuottavuusluku

Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaaksi tulon kehittäminen
Yhteydenottotapa

2022



Ennakoivan talousneuvonnan hyväksi koetut toimintamallit
vakiinnutetaan osaksi toimintaa

Uusinta-asiakkaiden määrä
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Vuosi Välitavoitteet


Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaaksi tulon kehittäminen

Mittari/ Arviointikriteeri
Asiakkaan asian hoitaminen on keskeytynyt asiakkaasta johtuvasta syystä

Tulostavoite 2: Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian
laadun ja vaativuuden mukaan.
Vuosi Välitavoitteet
2021



Julkiset oikeusavustajat osallistuvat enemmän turvapaikkapuhutteluihin



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +



Mittari/ Arviointikriteeri

Julkiset oikeusavustajat osallistuvat avustavien valtakunnalli-

Puhutteluun osallistumisen määrä
Turvapaikkakoulutukseen
osallistuvien määrä

sen päivystysjärjestelmän pilotointiin
2022



Julkiset oikeusavustajat osallistuvat valtakunnallisen päivys-

Pilotointi toteutuu

tysjärjestelmän pilotointiin


Julkiset oikeusavustajat osallistuvat päivystykseen



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +

Avustajien päivystysjärjestelmän käyttöaste
Turvapaikka-avustajien kriteerit (OM)

2023



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +

Turvapaikka-avustajien kriteerit (OM)

Tulostavoite 3: Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu
saavutetaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa
Vuosi Välitavoitteet
2021



Selvitetään oikeusaputoimistojen mahdollisuuksia antaa sovittelupalvelua asianajotoimeksiantojen ohella



Mittari/ Arviointikriteeri

Kerrotaan asiakkaille aktiivisesti sähköisistä vaihtoehdoista hänen
asiansa hoitamisessa

chat- asioiden lukumäärä
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Vuosi Välitavoitteet


Mittari/ Arviointikriteeri

Talous- ja velkaneuvonnan chat-palvelu vakinaistetaan +

Tulostavoite 4: Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä
Vuosi Välitavoitteet
2021




Mittari/ Arviointikriteeri

Talous- ja velkaneuvontapalveluiden sähköinen asiointi laaje-

Sähköisen asioinnin pa-

nee koko maahan ja vakinaistetaan +

laute ja käyttöaste

Oikeus.fi – sivut uudistuvat +

Oikeus.fi – sivujen palaute
ja käyttöaste

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet kaudella 2021 - 2024 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

Keskeisiä tuloksellisuustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 5: Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021





Varmistetaan tietojärjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen

Oikeusapupäätök-

mm. kehitetään toimintatapoja ja huolehditaan siitä, että henkilöstö

sien sähköistämisen

osallistuu koulutuksiin. Asiakkaille kerrotaan aktiivisesti sähköisistä

aste

vaihtoehdoista hänen asiansa hoitamisessa +

Yleisen edunvalvon-

Tietojärjestelmien hyötyjen saavuttamiseksi aloitetaan muutosjohta-

nan päämiesten

misen suunnitelman työstäminen.

sähköisten laskujen

Sähköisen asioinnin kehittämissä tulee osallistaa kansalaiset ja yri-

osuus

tykset palvelujen arviointiin ja palauteen antamiseen


Kartoitetaan uusien teknologisten ratkaisujen käytön mahdollisuuk-

Sähköisen asioinnin

sia toimintaprosesseissa

kansalaispalaute ja
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Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri



Kehitetään tietoalustaa ja raportointia

järjestelmien käyt-



Edistetään tietoliikenneyhteyksien rakentamista sidosryhmien järjes-

töaste

telmiin (esim. HAIPA, AIPA)


Huolehditaan 1.1.2020 voimaantulevan tiedonhallintalain (HE
284/2018 vp) velvoitteista (OM/ORK)

Tulostavoite 6: Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Linjausten mukaisesti toteutetaan oikeusapu- ja edunvalvontaviraston

Viraston perusta-

jatkovalmistelu. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit osallistuvat jatkoval-

misen aikataulu

misteluun.


Toimipaikkojen toimitilojen tarpeellisuutta selvitetään kustannussäästösyistä +

Toimitilaselvityksen valmistuminen

Tulostavoite 7: Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat toiminnan vaikuttavuutta
Vuosi Välitavoitteet
2021



Mittari/ Arviointikriteeri

Ennakoivan talousneuvonnan hanke 2019-2021. Ulosottolai-

Sidosryhmä yhteistyön

tos ja talous- ja velkaneuvonta yhteistyössä eri viranomais-

määrä

ten ja kolmannen sektorin kanssa suunnittelevat ennakoivan
talousneuvonnan toimintamallia


Kestävää kehitystä koskevan tiedon analysoinnin ja käytön
parantaminen (Agenda 2030: päätavoitteet 5, 10, 12/13, 16)



Valtiokonttorin valtionhallinnon yhteinen raportointikehys

Huolehditaan valtion toimitilojen hiilineutraalisuuden toteu-

OM on sitoutunut pienentä-

tumisesta Senaatti-kiinteistöjen laatiman suunnitelman mu-

mään hallinnonalan hiilija-

kaisesti

lanjälkeä 35 % vuoteen
2035 mennessä
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Vuosi Välitavoitteet


Mittari/ Arviointikriteeri

Toiminnan hiilijalanjäljen vähentämiseksi aloitetaan toimintasuunnitelman työstäminen, toimitiloihin liittymättömät
toimenpiteet

2022



Ehkäistään eri viranomaisten välisen yhteistyön avulla kan-

Talousneuvonnan määrä

salaisten velkaongelmien muodostumista


Ennakoivan talousneuvonnan hyväksi koetut toimintamallit

Velkajärjestelyasioiden

vakiinnutetaan osaksi toimintaa

määrä

2.3 Henkilöstö
Henkilöstötavoitteet kaudella 2021 - 2024 ovat:


Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön



Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa



Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa



Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky

Keskeisiä henkilöstötavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 8. Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollista henkilöstön joustavan käytön
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Kehitetään edelleen henkilöstörakennetta ja tehtävänkuvia toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi



Luodaan edelleen yhteisiä toiminta- ja menettelytapoja ja niitä toteutetaan



Henkilöstö-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat ajantasaisia ja niitä toteutetaan +



VM-baron työyhteisön toimintakulttuuriosio

Arvioidaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa vuosittain

Tulostavoite 9. Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa
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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Päivittäinen johtaminen tukee tuloksellista toimintaa



Tiedolla johtamisen kulttuuria edistetään



Osaamisen johtaminen yhdeksi kehittämiskohteeksi

VM-baron johtajuusosio

Tulostavoite 10. Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri



2021





Otetaan käyttöön OSAAVA johtamis- ja toimintatapa. Sitä hyödynnetään jo alkuvuoden kehityskeskusteluissa

VM-baron työ-

Tuetaan ja kannustetaan yhdessä tapahtuvaa työssä oppimiseen

yhteisön toi-

esim. uusien virkamiesten perehdyttäminen (mentorointi, vierellä

mintakulttuu-

oppiminen)

riosio

Hyödynnetään digitaalisen oppimisen alustaa (eOppiva) ministeriön
Koulutuspäi-

järjestämän koulutuksen lisäksi +

vien luku-



Huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja erikoistumisesta



Hyödynnetään videoita ja muita etälaitteita esim. koulutustilaisuuk-

määrä/htv

sissa +

Tulostavoite 11: Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Vahvistetaan henkilöstön yhteisöllisyyttä

VM-baron työyhteisön
toimintakulttuuriosio

2022



Järjestelmällisen häirinnän, uhkailun, maalittamisen ja vihapuheen vastaisen työn vahvistaminen (Agenda 2030: päätavoitteet
5,10,16)
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2.4 Talous
Taloustavoitteet kaudella 2021 - 2024 ovat:


Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta



Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen



Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin myötä

Keskeisiä taloustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tavoite 12. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta
Vuosi Välitavoitteet
2021

Mittari/ Arviointikriteeri



Kehitetään toiminnan arviointia tukevaa raportointia

työajan kohdennus -% kas-



Kieku-järjestelmään kirjataan työpanoksen kohdentuminen

vaa nykyisestä

talousarviolainsäädännön edellyttämän riittävän ja luotettavan tiedon saamiseksi

hankintatoimeen kulunut
työaika
OM:n kirjanpitoyksikössä
sopimuksiin ja tilauksiin perustuvien ostolaskujen automaatioaste 30%

2022



Selvitetään mahdollisuutta keskittää hankintatointa yhteen
oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin



Huolehditaan HILDA-hankkeen täysimääräisestä etenemi-

ostolaskujen automaatio-

sestä ,varmistetaan edellytykset toimintatapojen kehittämi-

aste 50 %

selle ja huolehditaan avainhenkilöiden osallistumisesta kehittämistoimenpiteisiin ja tuleviin koulutuksiin +

Tavoite 13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Määrärahan käyttöä seurataan säännöllisesti

Taloudellisuuskehi-



Varmistetaan oikeusapulaskutuksen oikeellisuus ja oikea-aikai-

tys

suus
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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri




Varmistetaan liiketaloudellisen toiminnan palkkioiden oikeelli-

Kustannusvastaa-

suus suhteessa paikalliseen asianajoon

vuus

Oikeusaputoimistoissa otetaan käyttöön yhdenmukaisemmat
toimintatavat ja laskutuskäytännöt maksullisen toiminnan toimeksiannoissa. OAEV-piirien ohje laskutukseen liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi annetaan vuoden 2021 aikana



Noudatetaan ministeriön tilinpäätösaikataulua edunvalvontapalkkioiden perinnässä



Huolehditaan kirjanpitokirjausten oikeellisuudesta ja virheiden
korjaamisesta oikea-aikaisesti

Tavoite 14. Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin
myötä
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien uusi strategia ja riskikartta otetaan käyttöön ja osaksi tulossopimusta. Strategiaa ja riskikarttaa käsitellään henkilöstön kanssa
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3 Vuosien 2021-2024 voimavarat
3.1 Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet

Toteutuma
2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

Arvio
2022

Arvio
2023

Arvio
2024

243,1

250,1

257,7

261,5

263,5

265,5

3.2 Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin toimintamenot ja määrärahat

Määrärahat (1000 €)
Toimialakohtainen erittely
liitteissä 3

Toteutuma
2019

Arvio
2020

Tulos
sopimus
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

13 732

15 119

15 780

16 230

16 370

16 510

3.3 Määrärahat (momentti 25.10.04 Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot)

Määrärahat
(1000 euroa)

Toteuma
2019

TA 2020

78 923

77 145

TAE 2021
(HE 5.10.2020)

81 141

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

75 938

75 759

76 103

Taulukossa vuosien 2022-2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
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4 Voimassaolo ja seuranta
Oikeusapu- ja edunvalvontapiiri seuraa toimintansa kehittymistä ja määrärahan riittävyyttä. Määrärahan riittävyydestä ja tavoitteiden toteutumisesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
raportoidaan oikeusministeriön ohjeen mukaisesti.
5 Allekirjoitukset
Antti Leinonen

Teija Hyytiäinen

Oikeusministeriö

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvon-

Ylijohtaja, osastopäällikkö

tapiiri
Johtaja

Liite 1 Asiamäärät ja päämiesmäärät
Liite 2 Henkilötyövuodet ja tunnusluvut
Liite 3 Toimintamenot ja määrärahat
Liite 4 Yhteiset seurantamittarit

Tulossopimusasiakirja
10.12.2020

Oikeusministeriön ja Oikeusrekisterikeskuksen tulossopimus vuosille 2021–2024
Oikeusministeriö ja Oikeusrekisterikeskus ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2021–2024
tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteisiin pääseminen edellyttää molemmilta osapuolilta tiivistä yhteistyötä ja sitoutumista tavoitteisiin ja niiden edellytysten muodostamiseen.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle Oikeusrekisterikeskuksen
puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelu käytiin 11.12.2020 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

Strategiset tavoitteet muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille sekä oikeusministeriön hallinnonalalle asettamista tavoitteista. Tavoitteisiin vaikuttavat myös oikeusministeriön ja erityisesti Oikeusrekisterikeskuksen (ORK) omat strategiat. Lisäksi tavoitteiden asetannassa on huomioitu oikeusministeriön hallinnonalalla sijaitsevien lainkäyttöelimien riippumattomuus.
Oikeusrekisterikeskuksen kannalta keskeisin hallitusohjelman tavoite on
”Turvallinen oikeusvaltio Suomi (rikosvastuun toteutuminen)” (HO 2019)




Oikeusrekisterikeskuksen tehtävät täytäntöönpanoviranomaisena hoidetaan
tehokkaasti.
Oikeusrekisterikeskuksen rekisterinpidossa olevien rekistereiden avulla varmistetaan osaltaan rikosvastuun toteutumista.
Oikeusrekisterikeskus osaltaan mahdollistaa rikosvastuun toteutumista tuottamalla oikeushallinnolle toimivat ja kehittyneet tietojärjestelmät.
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Alla olevassa taulukossa esitetään Oikeusrekisterikeskuksen visio, perustehtävä sekä tärkeimmät strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2024.
Huom. * -merkityt tavoitteet periytyvät ministeriön vastaavista tavoitteista.

Visio
Oikeushallinnon ketterä digikumppani ja luotettu tietovarantojen osaaja.
Perustehtävä
ORK on digiajan suunnannäyttäjä.
Kehitämme ja hankimme moderneja sekä asiakasystävällisiä palveluja kustannustehokkaasti koko hallinnonalalle. Huolehdimme vastuullisesti tietovarannoista ja varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla. *
2. Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. *
3. Oikeushallinnon palvelukyky paranee tietojärjestelmiin panostamalla.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
4. Uudistetut asiakkuuspalvelumme toimivat proaktiivisena kumppanina kentällä.
5. Tarjoamme hallinnonalalle modernin keskitetyn tiedonhallinnan palvelukokonaisuuden.
6. Ohjaamme oikeushallinnonalan tietojärjestelmäkokonaisuutta yhteisen
arkkitehtuurin avulla.
7. Teemme digistä halutuimman ja käytetyimmän tavan asioida kanssamme.
Henkilöstötavoitteet
8. Kehitämme osaamista tulevaisuuslähtöisesti ja strategisesti. *
9. Johtamisemme on innostavaa, osallistavaa ja valmentavaa. *
10. ORK tunnetaan ketteränä digiajan työpaikkana.
Taloutta koskevat tavoitteet
11. Taloudellinen liikkumavaramme mahdollistaa meille suunnitelmallisen
kehittämisen. *
12. Autamme rakentamaan hallinnonalan IT-kokonaisuudesta tuottavamman ja tehokkaamman.
Kestävän kehityksen tavoitteet
13. Hiilijalanjäljen pienentäminen *

5(23)

1.2

Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)

Oikeusrekisterikeskus on havainnut seuraavat olennaisimmat muutostekijät toimintaympäristössään, jotka voidaan jaotella viiteen eri osa-alueeseen.
a) Talous
Viraston nykyinen rahoitustilanne on tiukka ja taloudellinen liikkumavara erittäin pieni,
mikä ei mahdollista toiminnan kehittämistä ja tarvittavaa prosessien digitalisointia. Lisäksi
valtiontalouden tilanne todennäköisesti heikkenee jatkossa olennaisesti, jolloin kehittämisrahoituksen saatavuus myös tiukentuu jatkossa.
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b) Henkilöstö / osaaminen
Henkilöstön osaaminen on kriittinen menestystekijä virastolle. Lähiaikoina virastosta eläköityy melko paljon henkilöstöä. Eläköitymiset on huomattava ennakoida ajoissa tarvittavan osaamisen siirtämiseksi. Toisaalta ne ovat mahdollisuus tarvittavan uuden osaamisen hankkimiseksi, mitä kuitenkin vaikeuttaa kiristyvä kilpailu osaavasta henkilöstöstä.
c) Digitalisaatio
Digitalisaatio toimii toiminnan uudistamisen mahdollistajana viraston sisällä, jos vaan siihen tarvittava rahoitus järjestyy. Vaarana on, että uudistamiskehitys pysähtyy tai ainakin
huomattavasti hidastuu rahoituksen niukkuuteen.
Hallinnonalan hitaus digiin siirtymisessä (toimintojen digitalisoinnin toteuttamisessa) uhkaa hallinnonalan tuottavuuden kasvua sekä IT-palveluiden kehittymistä. Ellei pystytä tarjoamaan kansalaisten ja asiakkaiden haluamaa digitaalista itseasiointia ja toteuttamaan
sitä taustalla tukevaa automatisointia, niin hallinnonalalla on riski jäädä entisestään jälkeen myös muusta valtionhallinnosta.
Oikeusministeriön hallinnonalan virkamiehen arki ei ole digitalisoitunut samassa tahdissa
muun suomalaisen työelämän kanssa. Hallinnonalan tietotyöläisen ei tällä hetkellä ole
vaivatonta työskennellä tarvittaessa aidosti ajasta ja paikasta riippumattomasti. Muutospaineet 2020-luvun työntekomallien edellytyksiin voivat nousta hallinnonalalla hyvin nopeasti.
Asiakkaiden odotukset ja kyky vastata niihin edellyttävät kehittynyttä asiakkuudenhallintaa ja uudistuneita palveluita virastolta.
d) ICT-palvelut
Hallinnonalan (substanssi)toiminnan riippuvuus ICT-ratkaisuista ja niiden toimivuudesta
on edelleen kasvanut – nyt jo kriittiseksi (menestystekijäksi).
Kyberturvallisuuden, sisältäen tietoturvan ja -suojan, hyvällä hoidolla ylläpidetään yhteiskunnan luottamusta uusia teknologioita ja toimintatapoja kohtaan. Oikeusministeriön hallinnonalan keskeisiin viranomaistehtäviä tukeviin tietojärjestelmiin liittyvät riskit liittyvät
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erityisesti vanhojen tietojärjestelmien puutteisiin. Keskeisten tietojärjestelmien riskit voivat
vaarantaa hallinnonalan toiminnan sekä tietoturvallisuuden ja tietosuojan toteutumisen,
ellei niihin kiinnitetä jatkuvaa huomiota.
Suurhankkeiden tuotosten käyttöön-/haltuunotto ja tiivis edelleen kehittäminen haastavat
ylläpito-organisaation, mihin viraston tulee kiinnittää huomiota mm. osaamisten kehittämisen kautta.
e) Muu toimintaympäristö / säädösvalmistelu
Toiminnan sääntely edelleen monimutkaistuu ja siiloutuu, mikä mm. vaikeuttaa digitalisointia ja toimintaprosessien tehostamista, erityisesti säädösohjatuissa tehtävissä.
Riippuvuus kansainvälisestä ja/tai EU-kehityksestä lisääntyy jatkossa, mikä aiheuttaa yhä
enemmän muutoksia kiihtyvällä tahdilla integroituihin tietojärjestelmiin ja -varantoihin.

2.

Tulostavoitteet vuosille 2021–2024

2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla. *
 Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. *
 Oikeushallinnon palvelukyky paranee tietojärjestelmiin panostamalla.
Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 1: Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla. *
Vuosi

2021

Välitavoitteet



Varmistamme viranomaispalveluiden saatavuuden ja
niiden palvelutasojen pitävyyden.

Jatkuu

2022-2024

Mittari / Arviointikriteeri
K/E
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Vuosi

Välitavoitteet



Toimimme digitalisaation proaktiivisena edistäjänä ja
kumppanina hallinnonalalla

Jatkuu

2022-2024

Mittari / Arviointikriteeri
Digitalisaatioaste hallinnonalalla

Tulostavoite 2: Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. *
Vuosi

2021

Välitavoitteet

Jatkuu

Mittari / Arviointikriteeri
K/E



Laadimme täytäntöönpanojärjestelmän tulevaisuusselvityksen.



Kehitämme täytäntöönpanotoimintaa yhteistyössä
ministeriön kanssa ja käynnistämme täytäntöönpanojärjestelmän uudistamisen.

2022-2024

K/E



Lisäämme viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja
yhteistyötä. osallistumalla yhteisiin hankkeisiin (esim.
ECRIS TCN, harmaan talouden torjunta).

2022-2023

Projektiaikataulussa pysyminen

Tulostavoite 3: Oikeushallinnon palvelukyky paranee tietojärjestelmiin panostamalla
Vuosi

2021

Välitavoitteet

Jatkuu



Laajennamme tietojärjestelmien valvonta- ja monitorointijärjestelmän kattavuutta tietojärjestelmien häiriöttömän tuotantokyvyn parantamiseksi.

2022

Mittari / Arviointikriteeri
Case lkm



Tuemme hankkeita niiden vetämisessä, käyttöönotoissa ja hankkeiden päättymisen jälkeisessä voimakkaan kehittämisen vaiheessa.

2022-2023

K/E



Laajennamme ylläpitomallin hyödyntämistä uusilla
käyttöönotoilla.

2022

Case lkm



Edistämme tietojärjestelmien riskienhallintaa:
otamme vuosikellon käyttöön, laajennamme osaamistamme ja jatkamme tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvien säädösvaatimusten toteuttamista.

Case lkm



Luomme selkeät menettelyt (ulkoisen) asiantuntijaverkoston toiminnalle ja oppilaitosyhteistyön kehittämiselle.

K/E
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Vuosi

2022

2.2

Välitavoitteet

Jatkuu



Varmistamme yhteisten toimintamallien ajantasaisuuden, saatavuuden ja koulutuksen sekä tehostamme sisäistä viestintää toimintamalleihin liittyen.

2022

Mittari / Arviointikriteeri
K/E



Käytämme asiantuntijuuttamme joustavasti yli sektorirajojen.

2022

K/E



Edistämme hallinnonalan virkamiehen arjen modernisoitumista ohjaamalla mm peruspalveluita helpommin ajasta ja paikasta riippumattomasti käytettäväksi.

K/E

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2021 – 2024 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
 Uudistetut asiakkuuspalvelumme toimivat proaktiivisena kumppanina kentällä
 Tarjoamme hallinnonalalle modernin keskitetyn tiedonhallinnan palvelukokonaisuuden
 Ohjaamme oikeushallinnonalan tietojärjestelmäkokonaisuutta yhteisen arkkitehtuurin avulla
 Teemme digistä halutuimman ja käytetyimmän tavan asioida kanssamme
Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 4: Uudistetut asiakkuuspalvelumme toimivat proaktiivisena kumppanina kentällä.
Vuosi

2021

Välitavoitteet

Jatkuu



Uudistamme asiakkuudenhallintapalvelumme entistä
asiakaslähtöisemmäksi ja vaikuttavammaksi.

2022

Mittari / Arviointikriteeri
K/E



Asiakkuudenhallintapalvelumme toimittaa ideamuotoilu- sekä digitoimistopalvelua sektoriasiakkaillemme.

2022

K/E



ORK:n ja sektorien välinen sopimusrakenne on tarkoituksenmukaistettu ja yhdenmukaistettu.



Tarjoamme sektoreille ICT-rahoitushakemusten konsultointia ja aktiivista avustamista palvellaksemme

K/E

2022

K/E
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Vuosi

Välitavoitteet

Jatkuu

Mittari / Arviointikriteeri

sektoriasiakkaitamme eri rahoituslähteiden hyödyntämisessä.

Tulostavoite 5: Tarjoamme hallinnonalalle modernin keskitetyn tiedonhallinnan palvelukokonaisuuden
Vuosi

2021

Välitavoitteet

Jatkuu



Aloitamme tiedonhallintatehtävien keskittämisen ja
varmistamme resurssit ORK:n tiedonhallintastrategian mukaisesti.

2022



Toteutamme tiedonhallintalain vaatimukset tiedonhallintayksikkönä ja tuemme proaktiivisesti asiakassektoreitamme yhteistyössä ministeriön kanssa.

2022



Toteutamme yhteistyössä hallinnonalan kanssa ydintiedon hallinnan prosessien käyttöönottoja ja ratkaisuja, jotka tekevät tietoarkkitehtuurista hallitumman ja tehokkaamman.

2022-2024



Toteutamme tietoarkkitehtuuriin liittyviä hallinnonalan
rekisterinpitäjien tukipalveluita.

Mittari / Arviointikriteeri
Strategia
valmis ja resurssit varmistettu.
K/E

Käyttöönotetut prosessit ja
MDS.
K/E

Tulostavoite 6: Ohjaamme oikeushallinnonalan tietojärjestelmäkokonaisuutta yhteisen arkkitehtuurin avulla
Vuosi

2021

Välitavoitteet

Jatkuu

Mittari / Arviointikriteeri
K/E



Luomme yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet tietojärjestelmien kehittämisen tueksi ja teemme teknologisen
tehokkuuden mahdollistavia teknologia- ja arkkitehtuurilinjauksia yhteistyössä ministeriön kanssa.



Vahvistamme tietojärjestelmien elinkaarien suunnittelua ja aloitamme hallinnonala- ja sektorikohtaisten
tiekarttojen laatimisen.

2022

K/E



Laajennamme yhteisen sähköisen asioinnin alustan
käyttöä asiakassektoreiden tarpeiden mukaisesti.

2022-2024

Case lkm
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Vuosi

2022

Välitavoitteet

Jatkuu

Mittari / Arviointikriteeri
K/E



Pilotoimme pilviratkaisuja hallinnonalan substanssijärjestelmien kehitysympäristössä.



Priorisoimme yhdessä ministeriön kanssa hallinnonalan yhteisten järjestelmien ja alustojen kehitystä.



Aloitamme toimenpiteet hallinnonalan ajanmukaisen
käyttövaltuushallinnan kokonaisuuden rakentamiseksi.

2022-2023

K/E



Luomme hallinnonalalle yhteisen ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen toimintamallin.

2022-2024

K/E



Otamme käyttöön hallinnonalalle yhteisiä prosessialustoja ja toteutamme pilotin.

2022-2024

K/E



Laadimme Valtorin tuottamien käyttö- ja kapasiteettipalveluiden tulevaisuuden tiekartasta etenemissuunnitelman oikeushallinnolle yhteistyössä ministeriön
kanssa.

2022

K/E

K/E

Tulostavoite 7: Teemme kansalaisille, viranomaisille sekä yhteisöille ja yrityksille digistä
halutuimman ja käytetyimmän tavan asioida kanssamme
Vuosi

2021

2.3

Välitavoitteet

Jatkuu

Mittari / Arviointikriteeri
Kokonaisdigiaste%
K/E

Digiasioinnin määrä%
K/E



Lisäämme digitaalisen asioinnin asialajeja.



Laadimme ORKn viranomaistoiminnan digitalisaation
tiekartan ja pidämme sitä ajan tasalla.



Lisäämme digitaalisen asioinnin volyymeja.

2022



Ohjaamme kansalaisten digikanaviin siirtymistä hinnoittelun avulla.

2022-2023

Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:
Henkilöstö
 Kehitämme osaamista tulevaisuuslähtöisesti ja strategisesti *
 Johtamisemme on innostavaa, osallistavaa ja valmentavaa *
 ORK tunnetaan ketteränä digiajan työpaikkana
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Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 8: Kehitämme osaamista tulevaisuuslähtöisesti ja strategisesti *
Vuosi

2021

Välitavoitteet

Jatkuu



Hyödynnämme tulevaisuus- ja osaamispainotteista
henkilöstösuunnitelmaamme rekrytoinneissamme.

2022

Mittari / Arviointikriteeri
K/E



Kasvatamme suunnitelmallisesti henkilöstön osaamista vastaamaan uusia strategisia tavoitteita.

2022-2023

K/E



Osaamis- ja koulutuskokonaisuuden hallittu koordinointi tuodaan osaksi henkilöstöstrategiaa.

K/E

Tulostavoite 9: Johtamisemme on innostavaa, osallistavaa ja valmentavaa *
Vuosi

2021

Välitavoitteet


Sitoutamme koko henkilöstön valmentavan johtamisen malliin ja kannustamme henkilöstöä vastuun jakamiseen / vastaanottamiseen.



Poistamme viraston sisäisiä rakenteellisia siiloja ja
toiminnallisia raja-aitoja mm. matriisijohtamista lisäämällä.

Jatkuu

Mittari / Arviointikriteeri
K/E

2022

K/E

Jatkuu

Mittari / Arviointikriteeri
K/E

2022

K/E

Tulostavoite 10: ORK tunnetaan ketteränä digiajan työpaikkana
Vuosi

2021

Välitavoitteet


Osallistamme koko henkilöstöä viestimään ja tekemään virastoa tunnetuksi hyvänä, osaavana ja monipuolisena valtiotyönantajana.



ORK:n johto ja somelähettiläät toimivat ammatillisesti
somessa osana normaalia työarkeaan.



ORK:n henkilöstö verkostoituu aktiivisesti myös hallinnonalan rajojen yli.

K/E
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2.4

Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:
Talous
 Taloudellinen liikkumavaramme mahdollistaa meille suunnitelmallisen
kehittämisen *
 Autamme rakentamaan hallinnonalan IT-kokonaisuudesta tuottavamman ja
tehokkaamman
Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 11: Taloudellinen liikkumavaramme mahdollistaa meille suunnitelmallisen kehittämisen *
Vuosi

2021

Välitavoitteet


Nostamme viraston siirtyvän määrärahan sovitulle/riittävälle tasolle yhteistyössä ministeriön
kanssa.



Kehitämme viraston toiminnan rahoitusrakennetta
yhteistyössä ministeriön kanssa.

Jatkuu

2022-2023

Mittari / Arviointikriteeri
K/E

K/E

Tulostavoite 12: Autamme rakentamaan hallinnonalan IT-kokonaisuudesta tuottavamman ja
tehokkaamman
Vuosi

2021

Välitavoitteet




Jatkuu

Rakennamme ja otamme käyttöön hallinnonalan yhteisen digikehityssalkun priorisoinnin ja päätöksenteon; tukemaan myös yhteisen arkkitehtuurin laajentamista.
Otamme vaiheittain käyttöön päivitetyn toimittajanhallintamallin.

Mittari / Arviointikriteeri
K/E

K/E



Kehitämme työkalumme tukemaan tiedon keräämistä ja toiminnan mittaamista.



Kehitämme pitkän tähtäimen hallinnonalan ICT- toiminnan ja talouden suunnittelua.

K/E



Uudistamme oikeushallinnon Valtorin palveluiden
toimittajahallinnan mallin ja otamme sen haltuun onnistuneesti.

K/E

2022

Case lkm
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Vuosi

Välitavoitteet

Jatkuu

Mittari / Arviointikriteeri
K/E



Uudistamme hallinnonalakohtaisten ICT-palveluiden
tuottamisen rahoitusmallia yhteistyössä ministeriön
kanssa ja otamme sen vaiheittain käyttöön.

2022



Aloitamme siirtymisen hallitusti ja määrätietoisesti
pilvipalveluiden aikakauteen.

2022-2024 K/E
Kehityksen
nopeutuminen, kokonaiskust.-tehokkuus

2.5

Kestävä kehitys

Tulostavoite 13: Hiilijalanjäljen pienentäminen
Vuosi

2021

Välitavoitteet


Hyödynnämme etätöitä joustavasti ja laajasti.



ORK sitoutuu huomioimaan hiilijalanjäljen virastohankinnoissaan (esim. kalusteet uusiokäytettyjä).

Jatkuu

Mittari / Arviointikriteeri
K/E
K/E
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3.

Vuosien 2021–2024 voimavarat

3.1

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet

3.2

Toteuma2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Tavoite
2024

160,7

182,1

184,0

176,4

174,6

173,6

Määrärahat

Määrärahat
(1000 €)

Toteuma
2019

Arvio
2020

Tulossopimus
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

8471

8090

8235

8083

7868

7424

Taulukossa vuosien 2021-2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Lisäksi määrärahoissa on otettu huomioon kehyksen 2022-2025
peruslaskelmassa huomioitavat palkkausten tarkistukset. Kehyspäätökseen 2019-2022 sisältyvät lisämäärärahat sakon muuntorangaistuksen uudistamisesta aiheutuviin kertaluonteisiin
tietojärjestelmäkustannuksiin (300 000 e vuonna 2020 ja 300 000 e vuonna 2021) on otettu
huomioon vasta vuosien 2022 ja 2023 luvuissa.
Oikeusrekisterikeskukselta odotetaan hallinnonalan digitalisoinnin nopeaa ja joustavaa edistämistä. Toivotun ketteryyden mahdollistamiseksi, ministeriö selvittää tarkoituksenmukaisia
hallinnollisia keinoja viraston toiminnallisen itsenäisyyden vahvistamiseksi, mm. henkilöstöhallinnon osalta.
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4.

Voimassaolo ja seuranta

Ministeriön ja Oikeusrekisterikeskuksen tulosohjausryhmä seuraa ja valvoo tulossopimuksen
toteutumista. ORK laatii puolivuosikatsauksen tilinpäätösennusteineen elokuun 15. päivään
mennessä ja kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen mukaisen toimintakertomuksen sisältäen edellisen vuoden tavoitteiden toteutumisen helmikuun loppuun mennessä.
Puolivuosikatsaus sisältää myös tavoitteiden riskienhallinnan ja tilinpäätös-toimintakertomus arvion riskienhallinnan tilasta virastossa.

5.

Allekirjoitukset
Helsingissä ____.____.2020

Hämeenlinnassa ____.____.2020

Pekka Timonen
Kansliapäällikkö

Jussi Kivinen
Johtaja

Tarmo Maunu
Yksikönpäällikkö

Jari Saarela
Toimialajohtaja

ORK:n toiminta ja hallinnonalan ICT-toiminta ovat muutostilanteessa. Ministeriön on tarkoitus
tehdä asiasta linjauksia yhteistyössä ORK:n ja hallinnonalan kanssa vuoden 2021 alussa. Linjausten myötä ORK:n tulostavoitteisiin voi tulla muutoksia.
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Liite 1 Yhteiset seurantamittarit
Liite 2. Oikeusrekisterikeskuksen mittarit
IT-Palvelukyky ja laatu
Viranomaispalveluiden laatu
Sähköisen asioinnin suhde paperiasiointiin
Kansalais- ja viranomaispalveluiden käsittelyaikatavoitteet
Toiminnan tuottavuus
Toiminnan taloudellisuus
Liite 3 Henkilöstön tunnusluvut
Liite 4 Talouden tunnusluvut
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Liite 1 Yhteiset seurantamittarit
Mittari
Henkilöstö
Tekemättömän työn kustannukset (euroa /
htv)
Työtyytyväisyys

Toteuma
2017

Toteuma
2018

Toteuma
2019

Tav./Tot.
2020

Tavoite
2021

1904

2350

3761

2467

2400

Kyselyä ei
tehty

3,64

Kyselyä ei
tehty

3,7 / 3,65

3,8

Kyselyä ei
tehty

3,43

Kyselyä ei
tehty

3,4 / 3,31

3,5

Kyselyä ei
tehty

3,8

Kyselyä ei
tehty

3,8 / 3,9

3,8

14

24

14

5

8

3 424

13,66
3 148

14,35
3 047

11,19
2 599

11,07
2 755

VMBaro (Y) -luku
Johtajuusindeksi
VMBaro (JO)
Työtyytyväisyys työyhteisön toimintakulttuuriin, VMBaro
Talous
Siirtyvän määrärahan osuus, %
Toimitilat
Toimitilatehokkuus
Toimitilakustannukset/htv
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Liite 2 Oikeusrekisterikeskuksen mittarit
IT-Palvelukyky ja laatu

Asiakastyytyväisyys (1 – 5)
Tilaajatyytyväisyys (4 - 10)
Reklamaatioiden lkm,
tilaajat

Tavoite

2019

Tavoite /
Toteuma
2020

3,4

3,9

4,0 / 3,8

4,0

8,4

8,4

8,2

8,5 / 8,1

8,4

0

0

1

0/0

0

Toteuma

Toteuma

Toteuma

2017

2018

3,4

2021

Viranomaispalveluiden laatu
ORK:n asiakaskysely viranomaisille

Keskiarvo
(asteikko 1 – 5)

Vastaajien
määrä

2014

4,0

29

2015

4,1

34

2016

3,8

24

2017

4,0

29

2018

4,2

23

2019

4,3

76

2020

4,2

124

tavoite 2021

4,3
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Kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen sähköisen asioinnin suhde paperiasiointiin
hakemuksista saapuu sähköisesti = kuinka paljon
asiakkaat käyttävät sähköistä palvelua

Tavoite
2021

80 %

85%

100 %

85 %

90%

100 %

50 %

55%

80 %

85%

75 %
30 %

80%
35%

80 %
100 %

85%

70 %
30 %

75%
30%

80 %
80 %

85%
85%

Rikosrekisteriotteet
1.1 Lasten kanssa työskentelevien otteet*
1.2 Ote esitettäväksi
ulkomailla (6.1 §)
1.3 Hankintamenettelyote
1.4 Vapaaehtoistoimijoiden ote
RTJ otehakemukset **
Maksuaikahakemukset
***
Saldotodistukset

sähköistysaste = mikä osuus
prosessista on sähköistetty
kokonaisuutena

Tavoite
2021

*sisältää työntekijöiden, opiskelijoiden ja kuvaohjelmaluokittelijoiden otteet
** konkurssi- ja yrityssaneeraus, velkajärjestely, liiketoimintakielto, eläintenpitokielto
***sakkoprosessi on automatisoitu kokonaan, asiointitarve syntyy siinä vaiheessa, jos asiakas haluaa esim. maksuaikaa
sakolleen tai haluaa saada saldotodistuksen omista avoimista asioistaan.
Sähköisen asioinnin laajennus otettu tuotantokäyttöön lokakuussa 2020.

Kansalais- ja viranomaispalveluiden käsittelyaikatavoitteet:
palvelu

toteuma
2017

toteuma
2018

toteuma
2019

Tavoite
2021

6 työpäivää

toteuma
2020
(11/2020)
7 työpäivää

Rikostaustaotehakemukset:
- 7 työpäivää hakemuksen saapumisesta
Viisumin, työluvan tai muun vastaavan hakemista varten, ulkomaan viranomaiselle esittämistä
varten tehdyt otehakemukset:
- 4 työpäivää hakemuksen saapumisesta
Maksuaikahakemukset:
- 2 viikkoa hakemuksen saapumisesta
Velkajärjestelyrekisteri, konkurssija yrityssaneerausrekisteri, liiketoimintakieltorekisteri ja eläintenpitokieltorekisteri otehakemukset:
- saapumispäivän lisäksi 1 työpäivä

4 työpäivää

4 työpäivää

2 työpäivää

2 työpäivää

4 työpäivää

4 työpäivää

2 työpäivää

2 viikkoa

2 viikkoa

2 viikkoa

2 viikkoa

1 viikkoa

1 työpäivä

1 työpäivä

1 työpäivä

1 työpäivä

1 työpäivä

4 työpäivää
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Toiminnan tuottavuus
ORK:n ict-palvelutoiminnan tuottavuuden
tunnusluvut
Ylläpidettävien tietojärjestelmien / palveluiden
määrä
Ratkaistut sovellustukipyynnöt
Hallinnonalan digipalveluiden htv-määrän
suhde hallinnonalan kokonaishenkilötyövuosimäärään
ORK:n kehittämispalveluiden htv-määrän
suhde ORK:n
tietojärjestelmäpalveluiden kokonaishenkityövuosimäärään
Täytäntöönpantujen saatavien (kpl) suhde
henkilötyövuosiin.

Toteuma
2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

78

83

83

1,2%

1,2%

1,2%

55,4%

45,5%

47,8%

Toteuma

Arvio

Tavoite

Tuottavuus

2019
24 443
saatavaa / htv

2020
24 793
saatavaa / htv

2021
25 000
saatavaa / htv

Luovutettujen rekisteritietojen (kpl) suhde henkilötyövuosiin.

Toteuma

Arvio

Tavoite

2019
40 255
luovutettua tietoa /
htv

2020
38 934
luovutettua tietoa /
htv

2021
40 000
luovutettua tietoa /
htv

Tuottavuus

62574

Toiminnan taloudellisuus
ORK:n taloudellisuuden tunnusluvut

ORK:n IT-palvelutoiminnan henkilötyön laskennallinen keskihinta €/htp
IT-palvelutoiminnan suhde ORK/ulkoiset palvelutoimittajat %
Hallinnonalan digikustannusten suhde hallinnonalan kokonaiskustannuksiin (euro)
ORK:n Kehittämispalveluiden suhde jatkuvien palveluihin
(euro)
Täytäntöönpanokustannusten suhde saatavien lukumäärään.
Taloudellisuus
Rekisteritietokustannusten suhde luovutusten lukumäärään.
Taloudellisuus

Toteuma
2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

378

413

415

9/91

11/89

10/90

11,0%

12,2%

11,4%

106,2%

61,5%

49,4%

Toteuma
2019
4,97 €
/saatava
Toteuma
2019
2,06 €
/luovutettu
tieto

Arvio
2020
4,55 €
/saatava
Arvio
2020
1,75 €
/luovutettu
tieto

Tavoite
2021
4,53 €
/saatava
Tavoite
2021
1,67 €
/luovutettu
tieto
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Liite 3 Henkilöstön tunnusluvut
Henkilöstön tunnusluvut/Oikeusrekisterikeskus

2019

Ennuste
2020

Tavoite
2021

Henkilöstömäärä (htv),
Vakinaiset ja muut määräaikaiset
Korkeakouluharjoittelijat (vaalit + muut TJP ja KVP)
Myytävät päivät/ henkilö
Ostohenkilöt HTV
Henkisten voimavarojen hallinta

161,5
2,6
180
3,5

163
2
180
3

174,3
3,2
180
3

3,65

3,70

3,31

3,40

3,87

3,90

9

9

Työhyvinvointi, työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1─5)
- johtajuusindeksi (kohta 1, Johtaminen)
- työyhteisön toimintakulttuuri (kohta 5)
Sairauspoissaolot, työpäivää/HTV
- Lyhyiden poissaolojen (1-3 pv) suhde kaikkiin poissaoloihin
Henkilöstön keski-ikä
Sukupuolijakauma M/N (%)
Osaaminen
- koulutustasoindeksi (asteikko 1─8)
- koulutuspanostus, työpäivää/HTV (vakinaiset ja
määräaikaiset)
- ulkopuolisessa koulutuksessa käyneet henkilöt
(lkm) (vakinaiset ja määräaikaiset)

Kyselyä ei toteutettu 2019
Kyselyä ei toteutettu 2019
Kyselyä ei toteutettu 2019
10,7
78,7
44,9
40 / 60

44
42 / 58

5,7

5,7

5,7

1,4

1,5

1,5

70

75

100
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Liite 4 Talouden tunnusluvut
ORK

Toteuma
2019

Henkilöstökulut

9 239 774

9 552 899

11 153 580

Vuokrat
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Muut menot
Kalusteet
ORK:n ICT-menot
Rahoitustuotot ja -kulut

488 478
63 126
1 223 225
29 590

474 000
53 200
1 126 000
16 000

5 080 072
1 128

Menot yhteensä
Nettoutettavat tulot (ICT-palvelumaksut)
Nettoutettavat tulot (viranomaistoiminnan tuotot)
Tulot yhteensä
Budjetista rahoitettava osuus
budjetti
lisämääräraha
lisätalousarvio IV
lisätalousarvio VII
jakamaton/siirtyvä osuus
tuottavuusmääräraha
Yhteisrah toim tuotot EU:lta
Rahoitus yhteensä
Jäljellä/Siirretään seur vuodelle
% Jäljellä/Siirretään seur
vuodelle
Rahoitusvaje

Arvio
2020

Tavoite
2021

507 000
83 500
1 161 000
49 600

Tavoite
2022
11 225
685
507 000
83 500
1 078 559
49 000

Tavoite
2023
11 339
723
507 000
83 500
1 078 710
49 000

Tavoite
2024

Tavoite
2025

11 500 903

11 871 531

481 000
83 500
1 078 710
49 000

481 000
83 500
1 078 710
49 000

3 975 471
3 000

3 390 247

3 676 126

3 195 946

2 737 972

2 683 487

16 125 394

15 200 570

16 344 927

16 619
869

16 253
879

15 931 085

16 247 228

-6 265 729

-6 615 677

-8 229 922

-7 998 238

-7 957 814

-7 867 203

-8 094 832

-8 229 922
8 115 005
8 535 000

-7 998 238
8 621 632
8 083 000

-7 957 814
8 296 065
7 868 000

-7 867 203
8 063 882
7 424 000

-8 094 832
8 152 397
7 424 000

2 268 714

-6 615 677
8 584 893
7 930 000
243 000
195 000
-278 000
858 756

-300 000
560 161

785 855

247 223

10 739 714

196 298
9 145 054

105 699
8 900 860

8 868 855

8 115 223

7 424 000

7 424 000

858 756

560 161

785 855

247 223

10

7

9

3

0

0

0

180 842

820 724

1 549 121

21 293
-6 244 436
9 880 958
8 441 000
30 000

Tulossopimusasiakirja
18.11.2021

Oikeusministeriön ja Onnettomuustutkintakeskuksen
tulossopimus vuosille 2021–2024
Oikeusministeriö ja Onnettomuustutkintakeskus ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2021–
2024 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle Onnettomuustutkintakeskuksen puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelu käytiin 18.11.2020 oikeusministeriössä (Skype-kokouksena).

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 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 2024.
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. Toimintatapojen kehittäminen tietojärjestelmien täysimääräiseksi hyödyntämiseksi sekä asiahallintajärjestelmän käyttöönotto.
Henkilöstötavoitteet
6. Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä.
7. Koulutetaan tutkijoiksi soveltuvia henkilöitä.
8. Asiantuntijajoukon hyvä hallinta.
9. Maalittamisen työsuojelulliset riskit otetaan toiminnassa huomioon
10. OTKES:in työnantajakuvan kehittäminen
Taloutta koskevat tavoitteet
11. Toiminta on kustannustehokasta ja taloudellinen liikkumavara mahdollistaa
suunnitelmallisen kehittämisen.
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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 kehittämisessä. 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.
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.
Onnettomuustutkintakeskuksen tavoitteena on olla turvallisuustutkinnan kansainvälisen kärjen tuntumassa, mikä edellyttää jatkuvaa kehittämistä. Useissa maissa on havaittu, että turvallisuustutkinnasta on saatavissa hyötyä myös terveydenhuollon alalla. Englantiin on perustettu vuonna 2017 nimenomaan terveydenhuollon onnettomuuksia tutkiva turvallisuustutkintavirasto. Terveydenhuollon tapahtumien tutkintaa kehitetään myös ainakin Norjassa, Ruotsissa, Hollannissa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Myös Suomessa on otettu askeleita samaan suuntaan. Nyt riippumatonta tutkintaa ja koko maahan tietoja levittäviä menettelyjä ei
ole.
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Tiedot erilaisista potilasvahingoista ovat hajallaan esimerkiksi Potilasvakuutuskeskuksessa,
Valvirassa, Fimeassa, Aluehallintovirastoissa ja THL:ssä. Parhaimman käsityksen määristä
saanee Potilasvakuutuskeskuksen tiedoista. Se korvaa vuosittain yli 2 000 hoitovahinkoa,
joissa korvausperusteena on, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi menetellyt
tilanteessa toisin ja siten välttänyt vahingon. Suurimmassa osassa vahingoista aiheutunut
haitta on lievä. Korvattavia kuolemantapauksia on noin 60 vuodessa ja vakavimpaan pysyvän haitan luokkaan kuuluvia korvattavia tapauksia on kymmenkunta.
Turvallisuustutkintalaki antaa jo nyt Onnettomuustutkintakeskukselle toimivallan tutkia myös
terveydenhuollon onnettomuuksia. Onnettomuustutkintakeskus on esimerkiksi tutkinut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tietojärjestelmien häiriöt 7.–8.11.2017 sekä joitakin
sairaalapaloja. Tutkinnan edelleen kehittäminen ja organisointi vaatii kuitenkin 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.
Tiedonhallintalaki tuli 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 on tarkoitus ottaa käyttöön
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

6(16)

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 yhteistyössä oikeushallinnon asiantuntijoiden kanssa.

2.

Tulostavoitteet vuosille 2021–2024

2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021–2024 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

Välitavoitteet

Mittari / Arviointikriteeri

2021



turvallisuustutkinnan kohdentaminen yhteiskunnallisesti vaikuttavimmalla tavalla




selvitetään sujuvan tutkinnan etenemisen metodiset ja sisällölli-

Terveydenhuollon

set kehittämismahdollisuudet

turvallisuustutkin-

selvitetään yhteistyössä STM:n kanssa mahdollisuus hyödyntää

tojen aloittaminen

turvallisuustutkintaa terveydenhuollon turvallisuuden parantamiseksi
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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari / Arviointikriteeri



lisäviran perustaminen ja täyttäminen vuoden 2021 aikana terveydenhuollon turvallisuustutkintaa varten



2022–
2024



määritetään metodiset ja sisällölliset muutokset tutkinnan suju-

Toimintakäsikirjan

voittamiseksi

muuttaminen

terveydenhuollon turvallisuustutkinnan vakiinnuttaminen
Terveydenhuollon
turvallisuustutkintojen määrä

Tulostavoite 2: Suositusseurannalla ja -viestinnällä tehostetaan turvallisuustutkinnan vaikuttavuutta.
Vuosi Välitavoitteet
2021



määritetään suositusviestinnän tehostetut menettelytavat

2022



Mittari / Arviointikriteeri
Toimintakäsikirjan muuttaminen

otetaan käyttöön suositusviestinnän tehostetut
menettelytavat

2023



vakiinnutetaan suositusviestinnän tehostetut me-

Kuinka moni vuoden 2020 kymme-

nettelytavat

nestä tärkeimmästä suosituksesta
on toteutettu

2024



jatketaan suositusviestinnän tehostettujen menet-

Kuinka hyvin järjestelmä toimii ja

telytapojen käyttöä

kuinka sidosryhmät suhtautuvat
siihen

2.2

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus


Tutkintaprosessi on tehokas ja mukautuva



Kansainvälinen yhteistyö parantaa tutkinnan tuloksellisuutta



Asiahallintajärjestelmän käyttöönotto
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Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 3: Tutkintaprosessi on tehokas ja mukautuva.
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari / Arviointikriteeri

2021



määritetään tutkintaprosessin muutokset

Muutokset toimintakäsikirjaan

2022



otetaan käyttöön tutkintaprosessin muutokset

2023



vakiinnutetaan tutkintaprosessin muutokset

Sisäinen auditointi

2024



jatketaan toimimista muutetun tutkintaprosessin mukaisesti

Sisäinen auditointi
muutostarpeista

Tulostavoite 4: Kansainvälinen yhteistyö parantaa tutkinnan tuloksellisuutta.
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari / Arviointikriteeri

2021

2022





määritetään kansainvälisen yhteistyön menettelytapojen

Muutokset toiminta-

muutokset

käsikirjaan

otetaan käyttöön kansainvälisen yhteistyön menettelytapojen
muutokset

2023



vakiinnutetaan kansainvälisen yhteistyön menettelytapojen
muutokset

2024



Sisäinen auditointi

jatketaan kansainvälistä yhteistyötä muutettujen menettelyta-

Kansainvälisen vai-

pojen mukaisesti

kuttavuuden tehokkuuden arviointi
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Tulostavoite 5: Asiahallintajärjestelmän käyttöönotto.
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari / Arviointikriteeri

2021



tiedonhallintalain vaatimusten täyttämisen valmistelu yhteistyössä Oikeusrekisterikeskuksen kanssa aloitetaan
o

lokitietojen kerääminen

o

asiakasrekistereihin rekisteröidään asiasta lain vaatimat
tiedot

o

kullekin asialle muodostetaan yksilöivä tunnus palvelua
tuotettaessa

2022



asianhallintajärjestelmän käyttöönoton valmistelu
1) Seulontaesitys Kansallisarkistolle



2) Tehtäväluokitus

Tiedonhallinta-

3) Tiedonhallintasuunnitelma

suunnitelma tehty

asianhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti käynnistyy toiminnanmuutosvaiheella noin 9 kk ennen suunniteltua käyttöönottoa

2023–



2023: asianhallintajärjestelmän käyttöönotto

Asianhallintajär-

2024



2024: vakiinnutetaan asianhallintajärjestelmän käyttö

jestelmä käytössä

Henkilöstö

2.3

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:
Henkilöstö


Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä.



Koulutetaan tutkijoiksi soveltuvia henkilöitä.



Asiantuntijajoukon hyvä hallinta.



Maalittamisen työsuojelulliset riskit otetaan toiminnassa huomioon.



OTKESin työnantajakuvan kehittäminen

10(16)

Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 6: Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä.
Vuosi Välitavoitteet

Mittari / Arviointikriteeri

2021



määritetään koulutusjärjestelmän didaktiset kehittämismahdollisuudet huomioiden nykyaikaiset oppimisalustat ja -teknologia

2022



otetaan käyttöön

Koulutusjärjestelmässä hyödynnetään
e-oppimista

2023



vakiinnutetaan

2024



jatketaan käyttöä
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Tulostavoite 7: Koulutetaan tutkijoiksi soveltuvia henkilöitä.
Vuosi Välitavoitteet
2021

2022

Mittari / Arviointikriteeri



Turvallisuustutkinnan perusteet (helmikuu)



Tutkinnan ja tutkintaryhmän johtaminen (toukokuu)

Koulutussuunnitelman noudat-



Asiantuntijapäivät (syyskuu)

taminen.



Kuuleminen (marraskuu)



Työturvallisuus, ensiapu ja alkusammutus (tammikuu)



2023

2024

Ihminen ja organisaatio onnettomuuden aiheuttajana

Koulutussuunnitelman noudat-

(toukokuu)

taminen.



Asiantuntijapäivät (syyskuu)



Paikkatutkinta ja tekninen tutkinta (marraskuu)



Tutkinnan ja tutkintaryhmän johtaminen (tammikuu)



Turvallisuusjohtamisjärjestelmät (toukokuu)

Koulutussuunnitelman noudat-



Asiantuntijapäivät (syyskuu)

taminen.



Kansainvälinen tutkintatyö (marraskuu)



Turvallisuustutkinnan perusteet (tammikuu)



Suuronnettomuustutkinnan erityispiirteet (toukokuu)



Asiantuntijapäivät (syyskuu)



Tutkinnan metodiikka ja tutkintaprosessi (marras-

Koulutussuunnitelman noudattaminen.

kuu)

Tulostavoite 8: Asiantuntijajoukon hyvä hallinta.
Vuosi Välitavoitteet

Mittari / Arviointikriteeri

2021



määritetään muutokset asiantuntijajoukon hyvään hallintaan

Muutokset toimintakäsikirjaan

2022



otetaan käyttöön muutokset asiantuntijajoukon hyvään hallintaan

2023



vakiinnutetaan muutokset asiantuntijajoukon hyvään hallintaan
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Vuosi Välitavoitteet

Mittari / Arviointikriteeri

2024



jatketaan asiantuntijajoukon hyvää hallintaa muutetun toimintatavan mukaisesti

Tulostavoite 9: Maalittamisen työsuojelulliset riskit otetaan toiminnassa huomioon
Vuosi Välitavoitteet
2021

2022



tunnistetaan riskit

Riskit on tunnistettu ja tarvitta-



päivitetään työsuojelun toimintaohjelma tarvittavilta

vat työsuojelutoimenpiteet to-

osin

teutettu



otetaan käyttöön maalittamista ehkäiseviä työsuojelutoimenpiteitä muutokset

2023



vakiinnutetaan maalittamista ehkäiseviä työsuojelutoimenpiteitä koskevat muutokset

2024

Mittari / Arviointikriteeri



jatketaan maalittamista ehkäiseviä työsuojelutoimenpiteitä muutetun työsuojelun toimintaohjelman
mukaisesti
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Tulostavoite 10. OTKESin työnantajakuvan kehittäminen
Vuosi Välitavoitteet

Mittari / Arviointikriteeri

2021



määritetään toimenpiteet työnantajakuvan kehittämiseksi

Toimenpiteet määritetty

2022



otetaan käyttöön määritetyt toimenpiteet työnantajakuvan kehittämiseksi

2023



vakiinnutetaan toimenpiteet työnantajakuvan kehittämiseksi

2024



jatketaan työnantajakuvan kehittämistä muutetun toimintatavan mukaisesti

Talous

2.4

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:
Talous
 Toiminta, mukaan lukien hankinnat, on kustannustehokasta ja taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen.
Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 11: Toiminta, mukaan lukien hankinnat, on kustannustehokasta ja taloudellinen
liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen.
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari / Arviointikriteeri

2021-



2024

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



Handi-palvelun automaation piirissä olevien sopimusten ja
tilauksiin perustuvien ostolaskujen osuus

Tutkintojen kesto
Handi tavoiteprosentti 2021 50 %
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3.

Vuosien 2021–2024 voimavarat

3.1

Henkilötyövuodet

Virka- ja työsuhteiset
Ulkopuoliset asiantuntijat
Yhteensä

Toteuma
2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Tavoite
2024

16,1

16,3

17,31

18,3

18,3

18,3

4,3

6

6

6

6

6

20,4

22,3

23,3

24,3

24,3

24,3

Tavoitteena on perustaa terveydenhuollon turvallisuustutkintaa varten yhden johtavan tutkijan virka vuoden 2021 alkupuolella ja yhden erikoistutkijan virka mahdollisuuksien mukaan
myöhemmin.

3.2

Määrärahat
Toteuma
2019

Toimintamäärärahat (1 000 €)
Arviomäärärahat

Arvio
2020

Tulossopimus
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

1 541

1 500

1 590

1510

1 510

1 510

585

540

660

740

740

740

Taulukossa vuosien 2022–2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain. Lisäksi Onnettomuustutkintakeskuksella on käytössään edelliseltä vuodelta siirtyvä
määräraha, jonka arvioidaan vuonna 2021 olevan 121 000 euroa.

1

Sisältää yhden terveydenhuollon tutkinnan viran (johtava tutkija).
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4.

Voimassaolo ja seuranta

Tulostavoitteiden toteutumisesta ja voimavarojen käytöstä raportoidaan oikeusministeriölle
Onnettomuustutkintakeskuksen vuoden 2021 puolivuotisraportissa viimeistään elokuussa
2021 erikseen annettavan ohjeistuksen mukaisesti ja toimintakertomuksessa vuodelta 2021
viimeistään 31.1.2022.
Onnettomuustutkintakeskuksen tulee viipymättä ilmoittaa oikeusministeriölle, mikäli tulostavoitteiden toteutumisessa on merkittäviä ongelmia.

5.

Allekirjoitukset

Oikeusministeriö

Onnettomuustutkintakeskus

Pekka Timonen

Veli-Pekka Nurmi

Kansliapäällikkö

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

Toteuma
2018

Toteuma
2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Tavoite
2024

16 037 €

30 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

3,80

-

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,42

-

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,86

-

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

65 890

57 631

62 495

60 000

60 000

60 000

60 000

8%

8%

8%

8%

8%

Siirtyvän
määrärahan
osuus, %
Toimitilat

8%

Toimitilatehokkuus
m2/htv2
Toimitilakustannukset/htv

23,1

26,1

26,48

25,34

24,3

24,3

24,3

6 088 €

7 354 €

6 572 €

6 290 €

6 031 €

6 031 €

6 031 €

Vuokrasopimuksen 30389 mukaan pinta-alat ovat:
•

13 m2 - 1. krs yhteistila

•

554,40 m2 - 6. krs Onnettomuustutkintakeskuksen toimistotila

•

23,05 m2 - yhteiskäyttö 6. krs:n neuvottelutila

yht. 590,45 m2
Vuokra 146 565 €/vuosi

2

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.

Tulossopimusasiakirja
12.10.2020

VN/12787/2020
Oikeusministeriön ja Pohjois-Suomen oikeusapu ja edunvalvontapiirin tulossopimus kaudella
2021–2024
Oikeusministeriö ja Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri ovat neuvotelleet ja sopineet
vuosien 2021-2024 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle oikeusapu- ja edunvalvontapiirien
yhteisessä puolivuotisraportissa ja oikeusministeriön toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelut ovat 12.10.2020, skype-kokous
Osallistujat:
Oikeusministeriö

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Antti Leinonen

Kari Hietala

Merja Muilu

Lea Isomaa

Tuire Honko

Sirpa Ängeslevä-Karjalainen

Käyntiosoite
Etelä-Esplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7731

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 piirien
oma strategia. Lisäksi tavoitteiden asetannassa on otettu huomioon oikeusministeriön hallinnonalaan
kuuluvien lainkäyttöelinten ja itsenäisten toimijoiden riippumattomuus.
Viraston kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet:
”Hallitus toimii tehokkaasti ylivelkaantumisen ja siihen liittyvien ongelmien vähentämiseksi. Talous- ja
velkaneuvonnan saatavuutta parannetaan ja palveluihin ohjaamista tehostetaan” (HO 2019)
”Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa vahvistetaan niin, että mahdollistetaan avustajan käyttö
turvapaikkapuhuttelussa. Lisäksi otetaan käyttöön tuntiperusteiset palkkiot avustajille sekä yleiset
hallinto-oikeudelliset valitusajat. Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyys
ja huolellisuus (HO 2019)
”Selvitetään oikeusavun tulorajojen nostamista, keskituloisten oikeusapua ja oikeusturvavakuutuksen
sääntelyä” (HO 2019)
Alla olevassa taulukossa esitetään oikeusapu- ja edunvalvontapiirien visio, perustehtävä sekä
tärkeimmät tavoitteet ulottuen vuoteen 2024. Oikeusministeriön strategiasta virastolle johdetut
tavoitteet on merkitty *- merkillä, erotukseksi nimenomaan edunvalvontaan, oikeusapuun ja talousja velkaneuvontaan liittyvistä toiminnallisista tavoitteista.
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Visio
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien visiona vuoteen 2025 on ”Jokainen saa tarpeellisen avun oikeudelliseen ja velkaantumiseen liittyvän ongelmansa ratkaisuun, vaikka hänen taloudellinen asemansa olisi
heikko. Oikeusapua, talous- ja velkaneuvontaa ja yleistä edunvalvontaa tarjotaan siten, että se on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista.”
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 ja velkojen
hoitamisesta sekä avustaa asiakasta taloudenhallinnan suunnittelussa. Edunvalvontatoimistojen tehtävänä on hoitaa niiden asiakkaiden asioita, jotka eivät kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan taloudellisia asioitaan sairauden tai muun syyn takia.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia *
2. Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian laadun
ja vaativuuden mukaan *
3. Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu saavutetaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa
4. Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
5. Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa *
6. Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön
osaamisen vahvistamista *
7. Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat toiminnan
vaikuttavuutta *
Henkilöstötavoitteet
8. Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön *
9. Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa *
10. Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa *
11. Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky *
Taloutta koskevat tavoitteet
12. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta *
13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen *
14. Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin
myötä *
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1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)
Oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan ja yleisen edunvalvonnan toimintaympäristön ulkoiset muutostekijät kuten väestön ikääntyminen, heikentyneestä taloustilanteesta aiheutuva syrjäytyminen,
kansalaisten ylivelkaantuminen ja asiakaskunnan kansainvälistyminen lisäävät palvelun tarvetta ja
edellyttävät toiminnalta aiempaa laajempaa asiantuntemusta.
Koronaepidemia ja yhteiskunnan koronarajoitteet ovat vaikuttaneet toimintoihin ja toiminnalliseen
tulokseen vuonna 2020. Koronaepidemian toiminnallisten vaikutusten arviointi ensi vuodelle tai kehyskaudelle on haastavaa, koska ei ole etukäteen tiedossa, kuinka tautitilanne etenee tai minkälaisia
vaikutuksia epidemialla on yhteiskunnan toimintoihin. Yleinen heikentynyt taloustilanne on perinteisesti lisännyt talous- ja velkaneuvontapalveluiden tarvetta ja oikeusavussa maksuttomaan oikeusapuun oikeutettujen asiakkaiden määriä. Yleisen edunvalvonnan tarve voi lisääntyä entisestään esimerkiksi lähiomaisten sairastuminen tai syrjäytymisestä johtuvien mielenterveysongelmien takia.
Suunnittelukauden aikana palvelujen kysyntä kasvaa erityisesti yleisen edunvalvonnan ja talous- ja velkaneuvonnan palveluissa. Oikeusavussa lisääntyy maksuttomaan oikeusapuun oikeutettujen asiakkaiden määrä. Lisäksi koronaepidemian aikana asiakkaille annetaan aiempaa enemmän maksutonta neuvontaa. Julkisen oikeusavun kysyntä voi kasvaa merkittävästi ja erittäin nopeasti, jos Suomesta turvapaikkaa hakevien ihmisten määrä kasvaa voimakkaasti.
Ennusteiden mukaan maan talouskasvu hidastuu. Määrärahan väheneminen on suuri toimintaan vaikuttava tekijä.
Oikeusaputoimistojen ja edunvalvontatoimistojen keskeisiä riskejä ovat:
Toimintaympäristön muutos Riski
Kehysrahoituksen vähenemi- Tehostamistoimilla ei saada riittänen
viä säästöjä
Sähköinen asiointi

Henkilöstön vaihtuvuus

Toimenpide
Toiminnan suunnittelu

Palvelut ovat helposti saaKansalaiset eivät käytä digitaalisia
tavilla ja ovat helppokäytpalveluja
töisiä.

Ammattitaito ja osaaminen vähenevät

Henkilöstösuunnittelu.
Motivoiva ja kannustava
työympäristö
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2 Tulostavoitteet vuosille 2021–2024
Tavoitteet, jotka ovat myös kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030), on merkitty + - merkillä.
Oikeusministeriön hallinnonalalle sovitut päätavoitteet ovat 5: sukupuolten tasa-arvo, 10:
eriarvoisuuden vähentäminen, 12/13: vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja, 16: rauha,
oikeudenmukaisuus, hyvä hallinto.
2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021 - 2024 ovat:


Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen
toimintamahdollisuuksia



Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian laadun ja
vaativuuden mukaan



Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu saavutetaan
mahdollisemman varhaisessa vaiheessa



Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä

Keskeisiä vaikuttavuustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 1: Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja
yhteisöjen toimintamahdollisuuksia
Vuosi Välitavoitteet
2021



Parannetaan kansalaisten avunsaantia henkilökohtaisen ta-

Mittari/ Arviointikriteeri
Asiakkaiden lukumäärä

louden hallinnassa ja ehkäistään kansalaisten velkaongelmien
muodostumista mm. osallistumalla talousneuvola-kokeiluun



Laajennetaan talous- ja velkaneuvonnan sähköinen asiointi-

Sähköisen asioinnin käyttö-

palvelu valtakunnallisesti +

aste

Otetaan käyttöön uusia talous- ja velkaneuvonnan ja ulosoton sidosryhmäyhteistyön toimintamalleja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi



Chat-palvelun määrä

Jonotusaika
Tuottavuusluku

Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaaksi tulon kehittäminen
Yhteydenottotapa

2022



Ennakoivan talousneuvonnan hyväksi koetut toimintamallit
vakiinnutetaan osaksi toimintaa

Uusinta-asiakkaiden määrä
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Vuosi Välitavoitteet


Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaaksi tulon kehittäminen

Mittari/ Arviointikriteeri
Asiakkaan asian hoitaminen on keskeytynyt asiakkaasta johtuvasta syystä

Tulostavoite 2: Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja –menettelyt määräytyvät asian
laadun ja vaativuuden mukaan.
Vuosi Välitavoitteet
2021



Julkiset oikeusavustajat osallistuvat enemmän turvapaikkapuhutteluihin



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +



Mittari/ Arviointikriteeri

Julkiset oikeusavustajat osallistuvat avustavien valtakunnalli-

Puhutteluun osallistumisen määrä
Turvapaikkakoulutukseen
osallistuvien määrä

sen päivystysjärjestelmän pilotointiin
2022



Julkiset oikeusavustajat osallistuvat valtakunnallisen päivys-

Pilotointi toteutuu

tysjärjestelmän pilotointiin


Julkiset oikeusavustajat osallistuvat päivystykseen



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +

Avustajien päivystysjärjestelmän käyttöaste
Turvapaikka-avustajien kriteerit (OM)

2023



Varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien julkisten oikeusavustajien pätevyys ja huolellisuus +

Turvapaikka-avustajien kriteerit (OM)

Tulostavoite 3: Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia ja oikeudellisen ongelman ratkaisu
saavutetaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa
Vuosi Välitavoitteet
2021



Selvitetään oikeusaputoimistojen mahdollisuuksia antaa sovittelupalvelua asianajotoimeksiantojen ohella



Mittari/ Arviointikriteeri

Kerrotaan asiakkaille aktiivisesti sähköisistä vaihtoehdoista hänen
asiansa hoitamisessa

chat- asioiden lukumäärä
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Vuosi Välitavoitteet


Mittari/ Arviointikriteeri

Talous- ja velkaneuvonnan chat-palvelu vakinaistetaan +

Tulostavoite 4: Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä
Vuosi Välitavoitteet
2021




Mittari/ Arviointikriteeri

Talous- ja velkaneuvontapalveluiden sähköinen asiointi laaje-

Sähköisen asioinnin pa-

nee koko maahan ja vakinaistetaan +

laute ja käyttöaste

Oikeus.fi – sivut uudistuvat +

Oikeus.fi – sivujen palaute
ja käyttöaste

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet kaudella 2021 - 2024 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

Keskeisiä tuloksellisuustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 5: Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021





Varmistetaan tietojärjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen

Oikeusapupäätök-

mm. kehitetään toimintatapoja ja huolehditaan siitä, että henkilöstö

sien sähköistämisen

osallistuu koulutuksiin. Asiakkaille kerrotaan aktiivisesti sähköisistä

aste

vaihtoehdoista hänen asiansa hoitamisessa +

Yleisen edunvalvon-

Tietojärjestelmien hyötyjen saavuttamiseksi aloitetaan muutosjohta-

nan päämiesten

misen suunnitelman työstäminen.

sähköisten laskujen

Sähköisen asioinnin kehittämissä tulee osallistaa kansalaiset ja yri-

osuus

tykset palvelujen arviointiin ja palauteen antamiseen


Kartoitetaan uusien teknologisten ratkaisujen käytön mahdollisuuk-

Sähköisen asioinnin

sia toimintaprosesseissa

kansalaispalaute ja
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Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri



Kehitetään tietoalustaa ja raportointia

järjestelmien käyt-



Edistetään tietoliikenneyhteyksien rakentamista sidosryhmien järjes-

töaste

telmiin (esim. HAIPA, AIPA)


Huolehditaan 1.1.2020 voimaantulevan tiedonhallintalain (HE
284/2018 vp) velvoitteista (OM/ORK)

Tulostavoite 6: Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Linjausten mukaisesti toteutetaan oikeusapu- ja edunvalvontaviraston

Viraston perusta-

jatkovalmistelu. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit osallistuvat jatkoval-

misen aikataulu

misteluun.


Toimipaikkojen toimitilojen tarpeellisuutta selvitetään kustannussäästösyistä +

Toimitilaselvityksen valmistuminen

Tulostavoite 7: Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen tukevat toiminnan vaikuttavuutta
Vuosi Välitavoitteet
2021



Mittari/ Arviointikriteeri

Ennakoivan talousneuvonnan hanke 2019-2021. Ulosottolai-

Sidosryhmä yhteistyön

tos ja talous- ja velkaneuvonta yhteistyössä eri viranomais-

määrä

ten ja kolmannen sektorin kanssa suunnittelevat ennakoivan
talousneuvonnan toimintamallia


Kestävää kehitystä koskevan tiedon analysoinnin ja käytön
parantaminen (Agenda 2030: päätavoitteet 5, 10, 12/13, 16)



Valtiokonttorin valtionhallinnon yhteinen raportointikehys

Huolehditaan valtion toimitilojen hiilineutraalisuuden toteu-

OM on sitoutunut pienentä-

tumisesta Senaatti-kiinteistöjen laatiman suunnitelman mu-

mään hallinnonalan hiilija-

kaisesti

lanjälkeä 35 % vuoteen
2035 mennessä
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Vuosi Välitavoitteet


Mittari/ Arviointikriteeri

Toiminnan hiilijalanjäljen vähentämiseksi aloitetaan toimintasuunnitelman työstäminen, toimitiloihin liittymättömät
toimenpiteet

2022



Ehkäistään eri viranomaisten välisen yhteistyön avulla kan-

Talousneuvonnan määrä

salaisten velkaongelmien muodostumista


Ennakoivan talousneuvonnan hyväksi koetut toimintamallit

Velkajärjestelyasioiden

vakiinnutetaan osaksi toimintaa

määrä

2.3 Henkilöstö
Henkilöstötavoitteet kaudella 2021 - 2024 ovat:


Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön



Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa



Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa



Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky

Keskeisiä henkilöstötavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tulostavoite 8. Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollista henkilöstön joustavan käytön
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Kehitetään edelleen henkilöstörakennetta ja tehtävänkuvia toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi



Luodaan edelleen yhteisiä toiminta- ja menettelytapoja ja niitä toteutetaan



Henkilöstö-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat ajantasaisia ja niitä toteutetaan +



VM-baron työyhteisön toimintakulttuuriosio

Arvioidaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa vuosittain

Tulostavoite 9. Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa
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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Päivittäinen johtaminen tukee tuloksellista toimintaa



Tiedolla johtamisen kulttuuria edistetään



Osaamisen johtaminen yhdeksi kehittämiskohteeksi

VM-baron johtajuusosio

Tulostavoite 10. Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri



2021





Otetaan käyttöön OSAAVA johtamis- ja toimintatapa. Sitä hyödynnetään jo alkuvuoden kehityskeskusteluissa

VM-baron työ-

Tuetaan ja kannustetaan yhdessä tapahtuvaa työssä oppimiseen

yhteisön toi-

esim. uusien virkamiesten perehdyttäminen (mentorointi, vierellä

mintakulttuu-

oppiminen)

riosio

Hyödynnetään digitaalisen oppimisen alustaa (eOppiva) ministeriön
Koulutuspäi-

järjestämän koulutuksen lisäksi +

vien luku-



Huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja erikoistumisesta



Hyödynnetään videoita ja muita etälaitteita esim. koulutustilaisuuk-

määrä/htv

sissa +

Tulostavoite 11: Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Vahvistetaan henkilöstön yhteisöllisyyttä

VM-baron työyhteisön
toimintakulttuuriosio

2022



Järjestelmällisen häirinnän, uhkailun, maalittamisen ja vihapuheen vastaisen työn vahvistaminen (Agenda 2030: päätavoitteet
5,10,16)
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2.4 Talous
Taloustavoitteet kaudella 2021 - 2024 ovat:


Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta



Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen



Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin myötä

Keskeisiä taloustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat:
Tavoite 12. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitetut strategisten linjausten pohjalta
Vuosi Välitavoitteet
2021

Mittari/ Arviointikriteeri



Kehitetään toiminnan arviointia tukevaa raportointia

työajan kohdennus -% kas-



Kieku-järjestelmään kirjataan työpanoksen kohdentuminen

vaa nykyisestä

talousarviolainsäädännön edellyttämän riittävän ja luotettavan tiedon saamiseksi

hankintatoimeen kulunut
työaika
OM:n kirjanpitoyksikössä
sopimuksiin ja tilauksiin perustuvien ostolaskujen automaatioaste 30%

2022



Selvitetään mahdollisuutta keskittää hankintatointa yhteen
oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin



Huolehditaan HILDA-hankkeen täysimääräisestä etenemi-

ostolaskujen automaatio-

sestä ,varmistetaan edellytykset toimintatapojen kehittämi-

aste 50 %

selle ja huolehditaan avainhenkilöiden osallistumisesta kehittämistoimenpiteisiin ja tuleviin koulutuksiin +

Tavoite 13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Määrärahan käyttöä seurataan säännöllisesti

Taloudellisuuskehi-



Varmistetaan oikeusapulaskutuksen oikeellisuus ja oikea-aikai-

tys

suus
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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri




Varmistetaan liiketaloudellisen toiminnan palkkioiden oikeelli-

Kustannusvastaa-

suus suhteessa paikalliseen asianajoon

vuus

Oikeusaputoimistoissa otetaan käyttöön yhdenmukaisemmat
toimintatavat ja laskutuskäytännöt maksullisen toiminnan toimeksiannoissa. OAEV-piirien ohje laskutukseen liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi annetaan vuoden 2021 aikana



Noudatetaan ministeriön tilinpäätösaikataulua edunvalvontapalkkioiden perinnässä



Huolehditaan kirjanpitokirjausten oikeellisuudesta ja virheiden
korjaamisesta oikea-aikaisesti

Tavoite 14. Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin
myötä
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021



Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien uusi strategia ja riskikartta otetaan käyttöön ja osaksi tulossopimusta. Strategiaa ja riskikarttaa käsitellään henkilöstön kanssa
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3 Vuosien 2021-2024 voimavarat
3.1 Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet

Toteutuma
2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

Arvio
2022

Arvio
2023

Arvio
2024

178,9

184,5

179,2

183

185

186

3.2 Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin toimintamenot ja määrärahat

Määrärahat (1000 €)
Toimialakohtainen erittely
liitteissä 3

Toteutuma
2019

Arvio
2020

Tulos
sopimus
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

9 910

10 473

10 655

10 733

10 833

10 933

3.3 Määrärahat (momentti 25.10.04 Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot)

Määrärahat
(1000 euroa)

Toteuma
2019

TA 2020

78 923

77 145

TAE 2021
(HE 5.10.2020)

81 141

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

75 938

75 759

76 103

Taulukossa vuosien 2022-2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
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4 Voimassaolo ja seuranta
Oikeusapu- ja edunvalvontapiiri seuraa toimintansa kehittymistä ja määrärahan riittävyyttä. Määrärahan riittävyydestä ja tavoitteiden toteutumisesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
raportoidaan oikeusministeriön ohjeen mukaisesti.
5 Allekirjoitukset
Antti Leinonen

Kari Hietala

Oikeusministeriö

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Ylijohtaja, osastopäällikkö

Johtaja

Liite 1 Asiamäärät ja päämiesmäärät
Liite 2 Henkilötyövuodet ja tunnusluvut
Liite 3 Toimintamenot ja määrärahat
Liite 4 Yhteiset seurantamittarit

TULOSSOPIMUSASIAKIRJA
5.10.2020

Oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus 2021-2024
Oikeusministeriö ja Rikosseuraamuslaitos ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien
2021–2024 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle Rikosseuraamuslaitoksen puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelu käytiin 5.10.2020 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)
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”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 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.
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”Laaditaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma” (HO 2019)


Henkilöstön koulutus naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisesta ja puuttumisesta sekä naiserityisestä työstä.

Alla olevassa taulukossa esitetään Rikosseuraamuslaitoksen visio, perustehtävä
sekä tärkeimmät strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2024.
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 palveluihin.
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.

6(21)

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 keski-iän nousu
(uusimisalttius vähenee ikääntyessä) ja ensi kertaa vankilaan saapuvien suhteellisen määrän nousu (ensikertaiset uusivat muita harvemmin).
Rikollisuustilanteen ja vankiluvun kehityksen osalta koronatilanne vaikeuttaa arviointia. Rikoslakirikosten määrä on alkuvuoden 2020 aikana noussut samalla kun tietoon tulleen rikollisuuden kokonaismäärä on jatkanut laskuaan1. Rikosseuraamuslaitoksen asiakasmäärään merkittävästi vaikuttavien rikosten osalta on ristikkäisiä muutoksia. Seksuaalirikokset
ovat vähentyneet. Tilastokeskuksen katsauksessa todetaan, että viranomaisten tietoon tulleiden seksuaalirikostapausten määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Vakavimpia väkivaltarikoksia, tappo, murha ja surma sekä näiden yrityksiä oli selkeästi enemmän kuin edellisinä vuosina samassa vaiheessa. Törkeitä pahoinpitelyjä oli myös aiempaa enemmän.
Rattijuopumusten kokonaismäärä kasvoi edelleen ja myös törkeät rattijuopumukset lisääntyivät. Merkittävää on huumausaineiden käyttöön liittyvien rattijuopumusten määrän ja
osuuden kasvu, se ylitti jo alkoholipohjaisten rattijuopumusten määrän perusmuotoisissa
rattijuopumuksissa. Huumausaineiden käytöstä seuranneita rattijuopumuksia tuomitaan
harvoin törkeänä. Rikollisuustilanteessa ei ennakoida tapahtuvan voimakkaita nopeita
muutoksia.
Koronapoikkeustilan ajan rajoitettiin lyhyiden vankeusrangaistusten ja sakon muutonrangaistusten täytäntöönpanon aloittamista. Laki sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman
vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta (194/2020) astui

1

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 2. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2020/02/rpk_2020_02_2020-07-14_tie_001_fi.html
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voimaan 10.4.2020 ja oli voimassa 19.6.2020 saakka. Vuoden 2020 keskimääräinen vankiluku tulee jäämään runsaaseen 2800:aan, noin 150-200 alle ennakoidun keskivankiluvun. Vankilaan tulleiden määrä tullee jäämään noin 700 vankia, noin 15 %, ennakoitua
pienemmäksi. Pidemmällä aikavälillä rikosseuraamusasiakkaiden määrän ennakoidaan
kasvavan. 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 oikeusministeriössä osana täytäntöönpanolainsäädännön kokonaistarkastelua.
Tutkintavankien määrän lasku on v. 2020 pienempi kuin muissa vankiryhmissä. Vuonna
2019 vankiloissa oli päivittäin keskimäärin 92 tutkintavankia (17 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikutti vuoden 2019 alusta lukien voimaan tullut tutkintavankeutta
koskeva lainsäädäntöuudistus, jonka mukaisesti tutkintavankien säilyttämisaikaa poliisin
tiloissa lyhennettiin enintään seitsemään vuorokauteen vangitsemisen jälkeen. Tutkintavankien varhaisempi siirto vankiloihin on aiheuttanut Rikosseuraamuslaitokselle lisäkustannuksia mm. tutkintavankien erillään pitämisen ja lisääntyneiden kuljetusten (käräjille,
kuulusteluihin ja terveydenhuoltoon) vuoksi. Lähivuosina tutkintavankien määrä kasvanee
edelleen maltillisesti. Tutkintavankeuksien vaihtoehtojen käyttö ei ole noussut merkittäväksi, tutkinta-arestia ei ole käytetty vielä kertaakaan.
Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden päivittäinen määrä on nousemassa hiukan, mutta täytäntöönpantavaksi tulleiden yhdyskuntaseuraamusten määrä on edelleen laskussa. Koronan takia täytäntöönpanoja on lykätty ja keskeytetty merkittävissä määrin, tältä osin tilanne
on kuitenkin normalisoitumassa. Aikuisten (21 v. täyttäneet) ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomittujen valvontaa ei ole käytetty vielä juurikaan.
Oikeusministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys eduskunnalle Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin yhteistyön järjestämistä sekä vankeusaikaisen rikollisuuden estämistä ja
laitosturvallisuuden ylläpitämistä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 6/2020 vp). Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa viranomaisyhteistyöllä rikosten estämiseen,
vankilaturvallisuuteen sekä yhteiskunnan turvallisuuteen. Lakimuutokset koskisivat van-
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keuslain ja tutkintavankeuslain toimivaltasäännöksiä sekä henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaissa annetun lain turvallisuustietorekisterin tietosisältöä koskevaa pykälää. Muutosten tarkoituksena on täsmentää toimivaltuuksia ja turvallisuustietorekisterin
tietosisältöä koskevat säännökset vastaamaan Rikosseuraamuslaitokselle laissa asetettuja tehtäviä ja siten edesauttaa viranomaisten välistä yhteistyötä. Rikosseuraamuslaitoksen tiedon luovuttamista koskevia säännöksiä esitetään muutettavaksi siten, että poliisin
ja muiden esitutkintaviranomaisten toimivaltuuksien mukaisten tehtävien asianmukainen
suorittaminen turvataan. Rikosseuraamuslaitokselle annettaisiin salassapitovelvollisuuden estämättä oma-aloitteinen oikeus ilmoittaa Poliisille, Tullille ja Rajavartiolaitokselle ne
tiedot, jotka sillä on voimassa olevan lain perusteella oikeus luovuttaa näille viranomaisille pyynnöstä. Viranomaisyhteistyön tulee perustua kattavaan ja täsmälliseen sääntelyyn. Tämän vuoksi Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen (PTR) yhteistoiminnasta annettua lakia esitetään muutettavaksi siten, että Rikosseuraamuslaitos voi osallistua PTR-yksikön toimintaan. Ehdotetut lait on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.
Oikeusministeriössä on valmisteilla lakimuutokset, jotka liittyvät Rikosseuraamuslaitoksen
toiminnan kehittämis- ja tietojärjestelmähankkeeseen (ns. Roti-hanke, lausuntopyyntö
luonnoksesta hallituksen esitykseksi VN/14603/2019-OM-2). Hankkeessa kehitetään Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa ja samalla luodaan uusi tietojärjestelmä, joka yhdistää
nykyisen vankitietojärjestelmän ja yhdyskuntaseuraamusten Tyyne-järjestelmän ja tukee
paremmin toimintaa. Uusi tietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön toukokuussa 2021.
Henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annettaisiin kokonaan uusi laki,
jotta Rikosseuraamuslaitoksen henkilörekistereitä koskevia säännökset vastaisivat uutta
tietojärjestelmää ja Euroopan unionin tietosuojasäännöksiä. Lisäksi vankeuslakiin ja eräisiin muihin seuraamusten täytäntöönpanosta annettuihin lakeihin tulisi useita muutoksia
seuraamusjärjestelmää koskevien menettelysäännösten uudistamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää menettelytapoja seuraamusten täytäntöönpanossa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2021.
Oikeusministeriössä on valmisteilla vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttaminen (lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi
VN/12368/2020). Tupakointi suljetuissa vankiloissa ehdotetaan kiellettäväksi kokonaan.
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Avolaitoksissa tupakointi sallittaisiin edelleen tarkoitukseen varatuissa ulkotiloissa. Samalla kiellettäisiin suljetussa vankilassa tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden, tupakointivälineiden ja sytytysvälineiden hallussapito. Tavoitteena on estää vankien tupakoinnista
tupakoimattomille vangeille ja Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnalle aiheutuvat terveyshaitat. Tupakointirajoitusten avulla pyritään edistämään myös tupakoivien vankien
terveyttä ja tukemaan tupakoinnin lopettamista vankeusaikana. Tavoitteena on myös varmistaa, ettei tupakoinnista aiheudu haittaa vankilan toiminnoille taikka vaaraa järjestykselle ja turvallisuudelle, koska tupakoinnin osittainen rajoittaminen voi lisätä vankien tupakointia salaa selleissään, mistä aiheutuu runsaasti järjestyshäiriöitä, omaisuusvahinkoja
ja paloturvallisuusriskejä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2021.
Tutkintavankien sijoittamista ja vanginkuljetusta koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Rikosseuraamuslaitos ja Poliisihallitus ovat asettaneet yhteisen työryhmän, joka valmistelee tutkintavankien vankiloihin sijoittamista ja vanginkuljetuksen uudistamista. Työryhmän
toimikausi on 16.3.2020 - 31.12.2023. Lisäksi oikeusministeriö on 14.1.2020 asettanut
ohjausryhmän tukemaan tätä uudistustyötä. Tavoitteena on, että vuodesta 2025 alkaen
tutkintavankeja säilytetään pääsääntöisesti vankiloissa eikä enää poliisien säilytystiloissa.
Tavoitteena on myös kehittää viranomaisten välistä työnjakoa vanginkuljetuksessa.
Oikeusministeriössä on valmisteilla seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus (Lausuntopyyntö seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistusta koskevasta työryhmämietinnöstä VN/1984/2019). Keskeinen tavoite olisi muuttaa seksuaalirikokset suostumuksen puutteeseen perustuviksi. Lisäksi lapsiin ja aikuisiin kohdistuneet teot arvioitaisiin
rikoslaissa osittain eri lähtökohdista, joissa otetaan huomioon tekojen erityispiirteet. Mietinnössä ehdotetut uudet rikostunnusmerkistöt merkitsisivät seksuaalirikoksina rangaistavien tekojen alan laajenemista. Myös seksuaalirikoksista säädetyt rangaistukset ankaroituisivat. Rangaistusasteikkojen ankaroittamisen ja arvioidun rikostapausten määrän kasvun myötä myös vankiluvun arvioidaan kasvavan. Uudistuksen vaikutuksia vankimäärän
ja kustannusten nousuun arvioidaan jatkovalmistelun yhteydessä.
Oikeusministeriössä valmistellaan tarpeellisia lainsäädäntömuutoksia koskien tartuntatautien torjumista seuraamusten täytäntöönpanossa. Asian valmistelua varten on ase-
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tettu/asetetaan työryhmä, jonka toimikausi päättyy 30.11.2020. Tämän jälkeen tarkoituksena on antaa asiaa koskeva hallituksen esitys eduskunnalle varhain kevätkaudella
2021, jolloin lait voisivat tulla voimaan saman kevään aikana.
Oikeusministeriössä on käynnistetty hallitusohjelmaan perustuen työryhmä arvioimaan
vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapauttamisen edellytyksiä. Työryhmän toimikausi päättyy helmikuussa 2022, minkä jälkeen eduskuntaan on tarkoitus viedä asiaa koskeva hallituksen esitys kuluvan hallituskauden aikana.
Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankimäärän kehitys riippuu paljolti lainsäädännön
ja rangaistuskäytäntöjen muutoksista. Tämä vaikeuttaa vanki- ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrän arviointia pidemmällä aikajänteellä. Seuraavien noin kahden vuoden
ajan vanki- ja asiakasmääriin vaikuttaa lisäksi koronaepidemian takia tehtyjen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvien poikkeustoimien vaikutusten sekä tuomioistuinlaitoksen jonojen purku. 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 viime aikoina tehdyt ja vireillä olevat lakimuutokset, maltillinen
linjan kiristyminen sekä väestömuutokset. Hallitusohjelman mukainen poliisien määrän
lisääminen tullee osaltaan lisäämään rikosseuraamusasiakkaiden määrää.
Turvallisuus on edelleen hyvällä tasolla. Järjestäytyneen rikollisuuden vaikuttaminen
muuhun vankiyhteisöön on jatkunut. Vuonna 2019 toteutetun laatumittauksen perusteella
henkilöstön kokemus turvallisuudesta oli heikentynyt verrattuna edelliseen v. 2016 tehtyyn mittaukseen. Vankien kokemus turvallisuudesta oli muuttunut saman suuntaisesti.
Henkilökuntaan kohdistuva painostus, väkivallan uhka ja pahoinpitelyt heikentävät henkilöstön työturvallisuutta, ja niiden estämiseen panostetaan riittävällä tavalla.
Vankiloissa tapahtuva radikalisoituminen on edelleen yksi suurimmista huolenaiheista
Euroopan maissa. Suomi on sitoutunut vankiloissa tapahtuvan terrorismin ja väkivaltaisiin
ääriliikkeisiin johtavan radikalisoitumisen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn.
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Hallitusohjelman mukaisesti Rikosseuraamuslaitoksen toimitilaverkostoa kehitetään nykyiset toimipaikat säilyttäen. Nykyinen toimitilaverkosto on laaja, ja tilat ovat osittain huonossa kunnossa. Kaikki tilat eivät rakenteeltaan ja sijainniltaan mahdollista parhaalla
mahdollisella tavalla strategisesti tärkeitä toiminnallisia tavoitteita ja synergiaetuja alueen
muiden toimijoiden kanssa. Rikosseuraamuslaitos laatia toimitilaverkoston pitkäntähtäimen kehityssuunnitelman, joka ulottuu yli hallituskausien.
Vankimäärän nousu keskittyy erityisesti Etelä-Suomeen. Kehyspäätöksen mukaisesti
Vantaan vankilan yhteyteen on tutkinnan turvaamiseksi päätetty rakentaa lisää tutkintavankipaikkoja. Hämeenlinnan naisvankila, Keravan avovankila ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto/avovankila valmistuivat v. 2020. Käynnissä on Vaalan ja Oulun suljettujen vankiloiden hankkeet.
Rikosseuraamuslaitos laati kevään 2020 aikana ehdotuksen uudeksi organisaatiorakenteeksi oikeusministeriön asettaman tulostavoitteen mukaisesti (Rise 2.0 -hanke). Organisaatiorakenteiden ja johtamisjärjestelmän uudistamisen keskeisimpiä tavoitteita on, että
Rise olisi jatkossa nykyistä yhtenäisempi valtakunnallisesti toimiva virasto, jonka strateginen toimeenpanokyky on parantunut. Uudistuksen tavoitteena on myös lisätä yhdenmukaisuutta, erityisesti asiakkaita koskevien ratkaisujen ja seuraamusten sisältöjen osalta.
Lisäksi tavoitteena on, että Risen kyky järjestää toiminnot verkostoituneesti osana yhteiskunnan palvelujärjestelmää paranee.
Risen uusi organisaatiomalli tulee koostumaan neljästä valtakunnallisesta monipaikkaisesti toimivasta vastuualueesta ja 11 rikosseuraamuskeskuksesta. Risen uudistettu organisaatiorakenne, johtaminen ja ohjausjärjestelmä tukevat nykyistä paremmin ydintoiminnan järjestämistä, strategisten tavoitteisen saavuttamista ja toiminnan kehittämistä. Eri
henkilöstöryhmien yhtenäistä arvopohjaa ja toimintakulttuuria kehittämällä edistetään toimeenpanokykyä ja tavoitteiden mukaista toimintaa. Organisaation ja johtamisjärjestelmän
uudistaminen edistää yhdenmukaisten toimintatapojen ja asiakasprosessien käyttöönottoa kaikissa yksiköissä, mikä parantaa rangaistusta suorittavien oikeusturvaa ja yhdenvertaista kohtelua.
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Risen organisaatiorakenteen muuttamiseen liittyvä oikeusministeriön säädöshanke on
käynnistynyt. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022 alkaen. Vuosina 20222023 arvioidaan ja uudistetaan rikosseuraamuskeskusten toimintaa ja johtamista.
Rotin käyttöönotto toukokuussa 2021 tuo mukanaan muutoksia toimintaa kuvaaviin mittareihin ja aiheuttaa katkoksen osaan käytössä olevista mittareista. Roti mahdollistaa entistä ajantasaisemman, kattavamman ja laadukkaamman toiminnan mittaamisen ja tilastoinnin.
Rikosseuraamuslaitoksen toimintaympäristöön ja verkostoyhteistyöhön vaikuttavat useilla
hallinnonaloilla käynnissä olevat rakenteelliset muutokset ja taloudellinen tilanne. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista jatketaan maakuntiin pohjautuvalla rakenneuudistuksella ja peruspalvelujen kehittämisellä, jota tehdään tulevaisuuden sote-keskusohjelman avulla. Hallitusohjelmassa on useita hankkeita, joissa Rikosseuraamuslaitoksen tulee olla mukana edistämässä rangaistusta suorittavien pääsyä yhteiskunnan palveluihin
ja vaikuttamassa uusintarikollisuutta vähentävien toimien kehittämistä.
Rikosseuraamuslaitoksen keskeisimmät riskit
Rikosseuraamuslaitoksen keskeisimmät riskit ovat seuraavat:
1. Roti: Vaikutuksiltaan merkittävä riski syntyy, jos Rotin käyttöönotto epäonnistuu tai
viivästyy merkittävästi. Rotin käyttöönotto on suunniteltu tehtävän Big Bang- tyyppisesti, ja hanke on suunniteltu ajettavan alas heti käyttöönoton jälkeen. Mikäli käyttöönotossa ilmenee ongelmia tai se epäonnistuu teknisesti, toiminnallisesti taikka
muusta odottamattomasta syystä, koskettaa se välittömästi suurta käyttäjämäärää.
Riskinä on viraston toiminnan huomattava vaikeutuminen tietojärjestelmien toimimattomuuden vuoksi. Lisäksi voidaan joutua tukeutumaan vanhoihin järjestelmiin toiminnan ylläpitämiseksi. Käyttöönoton epäonnistuminen tai viivästyminen uhkaisi myös
nostaa Rotin jatkokehitys- ja ylläpitokustannuksia. Riskienhallinnallisena toimena Rotilla on oma hanketasoinen riskirekisteri ja hankkeen toteutumisen edistymistä seurataan vastuuhenkilöiden toimesta. Käyttöönoton yhteydessä ilmeneviin ongelmiin va-
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raudutaan laatimalla suunnitelma, jolla vanhojen järjestelmien käyttö pystytään palauttamaan mahdollisimman nopeasti ja viraston toiminnan vaikeutuminen kyetään estämään.
Arvio (1-5): Todennäköisyys 2 (Vähäinen), Seuraus 5 (Kriittinen).
2. Rise 2.0: Vaikutuksiltaan merkittäväksi riskiksi arvioidaan myös se, ettei Rise 2.0 organisaatiouudistusta pystytä toteuttamaan suunnitellusti. Organisaatiomuutoksen läpiviennin epäonnistumisen riskinä on se, että toiminta jatkuu vanhan organisaatiomallin
mukaisena, mutta henkilöstön motivaatio ja sitoutuminen strategiaan heikkenee, epävarmuus kasvaa ja työnantajakuva kärsii. Koko organisaation laajuisessa uudistuksessa yhdenmukaisen läpiviennin merkitys kasvaa. Riskienhallinnallisina toimina korostuvat johtajien ja henkilökunnan motivointi muutoksen läpiviennissä, organisaation
sisäisten ristiriitojen tunnistaminen ja johdonmukainen pyrkiminen kohti yhteisiä tavoitteita.
Arvio (1-5): Todennäköisyys 2 (Vähäinen), Seuraus 3 (Kohtalainen).
3. Henkilöstö / Resurssit: Keskeiseksi riskiksi arvioidaan lisäksi toiminnan laajuuteen
nähden riittämättömät taloudelliset voimavarat ja henkilöstöresurssit. Rikosseuraamusalueilla ja asiakasrajapinnassa toimintaan vaikuttavat erityisesti muutoksessa olevien toimitilavaatimusten investointitarpeet, joita ei voida nykyisillä resursseilla toteuttaa täysimääräisinä. Henkilöstön saatavuudessa on alueellisia eroja, ja työnkuvan kehittyminen mm. lähityön käyttöönoton myötä vaatii panostuksia myös olemassa olevan henkilöstön osaamisen varmistamiseksi. Riskienhallinnallisina toimina yksiköissä
on priorisoitu kriittisimpien toimien toteutusta toiminnan tason ylläpitämiseksi. Niukassa taloudellisessa tilanteessa henkilöstön palkkaukseen myönnettyä määrärahaa
joudutaan kohdentamaan perustoiminnan ylläpitämiseen, jolloin osa viroista joudutaan jättämään täyttämättä.
Arvio (1-5): Todennäköisyys 4 (Merkittävä), Seuraus 3 (Kohtalainen).
4. Korona: Koronapandemia voi pitkittyessään hankaloittaa Rikosseuraamuslaitoksen
toimintaa henkilökunnan, vankien ja asiakkaiden, sekä sidosryhmien näkökulmasta.
Rise on toistaiseksi onnistunut estämään koronan leviämisen vankiloihin ja henkilökunnan keskuuteen. Mikäli tilanne kuitenkin tulevaisuudessa muuttuu olennaisesti
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huonommaksi, on Risen arvioitava uudelleen niitä keinoja, joilla laitoksen toimintaedellytykset varmistetaan mahdollisimman tehokkaasti.
Arvio (1-5): Todennäköisyys 4 (Merkittävä), Seuraus 3 (Kohtalainen)

2. Tulostavoitteet vuosille 2021–2024
2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021–2024 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
2021–
2024

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 osallistumista lisätään.
Vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden
toimintaohjelmiin osallistumista tuetaan.

Mittari / Arviointikriteeri
Uusiminen 3 v. ja 5 v.
seuranta-ajalla %
Seksuaali- ja väkivaltarikoksiin syyllistyneiden vankien ohjelmatoimintaan osallistuminen, %
% vangit, kokonaan
toimintaan osallistumattomat

2024



Risen palvelut ja vankien sijoittelu vastaavat asiakkaiden palvelutarpeita.

Roti: Ransun tavoitteiden toteutuminen

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

Välitavoitteet

2021–
2024





Vähennetään vapautumisvaiheeseen liittyviä riskejä
suunnitelmallisella vapauttamisella ja turvallisella siirtymisellä kohti avoimempaa täytäntöönpanoa.
Täytäntöönpanon turvallisuutta parannetaan ja valvontatyötä kehitetään.
Toimenpiteinä mm.
o Toteutetaan turvallisuuden ja valvontatyön ulkoisen arvioinnin perusteella suositeltavat 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, %
Laitosturvallisuusindeksi



Tulostavoite 3: Toiminnassamme toteutuu oikeusturva ja yhdenvertainen kohtelu.

Vuosi
2021–
2024

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 laillisuusvalvontasuunnitelma raportoitu/ei
Omavalvontajärjestelmän käyttöönotto

2021



Rikosseuraamuslaitos kehittää toiminnan
laadun auditointijärjestelmän.

Toteutunut/ei

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2021 – 2024 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
 Verkostoidumme ja integroidumme yhteiskunnan palveluihin.
 Toiminta- ja asiakasprosessit ovat sujuvia, tietojärjestelmät edistävät tuloksellisuutta.
 Toimipaikkaverkosto ja organisaatiorakenne edesauttavat tavoitteiden saavuttamista.
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Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:


Tulostavoite 4: Verkostoidumme ja integroidumme yhteiskunnan palveluihin.

Vuosi

Välitavoitteet

2021–
2024



Mittari / Arviointikriteeri
Kehitetään verkostoyhteistyötä tavoitteena rikosseuraa- Linjaukset käytössä/ei
musasiakkaiden tuen ja palveluiden yhteensovittaminen
yhteiskunnan palveluihin sekä monitoimijaisen yhteistyön Asiakassuunnitelmayhja palvelujatkumoiden kehittäminen. Toimenpiteenä mm. teistyömalli laadittu/ei
o Järjestetään toiminta valtakunnallisten sidosryh- ja pilotoitu/ei
mäyhteistyön linjausten mukaisesti.
% sakkovangeista sio Kehitetään asiakassuunnitelmayhteistyötä ja tur- joitettu ulkopuoliseen
vataan jatkumot viranomaisyhteistyön suositus- kuntoutukseen
ten mukaisesti.
o Lisätään lyhytaikais- ja sakkovankien sijoittamista Toteutettu arviointitutulkopuoliseen kuntoutukseen.
kimus, missä arvioidaan jatkopolkuja ja
vaikuttavuutta (v.
2023)



Tulostavoite 5: Toiminta- ja asiakasprosessit ovat sujuvia, tietojärjestelmät edistävät
tuloksellisuutta.

Vuosi

Välitavoitteet


2021






2022–
2024





Roti otetaan käyttöön toukokuussa 2021. Rotin käyttöönoton onnistuminen varmistetaan muutosjohtamisen avulla.
Ennakoidaan Rotin käyttöönoton riskit ja varaudutaan käyttöönoton yhteydessä ilmeneviin ongelmiin laatimalla suunnitelma.
Rotin jatkokehitys aloitetaan.
Rikosseuraamusasiakkaiden sähköistä asiointia ja digipalveluita
lisätään ja kehitetään kaikissa yksiköissä (v. 2021–2024).
Esitutkintaviranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö on sujuvaa.
Toimenpiteinä mm. selvitetään työnjako ja vastuut vangin kuljetuksessa.
Seurataan ja arvioidaan Roti-hankkeen tuottavuushyötyjä.

Mittari / Arviointikriteeri
Toteutunut/ei

Toteutettu / ei

Tulostavoite 6: Toimipaikkaverkosto ja organisaatiorakenne edesauttavat tavoitteiden
saavuttamista.
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Vuosi

Välitavoitteet


2021–
2024




2023

Mittari / Arviointikriteeri

Rikosseuraamuslaitos on nykyistä yhtenäisempi organisaatio,
jonka toimeenpanokyky paranee. Toimenpiteinä mm.
o Toteutetaan organisaatiorakenteen (Rise 2.0) muutokset
1.1.2022 lukien.
o Selvitetään ja toteutetaan rikosseuraamuskeskusten organisaation ja johtamisen uudistamisen tarpeet (v. 20222023).
Toimipaikkaverkostoa kehitetään toimintaa tukevien tilojen varmistamiseksi.

Toteutettu/ei

Risen toimitilaverkoston pitkäntähtäimen kehittämissuunnitelma
valmistuu. Suunnitelmassa huomioidaan kestävä kehitys ja hiilijalanjälki.

Valmistunut /
ei

2.3 Henkilöstö
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 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 7: Uudistamme johtamista ja tuemme henkilöstöä osaamisen kehittämisessä.

Vuosi

Välitavoitteet

2021–
2024





Toteutetaan henkilökunnan rekrytointi- ja koulutusjärjestelmään tarvittavat muutokset v. 2020 tehdyn arvioinnin pohjalta.
Johtajat ja esimiehet osallistuvat suunnitelmallisesti
johtamis- ja esimieskoulutukseen (v. 2021–2024).
Vuonna 2021 johtamis- ja esimieskoulutuksessa keskitytään muutosjohtamisen taitojen vahvistamiseen.

Mittari / Arviointikriteeri
Toteutettu/ei
Osaava: johtamiskoulutuksen suorittaneiden
johtajien osuus kaikista
johtajista
Koulutustasoindeksi
Koulutuspäivät
VMBaro



Tulostavoite 8: Parannamme henkilöstön työhyvinvointia ja Risen työantajamielikuvaa.
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Vuosi

Välitavoitteet

2021–
2024








Toimeenpannaan Risen työhyvinvoinnin kehittämisohjelma.
Henkilökunnan työturvallisuutta parannetaan. Toimenpiteenä kehitetään turvallisuutta parantavia menettelytapoja.
o V. 2021 selvitetään henkilöstön yksintyöskentelyyn liittyvät riskit.
o Kehitetään keinoja puuttua henkilöstöön kohdistuvaan maalittamiseen.
Parannetaan Risealan tunnettuutta ja työnantajamielikuvaa.

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

Tulostavoite 9: Teemme tavoitteellista ja vuorovaikutuksellista lähityötä.

Vuosi

Välitavoitteet

2021–
2024





Toteutetaan lähityön kehittämistoimia. Toimenpiteinä
mm. jatketaan lähityön tavoitteita tukevaa virkarakenneuudistusta ja rikosseuraamusesimiesten tehtäväkuvan kehittämistä.
Toteutetaan lähityön täydennyskoulutus nykyiselle ja
rekrytoitavalle henkilökunnalle. Koulutuksessa huomioidaan myös erilaisten asiakasryhmien tarpeiden tunnistaminen.

Mittari / Arviointikriteeri
Rikosseuraamusesimiesten ja vastuuvirkamiesten lkm
Lähityön täydennyskoulutuksen käyneiden lkm
Vastuuvirkamies-itseopiskelumateriaalin suorittaneet, lkm
Naiserityisyys rikosseuraamusalalla koulutuksen käyneet, lkm

2.4 Talous
Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:
Talous
 Kohdennamme resurssit strategiaa edistävään toimintaan.
 Toimintamme on taloudellista ja tuottavaa.
Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:


Tulostavoite 10: Kohdennamme resurssit strategiaa edistävään toimintaan.
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Vuosi

Välitavoitteet

2021

2022


Vuosi

Mittari / Arviointikriteeri




Kehitetään kanttiinitoiminnan järjestämismallia.
Kehitetään tiedolla johtamista mm. valmistautumalla
tietovaraston tietojen analysointi- ja raportointisovelluksen (BI-sovellus) käyttöönottoon.



Otetaan käyttöön BI-sovellus.

Arvio etenemisestä

Otettu käyttöön / ei
otettu

Tulostavoite 11: Toimintamme on taloudellista ja tuottavaa.
Välitavoitteet


2021



Uudistetaan tuottavuuden ja vaikuttavuuden mittaristo
huomioiden Rotin käyttöönotto ja organisaatiomuutos.
Handi-palvelussa ostolaskujen automaatio on 50 % ta- Toteutunut / ei
solla.
Kehitetään hiilijalanjäljen seurantaa hankinnoissa.



Uusittu mittaristo otetaan käyttöön 2022 alusta.



2022

Mittari / Arviointikriteeri

Otettu / ei otettu

3. Vuosien 2021–2024 voimavarat
3.1 Henkilötyövuodet
Toteuma
2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Tavoite
2024

2 524

2 540

2 545

2 545

2 545

2 625

Henkilötyövuodet
3.2 Määrärahat

Toteuma
2019
Määrärahat
(1000 €)

227 196

Toteutuma- Tulossopimus
arvio 2020
2021
206 199

229 297

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

235 929

232 576

247 826

Taulukossa vuosien 2022–2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
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4. Voimassaolo ja seuranta
Rikosseuraamuslaitos laatii puolivuosikatsauksen tilinpäätösennusteineen elokuussa
2021 ja toimintakertomuksen edellisen vuoden tavoitteiden toteutumisesta helmikuussa 2022. Oikeusministeriö ohjeistaa raportointiaikataulusta erikseen. Puolivuosikatsaukseen ja toimintakertomukseen liitetään arvio riskienhallinnan tilasta ja näköpiirissä olevista riskeistä ja keinoista niiden torjumiseksi.

5. Allekirjoitukset
Helsingissä 5.10.2020.
Pekka Timonen

Arto Kujala

Kansliapäällikkö

Pääjohtaja

Oikeusministeriö

Rikosseuraamuslaitos
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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
2018

Toteuma
2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Tavoite
2024

3,36

3,38

3,34

3,40

3,45

3,50

3,58

3,12

3,15

3,16

3,25

3,35

3,40

3,41

3,64

3,62

3,63

3,65

3,70

3,80

3,84

62 880

65 632

63 466

65 188

64 692

63 452

73 682

6 410

7 499

6 104

6 038

5 814

5 606

5 527

13,0 %

7,0 %

5,8 %

6,0 %

8,0 %

8,0 %

8,0%

35

27

-

33

33

33

33

9 661

6 551

-

4 779

4 779

4 779

4 779
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Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle Syyttäjälaitoksen puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelu käytiin 30.10.2020 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.
Syyttäjälaitoksen tavoitteiden asettamisen 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. Hallitusohjelmassa edellytetään myös mm. ihmiskaupan ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen tehostamista, jolla on myös vaikutuksia Syyttäjälaitokseen.

4(18)

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. Laitoksen toimintamäärärahojen kehitys kuitenkin mahdollistanee henkilöstövoimavarojen palauttamisen vuoden 2018
tasolle vuosiksi 2021 – 2024, mikäli merkittäviä ennakoimattomia lisämenoja ei ole. Rikosprosessia on pyritty sujuvoittamaan tietyillä lainsäädäntömuutoksilla sekä Syyttäjälaitoksen
sisäisillä toimilla. Toteutetut toimenpiteet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä, sillä syyttäjien
työmäärä on edelleen lisääntynyt vaativuuden kasvaessa ja uusien tehtävien myötä. 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.
Vuonna 2020 Suomeen levinneen Covid-19 -koronavirusepidemian rajoittamistoimilla on ollut erittäin suuri vaikutus Syyttäjälaitoksen toimintaympäristöön ja -tilanteeseen, vaikka laitoksen henkilöstö on tähän mennessä lähes kokonaan välttynyt tartunnoilta. Eniten on vaikuttanut enimmillään noin 6.000:n tuomioistuimissa vireillä olleen rikosasian suullisen käsittelyn siirtäminen myöhempänä ajankohtana pidettäväksi maaliskuusta 2020 alkaen. Samanaikaisesti ovat esitutkintaviranomaisilta syyttäjille saapuvien asioiden ja syyttäjillä vireillä olevien asioiden määrät kasvaneet.
Koronaepidemian aikana siirrettyjen pääkäsittelyjen muodostaman ruuhkan purkaminen normaalista työkuormasta huolehtimisen ohessa vuoden 2021 loppuun mennessä vaatii valtakunnansyyttäjän toimiston ja Tuomioistuinviraston yhteistyössä tekemien arvioiden mukaan
noin 20:n henkilötyövuoden suuruisen ylimääräisen syyttäjäntyöpanoksen.
Myös koronavirusepidemiaan liittyvä tartunta- ja altistumismahdollisuus on merkittävä uhka,
joka voi sairastumis- ja karanteenipoissaoloina realisoituessaan aiheuttaa nopeastikin Syyttäjälaitoksessa laajamittaisen, hyvin vaikeasti hoidettavan henkilöstövajauksen.
Syyttäjälaitoksessa on koronaepidemian vuoksi siirrytty laajasti ja käytettävissä olevien tietojen valossa myös onnistuneesti tietojärjestelmien avulla tehtäviin etätöihin. Ongelmaksi on
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kuitenkin nähty, etteivät kaikki tuomioistuimet ole alkaneet hyödyntää oikeudenkäyntien suullisissa käsittelyissä etäyhteyksiä kaikessa siinä laajuudessa, johon lainsäädäntö antaisi mahdollisuuden.
Tietotekninen kehitys muuttaa syyttäjän työtä ja vaikuttaa osaamisvaatimuksiin. Digitalisoituminen aiheuttaa muutoksia toimintaprosesseihin, kun työvaiheet sähköistyvät ja automatisoituvat. Laaja etätyöhön siirtyminen on voimakkaasti nopeuttanut tätä kehitystä. Tietotekniseen kehitykseen ja siihen liittyvään valtionhallinnon tai hallinnonalan yhteisen teknologian ja
järjestelmien käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyy edistymisestä huolimatta sekä toiminnallisia
että taloudellisia riskejä, joiden ennakoiminen on osoittautunut vaikeaksi. Digitaalisen toiminnan voimakas laajentuminen voi olla omiaan korostamaan näitä riskejä. ICT-kustannusten
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 ja siihen liittyvien kriminalisointien odotettavissa olevan laajentamisen lisäävän ilmiötä koskevien rikosasioiden
määrää. Rikokset tapahtuvat enenevässä määrin globaalissa ympäristössä. Kysymys on
usein erittäin laajoista ja vaikeasti selvitettävistä kokonaisuuksista, kuten kansainvälisestä
rahanpesusta ja verkostotyyppisistä petoksista.
Rikosoikeudelliset menettelyt kansainvälistyvät ja monimutkaistuvat edelleen. Euroopan
syyttäjänvirasto (EPPO) on aloittamassa toimintansa kokonaan uutena kansainvälisenä toimijana vuonna 2021. EPPO sitoo eri tavoin myös syyttäjälaitoksen voimavaroja, vaikka merkittäviä Suomea koskevia rikosasioita ei järjestelmän käsiteltäväksi ainakaan alkuvaiheessa
odoteta tulevan. Syyttäjä on keskeinen toimija myös eurooppalaisen pidätysmääräyksen
sekä eurooppalaisen tutkintamääräyksen ja muiden EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön instrumenttien soveltajana. Brexit luo kansainväliseen yhteistyöhön omat haasteensa.
Kun väestö ja taloudellinen toiminta keskittyvät maantieteellisesti tietyille alueille, se vaikuttaa alueellisesti rikollisuuden määrään ja laatuun.
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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.
Myös terrorismirikosten, ihmiskaupparikosten sekä naisiin, lapsiin ja muihin haavoittuvassa
asemassa oleviin henkilöihin kohdistuvien väkivaltarikosten juttumäärän kasvuun on varauduttava. Poliisissa on perustettu ihmiskaupan torjuntaan perehtyvä verkosto ja vuonna 2021
perustetaan poliisin näitä rikosasioita käsittelevä ryhmä, minkä voidaan ennakoida lisäävän
asiamääriä.
Rikosvastuun toteuttamisen kokonaisuuteen vaikuttavina riskeinä voidaan pitää edellä käsitellyn koronavirusepidemian aiheuttaman ruuhkautumisen ja henkilöstövajausriskin lisäksi
esitutkinnan rajoittamismenettelyn hyvin laajaa käyttöä 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 siihen kohdennettavissa olevat syyttäjälaitoksen voimavarat puolestaan heikentää mahdollisuuksia rikosprosessin nopeuttamiseen ja prosessin laatua edistävään esitutkintayhteistyöhön erityisesti laajimmissa rikosjutuissa.
Poliisien määrää lisätään vuosittain noin 80-100 htv:lla, koska hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti tavoitteena on 7500 poliisia vuoteen 2023 mennessä. Poliisin voimavaralisäyksestä
osa kohdennetaan rikosten esitutkintaan, minkä ennakoidaan merkitsevän tuntuvaa asiamäärän kasvua Syyttäjälaitoksessa.
Kuluvalla hallituskaudella Syyttäjälaitokselle on saatu merkittäviä lisäyksiä, mutta siitä huolimatta henkilöstöresurssin niukkuus on riski rikosvastuun toteuttamiselle ja tavoitteelle lyhentää ratkaisuaikoja. Syyttäjälaitoksen kestävyystarkastelussa on arvioitu htv-tarve noin 36
htv:tä suuremmaksi kuin se, mihin julkisen talouden suunnitelmassa Syyttäjälaitokselle suun-
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niteltu määräraha antaa mahdollisuuden. Vuotuinen lisämäärärahan tarve tämän toteuttamiseksi on noin 3 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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Keskeisiksi arvioidut lähitulevaisuuden muutostekijät vaikutuksineen on esitetty oheisessa
nelikentässä.

Kuvassa korkeaa ja nopeaa vaikuttavuutta on korostettu punaisella, korkeaa mutta hitaampaa keltaisella ja matalampaa ajasta riippumatta vihreällä. Muutosvoimat voivat olla uhkia,
mahdollisuuksia tai näkökulmasta riippuen kumpaakin.
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2.

Tulostavoitteet vuosille 2021–2024

2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021–2024 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
Vuosi
2021–
2024

Välitavoitteet
 Syyteprosessin laatujärjestelmän suunnittelu
valmistuu ja otetaan käyttöön, mikä parantaa
syyttäjien ratkaisutoiminnan laatua ja yhdenmukaisuutta sekä rikosprosessin sujuvuutta

Arviointikriteeri
Suunnitelman mukainen laatujärjestelmä on valmis ja käytössä;
Syyttäjätoiminnan keskeiset tilastot, (k.m. syyteharkinta-aika,
ratkaisuprofiilit sekä 6-12 kk ja
yli 12 kk vireillä olleiden asioiden määrä

2021–
2024



2021–
2024



2022–
2023



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

Säännöllistä yhteistyötä tehdään

VKST ja TIV tekevät säännönmukaista yhteistyötä, minkä vaikutuksena rikosprosessin sujuvuus ja yhdenmukaisuus paranee.

Yhteistyö on säännöllistä

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

Laatujärjestelmän tuotoksia käsitellään johto- ja ohjausryhmissä
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Tulostavoite 2: Syyttäjän tehtävä tunnetaan ja sitä arvostetaan
Vuosi
2021–
2022

Välitavoitteet
Ylläpidetään hyvää työnantajakuvaa. Seurataan ja otetaan tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon valtionhallinnon yhteisessä
hankkeessa sekä hallinnonalan hankkeessa valmisteltavat työnantajakuvan kehittämistoimenpiteet.

Arviointikriteeri
Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu ja toteutettu

2021–
2022



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

Viestintästrategia
ja -organisaatio on
kuvattu ja toiminnassa

2022–
2023



toteutetaan mainetutkimus ja hyödynnetään sen tulokset
seuraavan tulosopimuskauden suunnittelussa

tutkimus on tehty ja
tulokset huomioitu

2.2

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2021-2024 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
2021

Välitavoitteet


nopean käsittelyn menettely yhdenmukaistetaan ohjeistamalla



esitutkinta-aineiston laatu paranee yhteistyössä esitutkintaviranomaisten kanssa

Arviointikriteeri
Erikoissyyttäjäjärjestelmä on käynnistetty
Nopeaa käsittelyä
koskeva yleinen
ohje annettu
Yhteistyö esitutkintaviranomaisten kanssa on
säännöllistä
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Vuosi
2021–
2022

Välitavoitteet




2021–
2023




2021



esitutkintayhteistyön menettelyt sovitaan ja päivitetään yhteistyössä POHAn ja muiden esitutkintaviranomaisten
kanssa
Syyttäjälaitos osallistuu aktiivisesti erityisesti OM:n asettamaan rikosprosessin tehostamista ja esitutkintalain muutostarpeita sekä pakkokeinolain muutostarpeita arvioiviin työryhmiin, sekä esitutkintayhteistyön toimivuutta koskevaan tutkimushankkeeseen
Yhteistyössä TIVin kanssa selvitetään ja korjataan rikosprosessin joutuisuutta heikentäviä menettelytapoja
Syyttäjälaitoksen nopean käsittelyn prosessin ja poliisin
REK-prosessin yhteensopivuus koordinoidaan yhteistyössä
POHAn kanssa
erikoistuneiden syyttäjien järjestelmän toiminta on vakiinnutettu ja ohjeistettu

Arviointikriteeri

Sovitut järjestelyt
on kirjattu ja toteutettu

Koordinointi ja tarvittavat muutokset
ohjeistukseen on
tehty
Erikoissyyttäjätoimintaa koskeva
yleinen ohje on
annettu

Tulostavoite 4: Ratkaisukäytäntö ja työprosessit ovat yhdenmukaiset
Vuosi
2021

Välitavoitteet


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

Arviointikriteeri
Järjestelmät on kuvattu syyteprosessin laatuhankkeessa

2021–
2022



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

Seuranta- ja palautetoiminta on
käytössä

2023



Syyttäjien vertaistukiryhmät on perustettu ja käytössä

Toiminta aloitettu

2021



Syyttäjälaitoksen tiedonhallinta ja tietojen käsittely vastaa
muuttuvan lainsäädännön vaatimuksiin

Tiedonhallintalain
edellyttämät toimenpiteet toteutettu

Tulostavoite 5: Tilannekuva vahvistuu
Vuosi
2021–
2024

Välitavoitteet


Raportointityöryhmän esittämät muutokset tilasto- ja mittarijärjestelmään toteutetaan, työpanoksen kohdentumisen seurantatieto
paranee ja toiminnan seuranta tarkentuu

Arviointikriteeri
Muutokset
toteutettu
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Vuosi

Välitavoitteet



Arviointikriteeri

Syyttäjälaitos osallistuu julkisten tilastojen kehittämiseen yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.
johtamisessa tarvittava tieto systematisoidaan ja esitetään järjestelmällisellä tavalla

Tilastoja on
saatavilla
BI-sovellus
käytössä

2021–
2024



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
2021–
2022

Välitavoitteet




Arviointikriteeri

Alueiden organisoituminen on valmis ja tukee uudistuksen tavoitteita; ydintoimintojen ja tukitoimintojen menettelyt ovat riittävän yhdenmukaiset
VM:n toteuttaman virastoarviointihankkeen tuottamaa
tietoa organisaatiouudistuksen onnistumisesta arvioidaan ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin sen johdosta

arviointia ja suunnitellut toimenpiteet on
tehty

2021–
2024



Syyttäjäalueiden työmäärien valtakunnallinen tasaaminen käsittelypaikkavapaita rikosasioita siirtämällä on
käytössä

syyttäjäalueella käsiteltävät muiden alueiden syyteasiat

2021–
2024



Syyttäjälaitoksen voimavarat ovat joustavasti valtakunnallisessa käytössä

juttujako tasaa työtä
tarpeen mukaan

2.3

Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2021-2024 ovat:
Henkilöstö
 Johtaminen on osallistavaa ja motivoivaa
 Henkilöstösuunnittelu on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
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Tulostavoite 7: Johtaminen on osallistavaa ja motivoivaa
Vuosi
2021–
2024

Välitavoitteet
 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

Arviointikriteeri
Sairauspoissaolopäivät/valtiokonsernin poissolot/htv ja verrattuna
kolmeen edelliseen vuoteen; sairauspoissaolojen keston kehitys;
varhaisen tuen keskustelujen ja työterveysneuvottelujen lukumäärä.
Psyykkisiin tekijöihin liittyvien poissaolojen osuuden kehitys sairauspoissaoloissa.

2021–
2024



Maalittamisen työsuojelulliset riskit otetaan
toiminnassa huomioon

Riskit on tunnistettu ja tarvittavat
työsuojelutoimenpiteet toteutettu

2021–
2024
2021–
2024



Henkilöstö osallistuu työnsä kehittämiseen

Työn kehittämiskokeilujen tulosten
hyödyntäminen



Henkilöstöllä on kyky työskennellä paikkariippumattomasti ja esimiehillä kyky sen
johtamiseen

paikkariippumattoman työskentelyn
edellytysten vahvistaminen

Tulostavoite 8: Henkilöstösuunnittelu on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
Vuosi
2021–
2024



Henkilöstösuunnittelussa hyödynnetään
Osaava-järjestelmän tuottamaa tietoa

Arviointikriteeri
Henkilöstösuunnitteluprosessi
uudistettu ja Osaava tuottaa
siihen tarvittavaa tietoa

2021–
2024



Syyttäjälaitoksen koulutusjärjestelmän rakenteen muutostarpeet selvitetään ja muutokset toteutetaan

Koulutusjärjestelmä on päivitetty

2021–
2024



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

Rekrytointi ja osaamisen kehittäminen vastaavat analysoituun tarpeeseen

2023



Arvioidaan henkilöstösuunnittelun jatkokehittämistarpeet

Kehittämistarpeet määritelty

2.4

Välitavoitteet

Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2021-2024 ovat:
Talous
 ICT parantaa tuottavuutta
 Varmistetaan riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat
 Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa kehittämisen
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Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 9: ICT parantaa tuottavuutta
Vuosi
2021–
2024

Välitavoitteet


Nopeassa menettelyssä syyttäjät osallistuvat laajasti oikeudenkäynteihin videon välityksellä

2021–
2024
2021–
2024



ICT:tä kehitetään hallinnonalalla yhteisesti



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

2021–
2024



Henkilöstö on koulutettu AIPAn ja Hildan käyttöönottoon ja järjestelmien käyttö on sujuvaa ja vakiintunutta

2022



Syyttäjien osallistuminen videolla oikeudenkäynteihin on käytössä kaiken tyyppisissä rikosasioissa

Arviointikriteeri
video-osallistumisen
määrä kasvaa, matkakustannukset vähenevät
ICT:n kehittämistarpeet
viestitään systemaattisesti
v. 2021 vähintään 50 %
koulutukseen osallistuneiden määrä;
käyttäjätyytyväisyys; ratkaistut asiat/htv
video-osallistumisen
määrä kasvaa, matkakustannukset vähenevät

Tulostavoite 10: Varmistetaan riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat
Vuosi
2021–
2024

Välitavoitteet



Ajantasainen kestävyystarkastelu on käytettävissä talouden ja
toiminnan suunnittelussa
Syyttäjälaitos selvittää aktiivisesti ja hyödyntää mahdollisuuksia saada toiminnan kehittämiseen tukea EU:n rahoitusohjelmista. Syyttäjälaitos tekee siihen soveltuvissa tapauksissa rahoitusta koskevia hakemuksia tai muutoin osallistuu sitä koskeviin hakuprosesseihin toimivaltaisen ministeriön ja/tai komission avustuksella.

Arviointikriteeri
Tilannekuva
hyödyttää
päätöksentekoa
Soveltuvien
EU-rahoitushakuprosessien hyödyntäminen tai
niihin osallistuminen

Tulostavoite 11: Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa kehittämisen
Vuosi
2021–
2024

Välitavoitteet


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

Arviointikriteeri
siirtyvän määrärahan
taso vuoden lopussa
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3.

Vuosien 2021–2024 voimavarat

3.1

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet

3.2

Toteuma
2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Tavoite
2024

540,3

527,0

547

547

547

547

Toteuma
TP 2019

Arvio
TPE 2020

TAE 2021

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

50 111 911

50 508 188

55 185 000

52 083 000

51 964 000

52 312 000

Määrärahat

Määrärahat (1000 €)

Taulukossa vuosien 2022–2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
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4.

Voimassaolo ja seuranta

Tulossopimus koskee vuosia 2021-2024. 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
Työnantajakuva ja arvot (VMBaro)
Talous
Toimintamenot € /
painotettu työmäärä *
Siirtyvän määrärahan
osuus, % *
Toimitilat
Toimitilatehokkuus
Toimitila-kustannukset/htv

Toteuma
2018

Toteuma
2019

1954

2737

3,50

3,50

3,22

3,80

Arvio
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Tavoite
2024

2000

2000

2000

2000

3,43

3,50

3,50

3,50

3,50

3,24

3,14

3,33

3,33

3,33

3,33

3,81

3,82

3,75

3,75

3,75

3,75

3,57

3,60

3,60

3,70

3,70

100,20

110,30

102,37

118,04

109,83

107,77

106,57

20,7 %

11,1 %

11,8 %

8,5 %

7,8 %

7,4 %

7,6 %

25

31

29

25

25

25

25

7305

7580

7564

7500

7500

7500

7500

*Liite 2: Yhteenveto luvuista 2018-2024

Tulossopimusasiakirja
2.11.2020

Oikeusministeriön ja Tasa-arvovaltuutetun
tulossopimus vuosille 2021–2024
Oikeusministeriö ja tasa-arvovaltuutettu ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2021–2024
tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle tasa-arvovaltuutetun
puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa. Tasa-arvovaltuutettu antaa lisäksi vuosittain
valtioneuvostolle kertomuksen toiminnastaan ja kerran neljässä vuodessa eduskunnalle
kertomuksen tasa-arvon toteutumisesta.
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 tasa-arvovaltuutetulle kohdennettaisiin yhtä
henkilötyövuotta varten 60.000 euroa 1.4.2022 alkaen ja tämän jälkeen 80.000 euroa vuodessa.
Tasa-arvolain tehokas toteutuminen ja sitä kautta sukupuoleen perustuvan syrjinnän vähentäminen
ja oikeusturvan parantaminen edellyttävät tehokasta lainvalvontaa. Tasa-arvosuunnittelu- ja
palkkakartoitusvelvoitteiden osalta valvottavia työnantajatahoja on noin 8300. Vastaavasti tasaarvosuunnitteluvelvoitteen piirissä olevia kouluja ja oppilaitoksia on noin 3500. Sosiaali- ja
terveysministeriössä on lisäksi vireillä varhaiskasvatuksen toimipaikkojen tasa-arvosuunnittelua
koskeva lakihanke, joka koskisi arviolta 3500 – 4000 varhaiskasvatusyksikköä. Lakihankkeen
yhteydessä toteutettaisiin mahdollisesti myös vuoden 2018 tasa-arvolain uudistamista koskeneen
hankkeen toimenpiteet koskien mm. viranomaisten toiminnallista tasa-arvosuunnittelua ja tasaarvovaltuutetun kuulemista oikeudenkäyntien yhteydessä.
Tässä tulossopimuksessa on huomioitu oikeusministeriön hallinnonalan yhteiset tavoitteet, jotka
koskevat ICT-asioita sekä YK:n kestävän kehityksen periaatteiden edistämistä.
Tulosneuvottelu käytiin 30.10.2020 oikeusministeriössä (etäyhteydellä).
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

Tasa-arvovaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen, joka
sijaitsee oikeusministeriön hallinnonalalla. Tasa-arvovaltuutetun toiminta perustuu lakiin tasaarvovaltuutetusta (1328/2014), jonka esitöissä korostetaan tasa-arvovaltuutetun roolia itsenäisenä
viranomaisena ja itsenäisyyttä mm. henkilöstöä koskevan päätöksenteon osalta. Tasaarvovaltuutettu 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 2021 - 2024.
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Visio
Sukupuolten tasa-arvoa kunnioitetaan osana ihmisoikeuksia. Jokainen voi toteuttaa itseään
sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisustaan riippumatta. Tasa-arvo toteutuu
kaikilla elämänalueilla ja kaikissa elämän vaiheissa.
Perustehtävä
Tasa-arvovaltuutettu edistää itsenäisenä viranomaisena sukupuolten tasa-arvoa ja toimii
sukupuolisyrjinnän estämiseksi ja siihen liittyvän oikeusturvan toteutumiseksi.
Arvot
Asiantuntijuus
Oikeudenmukaisuus
Vaikuttavuus
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Luotettavuus
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
Toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet
1. Seurataan tasa-arvokehitystä yhteiskuntaelämän eri alueilla ja nostetaan esiin
valvontatyössä ilmenneitä syrjintäongelmia. Toimitaan tietoisuuden lisäämiseksi syrjintään
liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.
2. Toimitaan yhteistyössä muiden tasa-arvo- sekä perus- ja ihmisoikeustoimijoiden kanssa
kansallisesti ja kansainvälisesti.
3. Turvataan tasa-arvolakia koskevien neuvontapalveluiden hyvä saatavuus ja valvotaan
syrjintäkieltojen noudattamista tarkoituksenmukaisella ja vaikuttavalla tavalla.
4. Edistetään ja valvotaan tasa-arvolain edistämisvelvoitteiden (tasa-arvosuunnitelmat,
kiintiösäännös ym.) toteutumista.
5. Huolehditaan siitä, että tasa-arvovaltuutetun toimistossa on tasa-arvolain tehokkaan
valvonnan ja edistämistoimien edellyttämä luotettava asiantuntemus.
Henkilöstötavoitteet
1. Toimistolla on tehtävien edellyttämä tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne.
2. Henkilöstön osaamista kehitetään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.
3. Johtaminen tukee tuloksellista toimintaa ja toimiston kehittämistoimenpiteet ovat
osallistavia.
4. Henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä ja tavoitteita toteutetaan mm.
työhyvinvointikyselyjen, työsuojelun toimintaohjelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman
pohjalta.
Taloutta ja ICT:tä koskevat tavoitteet
1. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja sovitettu yhteen toimiston toimintasuunnitelman ja
strategian pohjalta.
2. Siirtyviä määrärahoja käytetään vastuullisesti ja tuloksellisesti.
3. Osallistutaan aktiivisesti HILDA-asianhallintajärjestelmän kehittämiseen ja valmistellaan
käyttöönottoon liittyviä toimenpiteitä.
4. Arvioidaan toimenpiteitä toimiston hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
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1.2

Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)

1.2.1 Koronapandemian vaikutuksista
Keväällä 2020 kärjistynyt koronapandemia on vaikuttanut sekä tasa-arvovaltuutetun toimiston
työhön että koko yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön. Tasa-arvovaltuutetun toimisto siirtyi
kokonaisuudessaan etätyöhön maaliskuun 2020 puolivälissä, ja samassa yhteydessä
neuvontapuhelinpalvelua siirryttiin toteuttamaan soittopyyntöjen avulla. Tämä vaikutti merkittävästi
neuvontapuhelujen määrään. Elokuun loppuun mennessä neuvontapuheluita oli vuoden 2020 aikana
tullut n. 170, kun edellisenä vuonna luku oli vähän yli 300. Elo-syyskuun vaihteesta lukien
neuvontapuhelin on toiminut jälleen normaalisti.
Kirjallisissa yhteydenotoissa sen sijaan ei näkynyt laskua edelliseen vuoteen verrattuna, päinvastoin.
Syyskuun loppuun 2020 mennessä syrjintäasioita oli diarioitu lähes kaksinkertainen määrä
edellisvuoteen verrattuna, ja kaikissa kirjatuissa yhteydenotoissakin kasvua oli lähes 50 %.
Koronakriisi on vaikuttanut monin tavoin tasa-arvotilanteeseen suomalaisessa yhteiskunnassa, joskin
pidempiaikaisten vaikutusten selvittämiseen mennee vielä runsaasti aikaa. Työelämässä
koronatilanne on alkuvaiheessa vaikuttanut erityisesti naisvaltaisten alojen tilanteeseen ja
työllisyyteen, kun rajoituksia asetettiin erityisesti majoitus- ja ravintola-aloille. Toisaalta
naisvaltainen julkinen sektori joutui työskentelemään varsin suuren paineen alaisena, kun
terveydenhuollon kuormitus kasvoi kevään akuutin epidemiatilanteen vuoksi ja toisaalta opetusala
siirtyi nopealla aikataululla lähes kokonaan etäopetukseen. Suomen Sairaanhoitajaliiton
kyselytutkimukseen vastanneista yli puolet harkitsi alanvaihtoa koronapandemian aikana ja 40
prosenttia ilmoitti olevansa uupunut kevään ja kesän jälkeen.1
Todennäköistä on, että esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetusalan henkilöstön
kuormitus jatkuu korkeana koko pitkittyvän koronaepidemian ajan ja sen jälkeenkin: apu sosiaalisten
ongelmien hoitamiseen on vähentynyt korona-ajan rajoitusten vuoksi, terveydenhuoltoon on
syntynyt hoitovelkaa ja koulut joutuvat elämään pitkäänkin tilanteessa, jossa etä- ja lähiopetus

1

https://sairaanhoitajat.fi/yli-puolet-sairaanhoitajaliiton-koronakyselyn-vastaajista-miettialanvaihtoa-koronapandemian-aikana/ (luettu 6.10.2020)
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vuorottelevat ja toteutuvat osin samanaikaisestikin. Tämä voi vaikuttaa opetushenkilöstön
jaksamisen lisäksi erityisesti heikossa asemassa olevien oppilaiden ja opiskelijoiden
koulumenestykseen ja syrjäytymisriskiin.
Arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen johtama asiantuntijaryhmä arvioi hyvinvoinnin ja tasa-arvon
vahvistamista koronakriisin aikana ja sen jälkeen.2 Asiantuntijaryhmän arvion mukaan koronakriisi on
koetellut eniten heikoimmassa asemassa olevia. Raportissa nostetaan sukupuolinäkökulmasta esiin
esimerkiksi yksinhuoltajien haasteet selvitä työstä ja hoivavastuista ilman koulun, päiväkotien ja
läheisten tukea sekä lähisuhdeväkivallan mahdollinen lisääntyminen eristäytymisen sekä
taloudellisen ahdingon, stressin ja päihteiden käytön lisääntymisen myötä. Lähisuhdeväkivallan
lisääntyminen koronaepidemian aikana on nostettu esiin useissa muissakin kotimaisissa ja
kansainvälisissä puheenvuoroissa. Haitallisten vaikutusten kasautumisessa on huomioitava myös
muut sukupuolen kanssa risteävät tekijät, kuten maahanmuuttajatausta, ikä, sosioekonominen
asema ja vammaisuus.
1.2.2 Muu yhteiskunnallinen toimintaympäristö
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. Tasa-arvovaltuutettu antoi näitä teemoja
koskevia suosituksia. Suuri osa suosituksista on huomioitu pääministeri Sanna Marinin
hallitusohjelmassa sekä hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa, ja useat toimenpiteet ovat jo
työryhmävalmistelussa. Toisaalta useat uudistushankkeet, kuten translain uudistaminen, ovat
edenneet varsin hitaasti erityisesti koronaepidemian vuoksi.
Tasa-arvovaltuutetun työssä keskeinen elämänalue on työelämä. Työelämässä on eräitä hyvin
tunnistettuja pitkäkestoisia tasa-arvo-ongelmia kuten naisten ja miesten välinen palkkaero. Kestoongelmaksi on muodostunut myös syrjintä raskauden ja vanhemmuuden perusteella, joka on jäänyt
tasa-arvopolitiikassakin melko vähälle huomiolle. Näitä ongelmia pyritään ratkaisemaan myös

2

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162283
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hallitus- ja tasa-arvo-ohjelmien toimenpiteillä, kuten määräaikaisten työntekijöiden
raskaussyrjintäsuojan vahvistamisella palvelussuhdelaeissa. Epätyypilliset työsuhteet sekä uudet
työnteon ja työn teettämisen tavat, kuten alustatalous, ovat myös omiaan altistamaan syrjinnälle.
Tasa-arvovaltuutetun tehtävä 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. Tasaarvosuunnitelmien valvonta tarkoittaa käytännössä ennen kaikkea ohjeiden ja neuvojen antamista
työnantajakohtaisesti tasa-arvosuunnittelun kehittämiseksi.
Yliopistotutkija Inkeri Tanhua selvitti opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä yliopistojen
henkilöstöpoliittisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien sisältöä ja ajantasaisuutta.3
Tanhuan havainnot ovat samansuuntaiset kuin tasa-arvovaltuutetulla: Ohjelmia ei ollut välttämättä
päivitetty tai niistä saattoi puuttua jokin lain vaatima osio kuten arvio aiempien
kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta. Lisäksi Tanhua peräänkuulutti suunnitelmiin konkreettisia
toimia, joilla korkeakoulut edistäisivät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tanhuan selvityksen mukaan
yliopistojen suunnitelmista 5/14 ja ammattikorkeakoulujen suunnitelmista 4/24 täytti tasa-arvolain
vaatimukset.
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. 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. Kyselyn jälkeen vuoropuhelua perusopetuksen

3

https://minedu.fi/-/tasa-arvo-korkeakouluissa-ja-tki-toiminnassa-vaatii-viela-tyota
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järjestäjien kanssa jatkettiin vierailujen muodossa, mutta ne päättyivät keväällä 2020
koronaepidemian vuoksi.
Poikien tyttöjä huonompi koulumenestys on monisyinen yhteiskunnallinen ongelma, joka lisää
poikien syrjäytymisriskiä. Onkin tärkeää, että erilaisten koulutusreformien – kuten korkeakoulujen
pääsykoeuudistus – sukupuolivaikutuksia arvioidaan etukäteen ja niiden vaikutusta sukupuolten
tasa-arvoon seurataan.
On tärkeää, että hallitusohjelmassa ja hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa kiinnitetään huomiota
häirintään, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja vihapuheeseen. Naisiin kohdistuvan väkivallan
torjuntaohjelma ja raportoijan tehtävä nostavat toivottavasti sukupuolittuneen väkivallan torjunnan
ja ennaltaehkäisemisen sille kuuluvaan asemaan. Sukupuolittunut vihapuhe ja erityisesti verkossa
tapahtuva häirintä – joka sekin on luonteeltaan voimakkaasti sukupuolittunutta – heikentävät
erityisesti naisten ja erilaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien halukkuutta ja mahdollisuutta osallistua
yhteiskunnalliseen keskusteluun.
On tärkeää, että seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö uudistetaan ja toteutetaan muutkin
rikoslakia koskevat uudistukset, joista hallitusohjelmassa on sovittu. Lakiuudistusten lisäksi on
tärkeää tarjota koulutusta – mieluiten pakollista – viranomaisille ja muille toimijoille, jotka ovat
tekemisissä naisiin kohdistuvan väkivallan ja seksuaalisen väkivallan kanssa. Myös riittävien
resurssien turvaaminen niin rikosprosessissa kuin väkivallan vastaista työtä tekeville tahoillekin on
tärkeää.
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 aseman parantamisessa on hallitusohjelman perusteella niin ikään
mahdollista ottaa merkittäviä edistysaskeleita. Translaki olisi saatava uudistettua nopealla
aikataululla Suomen kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita ja perusoikeuksia kunnioittavaksi.
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Intersukupuolisten lasten ruumiillista koskemattomuutta on vahvistettava. Sukupuolineutraalia
henkilötunnusta koskeva uudistus on syytä viedä niin ikään pikaisesti läpi, koska nykyinen
henkilötunnusjärjestelmä altistaa sukupuolivähemmistöihin kuuluvia syrjinnälle. On kuitenkin
jatkossakin tärkeää, että tiedot ihmisten oikeudellisesta sukupuolesta ovat edelleen tallennettuina
esimerkiksi väestötietojärjestelmässä ja ne ovat käytettävissä niissä tilanteissa, joissa tietoa
sukupuolesta perustellusti tarvitaan – kuten seurattaessa naisten ja miesten asemaa yhteiskunnassa
ja suunniteltaessa ja toteutettaessa niiden pohjalta yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä sekä
edistettäessä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työpaikoilla, oppilaitoksissa ja viranomaisten
toiminnassa.
Tasa-arvo miesten näkökulmasta ja ns. mieskysymykset ovat osa tasa-arvopoliittista keskustelua ja
keskustelua epätasa-arvosta suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskeisiä yhteiskunnallisen keskustelun
teemoja ovat olleet muun muassa lasten huoltajuus- ja tapaamisoikeuskysymykset erotilanteissa
sekä miesten asevelvollisuus, terveyserot, sukupuoleen perustuvat erot eliniän odotteessa sekä
poikien keskimäärin tyttöjä heikompi koulumenestys. Tasa-arvolain soveltamista koskevassa oikeusja 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 – ja toisaalta ne rakenteet, kuten hoivan epätasainen jakautuminen ja
sukupuolistereotypiat, jotka voivat olla monien miehiä ja poikia koskevien ongelmien taustalla.
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. Asiaan on kiinnitetty
huomiota tasa-arvovaltuutetun strategiatyössä ja tunnistettu osaamisen ylläpitäminen ja
kehittäminen strategiseksi painopisteeksi.
1.2.3 Hallinnollinen toimintaympäristö
Tasa-arvovaltuutetun lakisääteisten tehtävien hoitamisessa asianhallintajärjestelmä on keskeinen
työväline. Edelleen jatkuva asianhallintajärjestelmän (HILDA) uudistushanke vaikuttaa myös tasa-
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arvovaltuutetun työhön, koska sen toteuttaminen vaatii runsaasti hallinnollisia ja
asiantuntijaresursseja. Onkin tärkeää, että oikeusministeriö tukee järjestelmän valmistelua ja
käyttöönottoa erillisvirastojen osalta myös jatkossa. Toisaalta uusi asianhallintajärjestelmä
mahdollistaa asiakasasioiden sujuvamman hoitamisen sekä tilastotietojen keräämisen ja
hyödyntämisen.
Oikeusministeriön käynnistämän oikeushallintovirastohankkeen valmistelu jatkuu kesäkuussa 2020
valmistuneen selvityshenkilö Henrika Räsäsen raportin pohjalta. Myös sillä voi olla vaikutuksia tasaarvovaltuutetun toimiston työhön ja sisäiseen työnjakoon. Hankkeesta riippumatta erillisvirastojen
toimitilakysymyksiä tarkastellaan oikeusministeriön johdolla. Tasa-arvovaltuutetun tavoitteena on
edelleen lisätä hallinnonalan valtuutettujen ja muiden erillisviranomaisten yhteistyötä.
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.
Tasa-arvovaltuutetun internetsivut on uudistettu vuoden 2020 aikana. Tähän on kohdistettu myös
ylimääräisiä henkilöresursseja. Uudistustyössä on huomioitu erityisesti saavutettavuutta koskevan
lainsäädännön vaatimukset. Kielivalikoimaa on lisätty aiemmasta ja sivustojen sisältöä pyritty
muutenkin kehittämään.
1.2.4 Riskienhallinta
Henkilöstön työhyvinvoinnista ja toimintakyvystä huolehtiminen on erityisen tärkeää tasaarvovaltuutetun toimiston kaltaisessa pienessä organisaatiossa. Työhyvinvointia kehitetään mm.
VMBaro-työhyvinvointikyselyn, yhdenvertaisuussuunnitelman ja työsuojelun toimintaohjelman
pohjalta. Em. asiakirjojen toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain yhdessä henkilöstön
kanssa.
Sähköisen asianhallintajärjestelmän uudistamisen yhteydessä kiinnitetään huomiota
tietoturvariskeihin.
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Viestintästrategian uudistamisella vahvistetaan valtuutetun työn vaikuttavuutta.
Kriisiviestintäsuunnitelman päivittämisellä pyritään vähentämään viestintään liittyviä
haavoittuvuuksia ja riskejä. Erityisesti sosiaalisen median ympäristössä saattaa nousta äkillisiä
viestinnällisiä kriisitilanteita, jotka voivat vaikuttaa ainakin lyhyellä aikavälillä tasa-arvovaltuutetun
toimiston toimintaedellytyksiin.
Toimiston tehtävänkuvia pyritään jatkuvasti kehittämään haavoittuvuuden vähentämiseksi.
Tehtävänkuvien läpikäynti on siirtynyt vuodelle 2021.

2.

Tulostavoitteet vuosille 2021–2024

2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021–2024 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.
Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 1: Sukupuolten tasa-arvo toteutuu osana perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Vuosi
2021–

Välitavoitteet


2024

Mittari/ Arviointikriteeri

Tasa-arvolain tuomat oikeudet ja

Tasa-arvovaltuutetulle tulevien

velvollisuudet tunnetaan

yhteydenottojen määrä ja laatu sekä

yhteiskunnassa.

Tasa-arvobarometrin ja muiden
mittausten, kuten tulevan tasaarvoindeksin ja perusoikeusindeksin
tulokset.

2021



Tasa-arvovaltuutettu vaikuttaa tasaarvolain uudistusten sisältöön (palkka-

Lakiuudistusten sisältö
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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

avoimuus, varhaiskasvatuksen ja
viranomaisten suunnitteluvelvoite ym.)
2021–



2024

2021–



2024

Tasa-arvolain edistämisvelvoitteita

Tasa-arvovaltuutetun

(erityisesti oppilaitokset ja työnantajat)

valvontakäytännön havainnot. Muiden

noudatetaan.

tahojen (OKM, STM, ym.) selvitykset.

Tasa-arvovaltuutettu osallistuu

Mediaseuranta ja sosiaalisen median

yhteiskunnalliseen keskusteluun ja

seuranta sekä erikseen laadittavat

nostaa aktiivisesti esiin erityisesti

viestinnän vaikuttavuusmittarit (mm.

valvontatyön tuomia havaintoja.

mainemittaus).
Tasa-arvovaltuutetun lausuntojen ja
suositusten toteutumisen/etenemisen
seuranta.

Tulostavoite 2: Tasa-arvolaissa turvatut oikeudet ja oikeusturva toteutuvat käytännössä.
Vuosi
2021–

Välitavoitteet


2024

Mittari/ Arviointikriteeri

Analysoidaan ja kehitetään

Työelämän seurantalomakkeet,

menettelytapoja syrjintäasioiden

oikeuskäytäntöselvitys.

hoitamisessa, sovinnon edistämisessä ja
kannanottojen vaikuttavuuden
seurannassa.

Seurataan niiden syrjintäasioiden
määrää ja laatua, joissa TAS on
edistänyt sovintoa.

Tulostavoite 3: Sukupuolten tasa-arvoa edistetään aktiivisesti tasa-arvolaissa edellytetyllä tavalla.
Vuosi
2021–
2024

Välitavoitteet


Mittari/ Arviointikriteeri

Tasa-arvolain edistämisvelvoitteita

Tasa-arvovaltuutetun

(erityisesti oppilaitokset ja

valvontakäytännön havainnot. Muiden

työnantajat) noudatetaan.

tahojen (OKM, STM, ym.) selvitykset.
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2.2

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2021 – 2024 ovat:
1. Seurataan tasa-arvokehitystä yhteiskuntaelämän eri alueilla ja nostetaan esiin
valvontatyössä ilmenneitä syrjintäongelmia. Toimitaan tietoisuuden lisäämiseksi syrjintään
liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.
2. Toimitaan yhteistyössä muiden tasa-arvo- sekä perus- ja ihmisoikeustoimijoiden kanssa
kansallisesti ja kansainvälisesti.
3. Turvataan tasa-arvolakia koskevien neuvontapalveluiden hyvä saatavuus ja valvotaan
syrjintäkieltojen noudattamista tarkoituksenmukaisella ja vaikuttavalla tavalla.
4. Edistetään ja valvotaan tasa-arvolain edistämisvelvoitteiden (tasa-arvosuunnitelmat,
kiintiösäännös ym.) toteutumista.
5. Huolehditaan siitä, että eri asiakastahoilla (syrjinnän kohteeksi joutuneet, työnantajat,
oppilaitokset, tavaroiden ja palveluiden tarjoajat, viranomaiset ym.) on käytettävissä tasaarvolakia koskevaa luotettavaa asiantuntemusta.
Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 1: Seurataan tasa-arvokehitystä yhteiskuntaelämän eri alueilla ja nostetaan esiin
valvontatyössä ilmenneitä syrjintäongelmia. Toimitaan tietoisuuden lisäämiseksi syrjintään liittyvistä
oikeuksista ja velvollisuuksista.
Vuosi
2021

Välitavoitteet


Uudistetaan tasa-arvovaltuutetun viestintä/vaikuttamisstrategia.

2021–



2024

niissä työryhmissä ja muissa ryhmissä, joihin

arvovaltuutetun perustehtävän näkökulmasta.


Strategia on uudistettu.

Tasa-arvovaltuutetun edustajat vaikuttavat

osallistuminen on relevanttia tasa-

2021

Mittari/ Arviointikriteeri

Laaditaan tasa-arvovaltuutetun kertomus
eduskunnalle.

Työryhmiin osallistuminen ja
niiden toiminnan säännöllinen
arviointi.

Kertomus on laadittu.
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Vuosi

Välitavoitteet


Laaditaan viestintäsuunnitelma, jonka avulla
vaikutetaan eduskuntakertomuksen
keskeisten havaintojen ja suositusten
edistämiseen yhteiskunnassa.

2022



Mittari/ Arviointikriteeri
Eduskuntakertomusta koskeva
viestintäsuunnitelma on
laadittu.

Luovutetaan eduskunnalle tasa-

Kertomus on luovutettu

arvovaltuutetun kertomus.

eduskunnalle vuoden 2022
alussa.

2022–



2024

Hyödynnetään eduskuntakertomuksen sisältöä Viestintää toteutetaan
tasa-arvovaltuutetun viestinnässä ja muussa

viestintäsuunnitelman

edistämistoiminnassa.

mukaisesti ja sen vaikuttavuutta
seurataan.

Tulostavoite 2: Toimitaan yhteistyössä muiden tasa-arvo- sekä perus- ja ihmisoikeustoimijoiden
kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.
Vuosi
2021–

Välitavoitteet


2024

2021–



2024

Mittari/ Arviointikriteeri

Kehitetään yhteistyötä muiden valtuutettujen Yhteistyön määrä ja laatu
(erityisesti YVV, LAPS) ja muiden

(säännöllisyys,

viranomaisten (mm. tasa-arvoviranomaiset,

suunnitelmallisuus, hyödyt

HEUNI) kanssa.

osapuolille)

Osallistutaan Equinetin toimintaan TAS:n
toiminnan kannalta relevanteissa

Työryhmiin osallistuminen

työryhmissä.
2021–



2024

Tasa-arvovaltuutettu on
Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen.



Jäsenyys on toteutunut.

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työssä ja
kannanotoissa huomioidaan eri sukupuolten

Ihmisoikeusvaltuuskunnan

ja sukupuolivähemmistöjen tilanne ja heidän

toimintasuunnitelman sisältö.

kohtaamansa ihmisoikeushaasteet.
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Vuosi
2021–

Välitavoitteet


Mittari/ Arviointikriteeri

Tasa-arvovaltuutettu osallistuu perus- ja

2024

ihmisoikeusvalvojien tapaamisiin (IOK

PIO-valvojien tapaamisten

koordinoi) ja nostaa niissä esiin relevantteja

säännöllisyys ja sisältö.

teemoja.
2021–



Tasa-arvoviranomaiset tapaavat kahdesti

2024

vuodessa ja tiedonkulku on muutenkin
säännöllistä ja epämuodollista.

Tasa-arvoviranomaisten
tapaamiset. Koettu tiedonkulku.

Tulostavoite 3: Turvataan tasa-arvolakia koskevien neuvontapalveluiden hyvä saatavuus ja valvotaan
syrjintäkieltojen noudattamista tarkoituksenmukaisella ja vaikuttavalla tavalla.
Vuosi
2021–

Välitavoitteet


2024
2021–



2024

Mittari/ Arviointikriteeri

Tasa-arvovaltuutetun neuvontapalvelut

Puhelin- ja muun neuvonnan tilastot.

tunnetaan ja niitä käytetään.

Mainemittauksen tulokset.

Tasa-arvovaltuutetun internet-sivujen

Sivujen kävijätilastot, sivuilta saatu

sisältö on ajantasainen ja sivut

palaute ja saavutettavuuden

löydetään.

seuranta.

Tulostavoite 4: Edistetään ja valvotaan tasa-arvolain edistämisvelvoitteiden (tasa-arvosuunnitelmat,
kiintiösäännös ym.) toteutumista.
Vuosi
2021–

Välitavoitteet


2024

Mittari/ Arviointikriteeri

Edistämisvelvoitteita valvotaan oma-

Työpaikoilta pyydetään tasa-

aloitteisesti resurssien puitteissa.

arvosuunnitelmat syrjintäkieltojen
valvonnan yhteydessä.

2021



Työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmien
valvontaa ja suunnitelmien laadun

Työkalu on otettu käyttöön vuoden

parantamista varten otetaan käyttöön

2021 aikana.

sähköinen työkalu.
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Tulostavoite 5: Huolehditaan siitä, että tasa-arvovaltuutetun toimistossa on tasa-arvolain tehokkaan
valvonnan ja edistämistoimien edellyttämä luotettava asiantuntemus.
Vuosi
2021–

Välitavoitteet


2024

Mittari/ Arviointikriteeri

Jatketaan oikeudellisia ongelmia ja
muita tasa-arvokysymyksiä

Seurataan toiminnan seurannan

käsittelevien esittelijäpalaverien

yhteydessä.

käytäntöä.
2021

2022–





2024

Osaamissuunnitelman mukaiset

Seurataan toiminnan seurannan

toimenpiteet on otettu käyttöön.

yhteydessä.

Hyödynnetään ennakoivaa
rekrytointia mm. eläköitymisten
yhteydessä määrärahojen puitteissa.

2.3

Rekrytointien aikatauluttaminen ja
toteuttaminen. Määrärahojen riittävyys.

Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:
1. Toimistolla on tehtävien edellyttämä tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne.
2. Esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa ja toimiston kehittämistoimenpiteet ovat
osallistavia.
3. Henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä ja tavoitteita toteutetaan mm.
työhyvinvointikyselyn, työsuojelun toimintaohjelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman
pohjalta. Seuranta toteutetaan vuosittain.
Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 1: Toimistolla on tehtävien edellyttämä tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne.
Vuosi
2021

Välitavoitteet


Henkilöstön tehtävänkuvat käydään läpi ja
ajantasaistetaan tarpeen mukaan ja
haavoittuvuuden vähentämiseksi.

Mittari/ Arviointikriteeri
Tehtävänkuvat on käyty läpi ja
ajantasaistettu.
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Tulostavoite 2: Esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa ja henkilöstön työhyvinvointia.
Vuosi
2021–

Välitavoitteet


2024

Mittari/ Arviointikriteeri

Esimiestyötä arvioidaan mm. vuosittain

Esimiestyön kehittämistarpeet on

toteutettavissa VMBaro-

määritelty ja

työtyytyväisyyskyselyissä ja määritellään

toteutettu/aikataulutettu.

esimiestyön kehittämistarpeet.

Esimiestyön saamat arviot
VMBarossa.

Tulostavoite 3: Henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä ja tavoitteita toteutetaan mm.
työhyvinvointikyselyn, työsuojelun toimintaohjelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman pohjalta.
Seuranta toteutetaan vuosittain.
Vuosi
2021

Välitavoitteet


Mittari/ Arviointikriteeri

Työhyvinvoinnissa huomioidaan erityisesti
COVID-epidemian aiheuttama pitkittynyt
etätyötilanne. Kehitetään työhyvinvointia

Käytäntöjä on kehitetty ja

etätyössä tukevia käytäntöjä mm. VMBaron

arvioitu.

tulosten pohjalta, tarvittaessa yhteistyössä
työterveyshuollon kanssa.
2021–



2024

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

2021



Toimenpiteistä on päätetty ja
niiden seuranta on toteutettu.

Työsuojelun toimintaohjelman päivittämisessä
huomioidaan erityisesti maalittamiseen ja
muuhun järjestelmälliseen häirintään liittyvät
riskit hallinnonalan yhteisten suositusten
mukaisesti.

Työsuojelun toimintaohjelman
sisältö.
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2.4

Talous ja ICT

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:
1. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja sovitettu yhteen toimiston toimintasuunnitelman ja
strategian pohjalta.
2. Siirtyviä määrärahoja käytetään vastuullisesti ja tuloksellisesti.
3. Osallistutaan aktiivisesti HILDA-asianhallintajärjestelmän kehittämiseen ja valmistellaan
käyttöönottoon liittyviä toimenpiteitä.
4. Arvioidaan toimenpiteitä toimiston hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 1: Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja sovitettu yhteen toimiston toimintastrategian
pohjalta.
Vuosi
2021–

Välitavoitteet


2024

Mittari/ Arviointikriteeri

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

Toimiston sisäinen budjetti on tehty
ennen toimintavuotta. Budjetin
toteumaa on seurattu kuukausittain.

Tulostavoite 2: Siirtyviä määrärahoja käytetään vastuullisesti ja tuloksellisesti.
Vuosi
2021–
2024

Välitavoitteet


Mittari/ Arviointikriteeri

Siirtyviä määrärahoja käytetään

Siirtyvän määrärahan käyttö on

erityisesti palvelutason parantamiseen

toteutunut sisäisen budjetoinnin

(henkilöresurssit, digitalisaatio).

mukaisesti.
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Tulostavoite 3: Osallistutaan aktiivisesti HILDA-asianhallintajärjestelmän kehittämiseen ja
valmistellaan käyttöönottoon liittyviä toimenpiteitä.
Vuosi
2021–

Välitavoitteet


2022

Mittari/ Arviointikriteeri

Osallistutaan HILDAn käyttöönoton
valmisteluun ja varmistetaan, että se

Osallistuminen valmistelutyöhön.

täyttää TAS:n tarpeet.
2022



HILDAn käyttöönottoprojekti
aloitetaan. Henkilöstö saa tarvittavan
koulutuksen.

2023



HILDA otetaan tuotantokäyttöön.

Käyttöönottoprojektin määrittely ja
toteutus. Toteutuneet koulutukset.
HILDA otettu työkäyttöön. Käytön
koettu sujuvuus.

2024



HILDAn käytön vakiintuminen ja
hyödyntäminen mm. tilastoinnissa.

Käytön ja tilastoinnin koettu sujuvuus.

Tulostavoite 4: Arvioidaan toimenpiteitä toimiston hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
Vuosi
2021

Välitavoitteet


Mittari/ Arviointikriteeri

Arvioidaan, millä toimenpiteillä (pl.
toimitilat, jotka ovat Senaatin
vastuulla) TAS:n hiilijalanjälkeä voidaan
pienentää. Laaditaan suunnitelma
toimenpiteiden toteuttamisesta

Suunnitelma on tehty.

hyödyntäen muiden hallinnonalan
toimijoiden hyviä käytäntöjä ja yhteisiä
ohjeistuksia.
2022–
2024



Toteutetaan ja päivitetään
suunnitelmaa hiilijalanjäljen
pienentämiseksi.

Toimenpiteiden toteutuminen.
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3.

Vuosien 2021–2024 voimavarat

3.1

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet

Toteuma
2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Tavoite
2024

11,4

11,8

11

10,7

11

11

Tasa-arvovaltuutetun toimistossa on 10 virkaa. Vuoden 2021 aikana käytetään mahdollisesti
seuraavia, siirtyvillä määrärahoilla rahoitettavia lisäresursseja:


ylimääräinen ylitarkastajan virkasuhde n. yhdeksäksi kuukaudeksi



viestinnän harjoittelija n. viideksi kuukaudeksi.

Molempien tehtävien perusteena on erityisesti eduskuntakertomuksen laatimiseen liittyvä
lisääntynyt työmäärä.
Em. 10 viran lisäksi tasa-arvovaltuutettu esittää julkisen talouden kehyksiin 2022 – 2025 200.000
euron lisäystä, joka mahdollistaisi kahden ylitarkastajan viran perustamisen erityisesti tasa-arvon
edistämisvelvoitteiden valvontaan sekä muuhun toimintaan (mm. viestintä) liittyvien määrärahojen
lisäämisen.

3.2

Määrärahat

Määrärahat
Toteuma
2019

Arvio
2020

Tulossopimus
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

1 013 375

1 070 000

970 000

1 030 000

1 050 000

1 050 000

Lisäksi valtuutetulla on käytössään edelliseltä vuodelta siirtyvä määräraha, jonka arvioidaan olevan
vuonna 2021 135.000 euroa. Taulukossa vuosien 2022–2024 määrärahat ovat valtioneuvoston
16.4.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat
talousarvioesitykset vuosittain.
Tasa-arvovaltuutettu esittää lisäksi julkisen talouden kehyksiin 2022 – 2025 200.000 euron lisäystä,
joka mahdollistaisi kahden ylitarkastajan viran perustamisen erityisesti tasa-arvon
edistämisvelvoitteiden valvontaan sekä muuhun toimintaan (mm. viestintä) liittyvien määrärahojen
lisäämisen.
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4.

Voimassaolo ja seuranta

Tulossopimus koskee vuosia 2021–2024. 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

Pekka Timonen
Kansliapäällikkö
oikeusministeriö

Jukka Maarianvaara
Tasa-arvovaltuutettu

TULOSSOPIMUSASIAKIRJA
16.10.2020

Oikeusministeriön ja Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon tulossopimus vuosille 2021–2024
Oikeusministeriö ja tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminto ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2021–2024 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.

Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon puolivuosikatsauksessa ja tilinpäätöksen toimintakertomuksessa.

Tulosneuvottelu käytiin 15.10.2020.

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

Tiedusteluvalvonnalla tuetaan kestävää kehitystä rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyvän
hallinnon edistämisen osalta.
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Alla olevassa taulukossa esitetään toiminnon visio, perustehtävä sekä tärkeimmät strategiset
tavoitteet ulottuen vuoteen 2024.
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 ja kohdennetusti muuta tiedustelutoiminnan yhteydessä syntyvää dokumentaatiota
3. Ylläpidetään kiinteitä yhteistyösuhteita tiedustelutoiminnan muihin valvojiin
4. Viestitään valvontatoiminnasta salassapitovelvoitteiden sallimissa puitteissa
Henkilöstötavoitteet
5. Valvontatoimintaa ja toiminnon sisäistä tiedonhallintaa kehitetään toiminnon
henkilöstön yhteistyönä
Taloutta koskevat tavoitteet
6. Laillisuusvalvonnan kustannustehokkuus varmistetaan sen asianmukaisella
kohdentamisella
7. Toiminto tukeutuu henkilöstö- ja taloushallinnollisesti tietosuojasuojavaltuutetun toimistoon tai tulevaisuudessa mahdollisesti perustettavaan oikeushallintovirastoon; toiminnolla on tietoturvasyistä oma asiakirjahallinto
8. Laillisuusvalvonnassa hyödynnetään valvottavien toiminnallisia asianhallintajärjestelmiä; toiminnolla on tietoturvasyistä oma salassa pidettävien asioiden
diaari ja muita asioita varten otetaan käyttöön HILDA-asianhallintajärjestelmä
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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 tiedusteluviranomaisten valvonnan voimavarojen on oltava
riittävät ja kustannustehokkaasti kohdennetut. Valvottavan toiminnan luonteen vuoksi myös
sen valvonnassa korostuvat korkeat tietoturvavaatimukset.

2.

Tulostavoitteet Vuosille 2021–2024

2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus


Varmistetaan tiedustelutoiminnan kohdentumisen lainmukaisuus

Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 1: Varmistetaan tiedustelutoiminnan kohdentumisen lainmukaisuus
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

20212024



Valvonta suunnataan sen mukaisesti, mihin uusimuotoinen tiedustelutoiminta kohdentuu

laadullinen
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2.2

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2021 – 2024 ovat:

Toiminnallinen tuloksellisuus


Tarkastetaan kaikki tiedustelumenetelmien käyttöä koskevat päätökset ja kohdennetusti muuta tiedustelutoiminnan yhteydessä syntyvää dokumentaatiota



Ylläpidetään kiinteitä yhteistyösuhteita tiedustelutoiminnan muihin valvojiin



Viestitään valvontatoiminnasta salassapitovelvoitteiden sallimissa puitteissa

Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 2: Tarkastetaan kaikki tiedustelumenetelmien käyttöä koskevat päätökset ja
kohdennetusti muuta tiedustelutoiminnan yhteydessä syntyvää dokumentaatiota

Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021-



2024

Tarkastetaan kaikki tiedustelumenetelmien käyttöä koskevat päätökset ja kohdennetusti muuta tiedustelutoiminnan
yhteydessä syntyvää dokumentaatiota

numeraalinen

Tulostavoite 3: Ylläpidetään kiinteitä yhteistyösuhteita tiedustelutoiminnan muihin valvojiin
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

20212024



Ylläpidetään kiinteitä yhteistyösuhteita tietosuojavaltuutettuun ja tiedustelutoiminnan muihin valvojiin

laadullinen
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Tulostavoite 4: Viestitään valvontatoiminnasta salassapitovelvoitteiden sallimissa puitteissa
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri



20212024

Kehitetään tiedusteluvalvontavaltuutetun vuosikertomusta ja tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon verk-

laadullinen

kosivuja

Henkilöstö

2.3

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:

Henkilöstö


Valvontatoimintaa ja toiminnon sisäistä tiedonhallintaa kehitetään toiminnon henkilöstön yhteistyönä

Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 5: Valvontatoimintaa ja toiminnon sisäistä tiedonhallintaa kehitetään toiminnon
henkilöstön yhteistyönä

Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021



Tiedusteluvalvontavaltuutettu hyväksyy toiminnalleen työjärjestyksen



Kehitetään toiminnon sisäistä tiedonhallintaa ja luodaan menettelytavat uudessa korkean tietoturvatason toimitilassa toimimiselle

laadullinen
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Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021–



2024

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



laadullinen

Rekrytoidaan ja perehdytetään mahdollinen lisähenkilöstö *)

*) ks. 3.1 Henkilötyövuodet

2.4

Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 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



Laillisuusvalvonnassa hyödynnetään valvottavien toiminnallisia asianhallintajärjestelmiä; toiminnolla on tietoturvasyistä oma salassa pidettävien asioiden diaari
ja muita asioita varten otetaan käyttöön HILDA-asianhallintajärjestelmä

Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 9: Laillisuusvalvonnan kustannustehokkuus varmistetaan sen asianmukaisella
kohdentamisella
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Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri



2021-

Laillisuusvalvonta on kustannustehokkaasti koh-

2024

dennettua

laadullinen

Tulostavoite 10: Toiminto tukeutuu henkilöstö- ja taloushallinnollisesti tietosuojavaltuutetun
toimistoon tai mahdollisesti perustettavaan oikeushallintovirastoon

Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

20212024



Toiminto tukeutuu henkilöstö- ja taloushallinnollisesti tietosuojavaltuutetun toimistoon tai mahdollisesti perustetta-

laadullinen

vaan oikeushallintovirastoon

Tulostavoite 11: Laillisuusvalvonnassa hyödynnetään valvottavien toiminnallisia asianhallintajärjestelmiä; toiminnolla on tietoturvasyistä oma salassa pidettävien asioiden diaari ja muita
asioita varten otetaan käyttöön HILDA-asianhallintajärjestelmä

Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

20212024



HILDA-asianhallintajärjestelmä otetaan käyttöön

laadullinen
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3.

Vuosien 2021–2024 voimavarat

3.1

Henkilötyövuodet
Toteuma
2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Tavoite
2024

0,6

1,9

4 *)

4 **)

4 **)

4 **)

Henkilötyövuodet

*) Nykyiset tiedusteluvalvontavaltuutettu, erityisasiantuntija (siviilitiedustelu) ja hallinnollinen
avustaja sekä 14.6.2019 perustettu, mutta täyttämättä oleva erityisasiantuntijan (sotilastiedustelu) virka.

**) Pitemmän aikavälin henkilöstötarpeita voidaan arvioida tarkemmin sen jälkeen, kun kokonaan uusimuotoisesta tiedustelutoiminnasta ja sen kokonaan uusimuotoisesta valvonnasta
on saatu enemmän käytännön kokemusta. Toiminnon tarkoituksenmukaiseen virkarakenteeseen vaikuttavat muun muassa tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisuusjärjestelyt. Toiminnon
muihin henkilöstötarpeisiin vaikuttaa muun muassa se, missä määrin tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminto voi tukeutua muun kuin oikeudellisen osaamisen osalta muihin toimijoihin.

3.2

Määrärahat

Määrärahat
(1000 €)

Toteuma
2019

Arvio
2020

Tulossopimus
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

88

220 *)

350

350 **)

350 **)

350 **)

*) Menoennuste; määräraha 350 000 euroa

**) Pitemmän aikavälin määrärahatarpeita voidaan arvioida tarkemmin sen jälkeen, kun kokonaan uusimuotoisesta tiedustelutoiminnasta ja sen kokonaan uusimuotoisesta valvonnasta on saatu enemmän käytännön kokemusta. Uuteen korkean tietoturvatason toimitilaan
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siirtymisestä aiheutuvien kerta- ja jatkuvaluonteisten menojen tarkka määrä ei ole vielä tiedossa.

Taulukossa vuosien 2022–2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.04.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.

Lisäksi tiedusteluvalvontavaltuutetulla on käytössään edelliseltä vuodelta siirtyvä määräraha,
jonka arvioidaan olevan vuonna 2021 362 000 euroa.

Huom. toimitilakustannukset tietosuojavaltuutetun toimiston määrärahassa.
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4.

Voimassaolo ja seuranta

Tulossopimus koskee vuosia 2021-2024. Tulossopimusasiakirja päivitetään vuosittain tulosneuvottelussa tai jos valtuutettu vaihtuu sopimuskauden aikana.

Tulostavoitteiden toteutumista arvioidaan alustavasti tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon
puolivuosikatsauksessa ja tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Oikeusministeriö ohjeistaa raportointiaikataulusta erikseen.

5.

Allekirjoitukset

Pekka Timonen

Kimmo Hakonen

Kansliapäällikkö

Tiedusteluvalvontavaltuutettu

Tulossopimusasiakirja
21.10.2020

Oikeusministeriön ja Tietosuojavaltuutetun toimiston tulossopimus vuosille 2021–2024
Oikeusministeriö ja tietosuojavaltuutetun toimisto ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2021–2024
tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.

Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle tietosuojavaltuutetun toimiston puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.

Tulosneuvottelu käytiin 14.10.2020 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.



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 komission UK:ta koskevan tietosuojan riittävää tasoa koskevien päätösten käsittelyn yhteydessä 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)
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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.



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.

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 perheystävällisyyden 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.
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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 2024 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 tietosuojaasetuksessa 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 merkitsi tietosuojavaltuutetun toimiston asiamäärien merkittävää kasvua. Käsiteltävistä asiaryhmistä ovat korostuneet erityisesti ilmoitukset tietoturvaloukkauksista. Vireille tulevien asioiden määrän on tasaantumassa vuoden 2020 aikana edellisen vuoden tasolle ja ensimmäistä kertaa yleisen tietosuoja-asetuksen voimaan tulon jälkeen ratkaistujen asioiden määrä on
suurempi kuin vireille tulleiden asioiden.
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
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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 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.
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2. Tulostavoitteet vuosille 2021–2024
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

2.1

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021–2024 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

Mittari/Arviointikriteeri

2021



Tuetaan organisaatioasiakkaiden valmiuksia noudattaa tietosuo-

Euro barometri;

jalainsäädäntöä lisäämällä yleistä tietoisuutta ja osaamista erityi-

Ratkaisu-, tiedotus

sesti osoitusvelvollisuuden toteuttamisessa, läpinäkyvässä infor-

ja ohjausmateriaa-

moinnissa, tietosuojavaikutusten arvioinnissa, tietojen siirrossa

lin määrä;

kolmansiin maihin (ml. ohjeistus mallisopimuslausekkeita käyttävien rekisterinpitäjien notifiointivelvollisuus) ja Brexitin toteutuessa.





Pidetään lasten ja ikääntyneiden tietosuojakysymyksiä esillä eri

Toteutetut valvontatoimet teemoittain;

tason yhteistyössä sekä toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa.

Strategian valmis-

Uudistetaan tietosuojavaltuutetun toimiston strategia ja määrite-

tuminen;

tään toiminnan painopistealueet vastaamaan muuttunutta toi-

Puhelinneuvonnan

minta- ja lainsäädäntöympäristöä.

määrä ja vastatut;

Tiedotetaan aktiivisesti tehdyistä ratkaisuista ja linjanvedoista,

Eri toimivaltuuksien

sekä suunnitelluista toimenpiteistä.

käytön määrä.
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Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri



Lisätään näkyvyyttä vakiinnuttamalla tietosuojapäivästä vuosittainen kansallinen tapahtuma, sekä tehostamalla viestintää.



Otetaan viimeisetkin asetuksen mukaiset toimivaltuuden täysimääräisesti käyttöön.

2022



Toimitaan uuden strategian mukaisesti.

Henkilöstöbarometri

Tulostavoite 2: Eurooppalainen yhteistyö toimii suomalaisen tietosuojan voimavarana
Vuosi Välitavoitteet
2021



Mittari/Arviointikriteeri

Edistetään kansainvälisessä yhteistyössä eurooppalaisen tietosuojasääntelyn muodostamista kansainväliseksi malliksi.



Tarvittaessa päivitetään strategiset painopistealueet ja
vaikutustavat Euroopan tietosuojaneuvostossa ja



muussa kansainvälisessä yhteistyössä.

Tietosuojaneuvoston alatyö-

Vaikutetaan valittujen kansainvälisen toiminnan strate-

ryhmissä valmisteltavien asi-

gisten painopisteiden osalta aktiivisesti Euroopan tie-

oiden raportointivastuiden

tosuojaneuvostossa ennakoitavan toimintaympäristön

määrä; valvontatoimenpitei-

luomiseksi, sekä jalkautetaan kansallisesti yhdessä

den määrä.

luotuja työkaluja ja toimintamalleja.


Jatketaan kansallista yhteistyötä EDPB:n ohjeiden ja
suositusten kuulemisessa ja valmistelussa (esim. tieteellinen tutkimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu).



Tuodaan kansallisesti käytettäväksi EDPB:ssä yhdessä luotuja työkaluja ja toimintamalleja.



Osallistutaan EU:n yhteisten tietojärjestelmien tietosuojan säännölliseen valvontaan.

Sidosryhmä seminaarien/konferenssien määrä valituista asiakokonaisuuksista
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Vuosi Välitavoitteet
2022





Mittari/Arviointikriteeri

Vaikutetaan valittujen kansainvälisen toiminnan strategisten painopisteiden osalta aktiivisesti Euroopan tie-

Tietosuojaneuvoston alatyö-

tosuojaneuvostossa ennakoitavan toimintaympäristön

ryhmissä valmisteltavien asi-

luomiseksi, sekä jalkautetaan kansallisesti yhdessä

oiden raportointivastuiden

luotuja työkaluja ja toimintamalleja.

määrä; valvontatoimenpitei-

Osallistutaan EU:n yhteisten tietojärjestelmien tieto-

den määrä.

suojan säännölliseen valvontaan.
2023





Vaikutetaan valittujen kansainvälisen toiminnan painopisteiden osalta aktiivisesti Euroopan tietosuojaneu-

Tietosuojaneuvoston alatyö-

vostossa ennakoitavan toimintaympäristön luomiseksi,

ryhmissä valmisteltavien asi-

sekä jalkautetaan kansallisesti yhdessä luotuja työka-

oiden raportointivastuiden

luja ja toimintamalleja.

määrä; valvontatoimenpitei-

Osallistutaan EU:n yhteisten tietojärjestelmien tieto-

den määrä.

suojan säännölliseen valvontaan.
2024





Vaikutetaan valittujen kansainvälisen toiminnan painopisteiden osalta aktiivisesti Euroopan tietosuojaneu-

Tietosuojaneuvoston alatyö-

vostossa ennakoitavan toimintaympäristön luomiseksi,

ryhmissä valmisteltavien asi-

sekä jalkautetaan kansallisesti yhdessä luotuja työka-

oiden raportointivastuiden

luja ja toimintamalleja.

määrä; valvontatoimenpitei-

Osallistutaan EU:n yhteisten tietojärjestelmien tieto-

den määrä.

suojan säännölliseen valvontaan.
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Tulostavoite 3: Tietosuoja toteutuu hallinnon uudistus- ja digitalisaatiohankkeissa
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021



Pyritään vaikuttamaan siihen, että digitalisaation edistämisen
eri hankkeissa huomioidaan riittävä tietosuojaosaamisen
tarve ja tietosuojavaikutusten arvioinnin välttämättömyys ennen investointeja ja toimenpiteitä.



Osallistutaan aktiivisesti tekoälyn ja automaattisen päätöksenteon käyttöä koskeviin lainsäädäntöhankkeisiin ja pyritään

Vaikuttamisen näkyvyys valtionhallinnon
ohjelmien toteutuksessa.

vaikuttamaan kehittämishankkeisiin.
2022




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

Edistämisohjelman to-

Pyritään vaikuttamaan tekoälyn ja automaattisen päätöksen-

teuttamisen seuranta-

teon käyttöä koskeviin kehittämishankkeisiin tietosuojan var-

raportit.

mistamiseksi.
2023




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

Edistämisohjelman to-

Pyritään vaikuttamaan tekoälyn ja automaattisen päätöksen-

teuttamisen seuranta-

teon käyttöä koskeviin kehittämishankkeisiin tietosuojan var-

raportit.

mistamiseksi.
2024



Pyritään vaikuttamaan tekoälyn ja automaattisen päätöksenteon käyttöä koskeviin kehittämishankkeisiin tietosuojan varmistamiseksi.
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Tulostavoite 4: Tietosuoja ja siihen kohdistuvat vaikutukset huomioidaan kattavasti lainvalmisteluhankkeissa
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021




Vaikutetaan aktiivisesti lainvalmisteluun ja osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Lakilausuntojen ja tie-

Paremman sääntelyn toimintaohjelman täytäntöönpanossa

dotteiden määrä.

huomioidaan lainvalmistelun tietosuojaosaamistarpeet ja vai-

Sisältyminen ohjel-

kutustenarvioinnin osaamisverkostossa on mukana tietosuoja-

madokumentaatioon.

osaaj(i)a.


Pyritään vaikuttamaan siihen, että eurooppalaisen tietosuojasääntelyn kansallinen täytäntöönpano säilyy yhdenmukaisena.

2022



Vaikutetaan aktiivisesti lainvalmisteluun ja osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.



Pyritään vaikuttamaan siihen, että eurooppalaisen tietosuojasääntelyn kansallinen täytäntöönpano säilyy yhdenmukaisena.

2023



Vaikutetaan aktiivisesti lainvalmisteluun ja osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.



Pyritään vaikuttamaan siihen, että eurooppalaisen tietosuojasääntelyn kansallinen täytäntöönpano säilyy yhdenmukaisena.

2024



Vaikutetaan aktiivisesti lainvalmisteluun ja osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.



Pyritään vaikuttamaan siihen, että eurooppalaisen tietosuojasääntelyn kansallinen täytäntöönpano säilyy yhdenmukaisena.

Vaikutusten arvioinnin osaamisverkoston
osaamisprofiili.
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Tulostavoite 5: Oikeusturva toteutuu käytännössä
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021



Vanhan lain aikaiset asiat on käsitelty.

Vuotta vanhempien



Yli vuoden avoinna olevien asioiden määrä laskee.

ja ennen vuotta
2018 vireille tulleiden asioiden
määrä.



2022

Yli vuoden avoinna olevat asiat ovat perusteltuja poikkeuksia.

Toiminnallinen tuloksellisuus

2.2

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2021 – 2024 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
2021



Mittari/Arviointikriteeri

Henkilöstön tehtävänkuvien ja virkanimikkeiden ajanta-

Vireille tulevien ja ratkais-

saistaminen saatetaan loppuun.

tujen asioiden määrä; kä-

Uuden organisaatiomallin toimivuus arvioidaan ja korja-

sittelyaika; ratkaisun yk-

taan tarvittaessa.

sikköhinta; uudet tehtä-



Tietoturvaloukkausten käsittely organisoidaan uudelleen.

vänkuvat ja vaativuusta-



Asiantuntijalautakunnan työtä hyödynnetään tehokkaasti.

sot; asiantuntijalautakun-



Tiedonhallintalain täytäntöönpanoa jatketaan.

nan antamien lausuntojen



määrä.
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Vuosi Välitavoitteet


Mittari/Arviointikriteeri

Toiminnallisiin tuloksellisuustavoitteisiin liittyvien mittareiden uudistustyö käynnistetään vuoden 2021 aikana.



Järjestelmällisen häirinnän, uhkailun, maalittamisen ja vihapuheen vastaisen työn vahvistamiseksi luodaan tietosuojavaltuutetun toimiston käytännöt hallinnonalan yhteisten suositusten valmistuttua.

2022



Otetaan uudistetut tulosmittarit käyttöön.



Järjestelmällisen häirinnän, uhkailun, maalittamisen ja vihapuheen vastaisen toimenpiteiden riittävyyttä toimistossa
seurataan.

Mittareiden olemassaolo;
maalittamistapausten
määrä ja vakavuus.

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

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021






Tietoturvaloukkausten käsittely vakiinnutetaan tiiviiksi ja kustan-

Tietoturva-

nustehokkaaksi

loukkausten

Valvontaa suoritetaan erikseen vahvistettavan suunnitelman mu-

käsittelyaika;

kaisesti painopisteinä mm. läpinäkyvä informointi ja siinä käytet-

valvonta-

tävä kieli, sekä vaikutusten arviointien asianmukainen tekeminen.

suunnitelma;

Henkilöstöä koulutetaan ennakkokuulemisen menettelytavoissa.

koulutusten
määrä.

2022



Valvontaa suoritetaan erikseen vahvistettavan suunnitelman mukaisesti

2023



Valvontaa suoritetaan erikseen vahvistettavan suunnitelman mukaisesti

2024



Valvontaa suoritetaan erikseen vahvistettavan suunnitelman mukaisesti
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Tulostavoite 8: Sidosryhmäyhteistyö ja strategiset kumppanuudet lisäävät toiminnan vaikuttavuutta.
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021



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

Koulutustilaisuuksien määrä;
Eurobarometri.

se tukee suomalaisten rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden kilpailukykyä. Toimenpiteen tueksi laaditaan sidosryhmätutkimus ja suunnitelma sidosryhmätyön organisoinnista.


Reagoidaan hallintovaliokunnan esittämiin huomioihin toimintakertomuksen esittelystä.

2022

2023



Järjestetään tietosuojapäivä tukemaan tietosuojavastaavien verkos-

Koulutustilai-

toitumista ja osaamista.

suuksien määrä;



Vakiinnutetaan sidosryhmäyhteistyön uusi toimintamalli.

Eurobarometri.



Järjestetään tietosuojapäivä tukemaan tietosuojavastaavien verkos-

Koulutustilai-

toitumista ja osaamista.

suuksien määrä;
Eurobarometri.

2024



Järjestetään tietosuojapäivä tukemaan tietosuojavastaavien verkos-

Koulutustilai-

toitumista ja osaamista.

suuksien määrä;
Eurobarometri.
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Tulostavoite 9: Tietojärjestelmät ja muut työvälineet ovat tietoturvallisia, käyttäjäystävällisiä ja tukevat
toimintaa.
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri



2021

Jatketaan tiedonhallinnan kehittämissuunnitelman toteuttamista
erityisesti EDPB:n etäyhteyksien ja toimiston asianhallinnan kehittämiseksi.



Valmistaudutaan uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon
ja tiedolla johtamisen tehostamiseksi käynnistetään laatutyö.



VM Baro

Arvioidaan ja toteutetaan tarvittavat roolin muutokset asiakkuuksissa suhteessa valtionhallinnon palveluntarjoajiin.

2022



Lisätään englanninkielistä asiointipalvelua.



Jatketaan tiedonhallinnan kehittämissuunnitelman toteuttamista.

Henkilöstö

2.3

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 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
2021



Työhyvinvointia painottavaa toimintaa tuetaan.



Henkisen ja fyysisen toimintakyvyn tukemista jatketaan

Mittari/Arviointikriteeri

laaja-alaisesti.


Työajan seurannan kehittämistä jatketaan kuormittumisen seuraamiseksi.



Järjestetään tiimiytymistä tukevaa toimintaa.



Joustavia etätyömahdollisuuksia edistetään.



Selvitetään mahdollisuus lounastukeen etätöissä



Selvitetään mahdollisuus tukea työmatkapyöräilyä

VM Baro; sairauspoissaolojen määrä.
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Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri



Työtyytyväisyys kehittyy

2022



Työtyytyväisyys vähintään valtion keskiarvossa

VM Baro

2023



Työtyytyväisyys vähintään valtion keskiarvossa

VM Baro

2024



Työtyytyväisyys vähintään valtion keskiarvossa

VM Baro

Tulostavoite 11: Resurssit riittävät tehtävien hoitamiseen
Vuosi Välitavoitteet
2021

Mittari/Arviointikriteeri



Henkilöstörakenne on tehtävien edellyttämä.

Avustavien oikeudellisten tehtävien



Ruuhkanpurkutehtävien hoitaminen määräaikai-

hoitajien määrä; määräaikaisten

sella henkilöstöllä.

määrä; kansainväliset vertailut

Talous

2.4

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 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
2021

2022



Mittari/Arviointikriteeri

Vuosisuunnittelu vakiinnutetaan koko organisaation toi-

Erillinen seurata ja osana

mintatavaksi.

tavoite- ja kehityskeskus-



Raportointijärjestelmiä kehitetään johtamisen käyttöön.

teluja.



Raportointijärjestelmät tukevat johtamista.
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Tulostavoite 13: Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen.
Vuosi Välitavoitteet

Mittari/Arviointikriteeri

2021

2022



Tehostetaan henkilöstösuunnitelman mukaisia rekrytointeja.



Toimintamäärärahan käyttöä tehostetaan suhteessa eri prosesseihin.



Varaudutaan mahdolliseen oikeudenkäyntikulukorvausvelvollisuuteen
pitämällä oikeusministeriö ajan tasalla mahdollisista korvausmääristä
arviomäärärahan taloussuunnittelua varten.

3. Vuosien 2021–2024 voimavarat
3.1

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet

Toteuma
2019

Arvio
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Tavoite
2024

40,64

45

52

48

48

48

Vuosien 2020-2023 määrärahat mahdollistavat 2 uuden viran perustamisen vuonna 2021, jolloin vakinaisia virkoja olisi vuodesta 2021 alkaen 48 henkilötyövuotta.
Vuonna 2021 voidaan lisäksi rekrytoida 4 henkilötyövuotta määräaikaisia, jotka osittain tukevat edelleen vuonna 20201 jatkuvassa ruuhkanpurku projektissa.
Mikäli Brexit toteutuu ilman riittävyyspäätöstä, tietosuojavaltuutetun toimisto tarvitsee siitä aiheutuvia
lisätehtäviä varten yhden lisähenkilötyövuoden. Koska Brexitin toteutumistapa on vielä epävarmaa,
siihen liittyvä mahdollinen 1 henkilötyövuosi ei sisälly yllä olevaan taulukkoon eikä määrärahoihin.

3.2

Määrärahat

Määrärahat (1000
€)

Toteuma
2019

Arvio
2020

Tulossopimus 2021

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

3 859

3 708

3 790

3 790

3 710

3710
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Taulukossa vuosien 2022–2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 päättämän julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
Lisäksi tietosuojavaltuutetun toimistolla on käytettävissään edelliseltä vuodelta siirtyvä määräraha,
jonka arvioidaan olevan vuonna 2021 noin 633 000 euroa.
Tietosuojavaltuutetun seuraamuskollegio on määrännyt (ei lainvoimaisia) vuonna 2020 hallinnollisia
seuraamusmaksuja 207 500 euroa. Vuoden 2021 hallinnollisten seuraamusmaksujen määrää ei voi
vielä ennakoida.
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4. Voimassaolo ja seuranta
Tulossopimus koskee vuosia 2021-2024. 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 xx.10.2020
Tietosuojavaltuutetun toimiston puolesta,

Anu Talus
tietosuojavaltuutettu

Oikeusministeriön puolesta,
Pekka Timonen
kansliapäällikkö

TULOSSOPIMUSASIAKIRJA
27.5.2020

Oikeusministeriön ja Tuomioistuinlaitoksen tulossopimus 2021–2024
Oikeusministeriö ja Tuomioistuinvirasto ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2021–2024 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle tuomioistuinlaitoksen puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelu käytiin 27.5.2020 skypekokouksena.

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

Tuomioistuinlaitoksen visiona on riippumattomat tuomioistuimet, jotka turvaavat, että jokainen voi yhteiskunnassa luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Tämän tuomioistuinten välisessä yhteistyössä laaditun vision pohjalta tuomioistuimet ovat vuonna 2015 määritelleet
tuomioistuinlaitoksen tärkeimmät tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle, toiminnalliselle tehokkuudelle, henkilöstölle ja taloudelle. Tuomioistuinlaitoksen strategiatyötä jatketaan
Tuomioistuinviraston johdolla, mutta tähän sopimukseen päivityksiä ei vielä ole ehditty sisällyttää.
Tuomioistuinlaitoksen perustehtävä on käsitellä ja ratkaista vireille tulevat asiat perus- ja ihmisoikeudet toteuttavalla tavalla. Strategisena tavoitteena on kaikkien saatavilla oleva korkealaatuinen oikeusturva. Tuomioistuinlaitos on lainkäyttötoiminnassaan riippumaton.
Seuraavaksi esitetään tuomioistuinlaitokseen liittyviä hallitusohjelmatavoitteita. Ne eivät ole
tuomioistuinlaitoksen strategisia tavoitteita, mutta niillä voi olla vaikutusta tuomioistuinlaitoksen strategiseen viitekehykseen.
Tuomioistuinlaitoksen kannalta turvallinen oikeusvaltio -teeman keskeisiä hallitusohjelmatavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi ovat:
Tavoite 1: Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja oikeuksien yhdenvertainen toteutuminen vahvistuvat
Toimenpide: ”Hallitus huolehtii oikeusjärjestelmän selkeydestä, oikeusturvasta ja lainsäädäntöratkaisujen johdonmukaisuudesta.”

Tavoite 2: Turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan
Toimenpide: ”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).”
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Tavoite 3: Toimivat oikeusprosessit ja oikeusturva (muun muassa oikeusturvan saatavuus
taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta, oikeudenkäyntien kesto)
Toimenpide 1: ”Oikeudenhoidon riittävät resurssit turvataan ja oikeudenkäyntien kokonaiskestoa
lyhennetään. Oikeudenkäyntien kustannuksia alennetaan ja sujuvoitetaan muun muassa digitalisaation avulla ja vahvistetaan oikeudenalakohtaista erityisosaamista tuomioistuimissa. Rikosasioiden käsittelyä nopeutetaan varmistamalla parempi yhteistyö syyttäjän ja poliisien kesken”
Toimenpide 2: ”Keskitetään oikeudenkäynneissä näytön vastaanottaminen käräjäoikeuksiin niin,
että todistelu taltioidaan hovioikeuskäsittelyä varten.”
Toimenpide 3: ”Käynnistetään hanke tuomioistuinten oikeudenkäytön kehityssuuntien ja nykyisen tuomioistuinrakenteen tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi sekä toimintatapojen uudistamiseksi.”
Toimenpide 4: ”Tuomioistuinverkko ja ulosottoviraston toimipisteverkko säilytetään nykyisellään.”
Toimenpide 5: ”Lautamiesjärjestelmä säilytetään ja selvitetään lautamiesten valintatavan uudistaminen tuomioistuinten riippumattomuutta ja puolueettomuutta vahvistavasti.”
Toimenpide 6: ”Sovittelun käyttöä vahvistetaan oikeudenkäyntien määrän vähentämiseksi. Sovittelua ei käytetä tilanteessa, jossa se saattaa uhata uhrin oikeusturvaa. Arvioidaan lähisuhdeväkivallan sovittelun jatkamista. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet tuoda sovittelun kaltaisia menettelyjä joihinkin hallintoprosesseihin ja selvitetään pienten yksityisten, mukaan lukien yritysten,
välisten riita-asioiden ratkaisua kevyemmillä menettelyillä, esimerkiksi lautakunnilla. Selvitetään
mahdollisuudet tasata juttuja joustavammin tuomioistuinten välillä.”

Tuomioistuinlaitoksen on syytä seurata näiden ja muidenkin hallitusohjelmaan perustuvien
toimenpiteiden toteutumista ja arvioida niiden vaikutusta tuomioistuinlaitoksen toimintaan.
Tuomioistuinlaitoksen keskeisimmät strategiset tavoitteet
Alla olevassa taulukossa esitetään tuomioistuinten vuoden 2015 strategiatyöhön perustuva
tuomioistuinlaitoksen visio, perustehtävä sekä tärkeimmät strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2025.
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Visio
Riippumaton tuomioistuinlaitos turvaa, että jokainen voi yhteiskunnassa luottaa oikeuksiensa toteutumiseen
Perustehtävä
Tuomioistuinlaitoksen perustehtävä on käsitellä ja ratkaista vireille tulevat asiat perus- ja
ihmisoikeudet toteuttavalla tavalla
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Riita-, rikos- ja hallintolainkäyttöasiat ratkaistaan viivytyksettä, laadukkaasti ja
edullisesti. Perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat asioiden käsittelyssä ja ratkaisemisessa
2. Tuomioistuintoiminta on avointa
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
3. Käsittelyketjut ja oikeudenkäyntimenettelyt määräytyvät asioiden laadun ja
vaativuuden mukaan
4. Toimintaa tukevat järjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä sekä mahdollistavat
sähköiset työmenetelmät ja asiointitavat
5. Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto mahdollistavat tehokkaan toiminnan
Henkilöstötavoitteet
6. Osaava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista
7. Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
8. Tuomioistuimet ovat kilpailukykyinen työnantaja
Taloutta koskevat tavoitteet
9. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
10. Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla
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1.2

Toimintaympäristön muutostekijät

Valtiovarainministeriön kevään 2020 ennusteen mukaan julkinen talous heikkenee vuonna
2020 voimakkaasti. Alijäämää kasvattavat muun muassa toimet koronaepidemian vaikutusten lieventämiseksi. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino kasvaa 16,6 mrd. euroon. Riskinä on, että valtion heikentynyt taloustilanne vaikuttaa tuomioistuinten määrärahoihin.
Koronaviruksen (COVID-19) leviämisen estämiseksi päätetyt rajoitustoimet vaikuttavat laajasti yhteiskunnan eri osa-alueilla vaikeuttaen jo tällä hetkellä monilta osin tuomioistuinten
toimintaa. Osa vaikutuksista tulee kohdistumaan tuomioistuimien toimintaan viiveellä. Poikkeusolot ja valmiuslain käyttöönotto korostavat entisestään tuomioistuimien asemaa oikeusvaltion takaajana.
Vireillä olevien asioiden määrät kasvavat, koska viruksen leviämisen estämiseen tähtäävät
toimenpiteet ja terveyteen liittyvät turvallisuusnäkökohdat rajoittavat oikeudenkäyntien järjestämistä. Työllisyys- ja taloustilanteen heikkeneminen sekä siitä johtuvat yritysten ja kotitalouksien maksuvaikeudet lisäävät väistämättä tuomioistuimiin saapuvien asioiden määrää.
Toimeentuloa ja yritystukia koskevien tukipäätösten määrät ovat kasvaneet ja niitä koskevia
valituksia voidaan olettaa saapuvan tuomioistuimiin huomattavasti enemmän kuin aiemmin.
Poikkeustilanteen rajoitusten purkamisen myötä tuomioistuinten toiminta palautuu, mutta vireillä olevien asioiden määrä on kasvanut merkittävästi. Asiaruuhkat tulee purkaa mahdollisimman nopeasti, jotta oikeusturva ei vaarannu. Asiaruuhkasta ja työmääräkasvusta selviytyminen edellyttävät lisää henkilöstövoimavaroja. Pandemia on osoittautunut merkittäväksi
toimintaympäristön muutostekijäksi. Odottamattomat tapahtumat aiheuttavat haasteita, joihin
pitäisi voida vastata.
Tuomioistuinten ratkaistavaksi tulee yhä moninaisempia oikeudellisia kysymyksiä. Lainsäädäntö ei pysy aina voimakkaan yhteiskunnallisen kehityksen tahdissa. Lisäksi lainsäädännön
suuri määrä, aukollisuus ja tulkinnanvaraisuus vaikeuttavat lain soveltamista. Monet tuomioistuimissa ratkaistavat ongelmat liittyvät Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan
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unionin oikeuden soveltamiseen sekä perustuslain vaikutuksiin lainkäytössä. Lainkäytön toimintaympäristön haasteisiin tulee vastata panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
Teknologian hyödyntäminen aiempaa laajemmin jatkuu monella yhteiskunnan osa-alueella.
Tuomioistuinten sidosryhmät, kuten Verohallinto, Kela ja Maahanmuuttovirasto, käyttävät toiminnassaan laajasti digitaalisia aineistoja. Tuomioistuinten odotetaan digitalisoivan toimintansa ja luopuvan paperisista aineistoista. Tietojärjestelmähankkeissa tavoitteena on järjestelmien hyvä käytettävyys ja tuki tarkoituksenmukaisille työmenetelmille, joita samalla kehitetään. Yhteiskunnallisena ilmiönä tietotekniikan laaja-alainen hyödyntäminen näyttäytyy osin
negatiivisena, sillä tietoverkoissa tapahtuva rikollisuus tuottaa jatkuvasti enemmän rikosasioita tuomioistuinten käsiteltäväksi.
Etäyhteyksien hyödyntäminen arkipäiväistyy ja tuomioistuimilta odotetaan myönteistä suhtautumista asianosaisen toiveeseen osallistua oikeudenkäyntiin ilman fyysistä läsnäoloa, mikäli käsiteltävän asian laatu sen mahdollistaa. Toimintaympäristön muutostekijäksi voidaan
nimetä myös ilmastonmuutos, jonka hidastamiseen tarvitaan kaikkien ponnisteluja. Myös
tuomioistuinten on syytä pohtia vaikutusmahdollisuuksia tältä osin. Etäyhteyksien lisäksi etätyön merkitystä ei voi tässä yhteydessä väheksyä. Voimakkailla ympäristömuutoksilla voi olla
erittäin suuria vaikutuksia, joista osa rantautuu myös tuomioistuinlaitoksen tehtäväkenttään –
muun muassa turvapaikka-asioita koskevina valituksina.
Pitkään jatkunut väestön ikääntyminen jatkuu ja työikäisen väestön osuus vähenee. Tämä
vaikuttaa tuomioistuinten asiarakenteeseen. Tuomioistuinlaitoksen kilpailukyvystä työmarkkinoilla pyritään huolehtimaan hyvällä työnantajakuvalla. Työ on tuomioistuimissa muuttunut
vaativammaksi kaikilla tehtävätasoilla. Tuomioistuinten kyky kilpailla työmarkkinoilla osaavasta henkilöstöstä on yhä tärkeämpää.
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1.3

Riskienhallinta

Riskienhallintapolitiikka ja sisäinen tarkastuksen ohjesääntö
Tuomioistuinvirasto valmistelee vuoden 2020 aikana tuomioistuinlaitoksen riskienhallintapolitiikkaa ja sisäistä tarkastusta koskevaa ohjesääntöä yhtenä kokonaisuutena. Ohjesääntöön
kirjataan tärkeimmät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistehtävät ja aikataulut.
Ne on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2021.
Asiankäsittelyjärjestelmät
Tuomioistuinten asiankäsittelyjärjestelmiä kehitetään voimakkaasti sekä yleisten tuomioistuinten (AIPA) että hallintotuomioistuinten osalta (HAIPA). Koko asiainhallinta sisältäen myös
hallinnollisten asioiden käsittelyn (HILDA) tullaan hoitamaan uusia tietojärjestelmiä hyödyntäen. Niiden sisältämä tietomäärä on erittäin laaja ja toiminnallisuudet monimuotoiset. Riskinä voi olla, että hankkeet eivät toteudu toimintaa riittävästi tukevalla tavalla ja tavoiteltuja
hyötyjä ei saada suunnitellussa aikataulussa. Hankkeisiin liittyy riskejä myös kustannusten ja
rahoituksen osalta. Toiminta voi vaarantua huomattavasti, mikäli tietojärjestelmissä ilmenee
häiriöitä. AIPA-hanketta on päätetty jatkaa ja siihen on osoitettu lisärahoitusta. Myös järjestelmien käytönaikaisen ylläpidon osalta riskienhallintakeinona on riittävä resursointi, jotta tietojärjestelmähäiriöltä vältytään.
Uusien järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitämiseen tulee varata riittävät taloudelliset- ja henkilöstöresurssit. Järjestelmien käyttöönottovaiheen onnistumisen kannalta on olennaista käyttäjäkoulutusten ja perehdyttämisen järjestäminen. Tällä hetkellä käytössä olevien tietojärjestelmien ylläpidosta huolehditaan siihen saakka, kunnes niistä luovutaan.
Tilastointijärjestelmä
Toiminnan ohjauksen kannalta välttämätön tieto tarvitaan jatkossa myös uusista asianhallintajärjestelmistä, mitä varten kehitetään uutta tilastointijärjestelmää. Tuomioistuinlaitos on otta-
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massa käyttöön tilastointiin liittyvää tietoalustaa ja raportointimahdollisuuksia. Tilastointijärjestelmän tulisi olla käytössä siinä vaiheessa, kun uudet asianhallintajärjestelmät otetaan käyttöön. Jo käyttöön otetun HAIPAn osalta tilanne on näiltä osin puutteellinen.
Uusien järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitämiseen tulee varata riittävät taloudelliset- ja henkilöstöresurssit.
Henkilöstöresurssien riittävyys
Koronapandemia aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia yrityksille ja kansalaisille. Taloudellisten
vaikeuksien odotetaan näkyvän viiveellä tuomioistuimien kasvaneina asiamäärinä. Asioiden
hoitaminen on vaikeutunut pandemian aikana, joten käsittelyä odottavia asioita on kasaantumassa. Lisääntyvän työmäärän hoitamiseksi tulee olla riittävät resurssit, jotta oikeusturva toteutuu tuomioistuimissa vaaditulla tavalla.
Riskiä hallitaan seuraamalla resurssitarvetta ja tekemällä tarvittavia lisämäärärahaesityksiä
sekä tarkastelemalla resurssien kohdentumista. Lisäksi toimintatapoja ja työprosesseja tehostetaan uusien tietojärjestelmien käyttöönoton myötä.

2.

Tulostavoitteet vuosille 2021–2024

2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 Riita-, rikos- ja hallintolainkäyttöasiat ratkaistaan viivytyksettä, laadukkaasti ja
edullisesti


Perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat asioiden käsittelyssä ja ratkaisemisessa



Tuomioistuintoiminta on avointa

Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
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Tulostavoite 1: Riita-, rikos- ja hallintolainkäyttöasiat ratkaistaan viivytyksettä, laadukkaasti ja edullisesti. Perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat asioiden käsittelyssä ja ratkaisemisessa
Vuosi
2021–
2022

2024

2024

Välitavoitteet
 Tuomioistuimet purkavat koronaviruspandemian aikana kertyneen asiaruuhkan käytössä olevien resurssien niin mahdollistaessa





Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämistä edellyttävien asioiden määrä on kehyskauden lopussa enintään saman suuruinen kuin vuonna 2019, vaikka
määrä mahdollisesti kehyskauden alkupuolella tilapäisesti kasvaisi koronaviruksesta johtuen
Oikeusturvan ajallinen saatavuus toteutuu yhdenvertaisesti eri alueilla

Mittari/ Arviointikriteeri
Vireillä olevien asioiden
osuus on enintään saman
suuruinen kuin vuoden
2019 lopussa

Viivästyshyvitettyjen asioiden lukumäärä

Yksittäisen tuomioistuimen keskimääräinen käsittelyaika ylittää enintään
3 kk oikeudellisen linjan
keskiarvon

Tulostavoite 2: Tuomioistuintoiminta on avointa
Vuosi

Välitavoitteet

Mittari/ Arviointikriteeri

2021–
2024



Keskeiset tuomioistuinten toimintaa kuvaavat tilastot julkaistaan puolivuosittain Tuomioistuinviraston internetsivustolla

Toteuma

2021



Tuomioistuinvirasto laatii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämissuunnitelman, johon on priorisoitu ja aikataulutettu tärkeimmät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistehtävät.

Ohjesääntö
on laadittu

2.2

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2021 – 2024 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
 Käsittelyketjut ja oikeudenkäyntimenettelyt määräytyvät asioiden laadun ja vaativuuden mukaan
 Toimintaa tukevat järjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä sekä mahdollistavat sähköiset työmenetelmät ja asiointitavat
 Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto mahdollistavat tehokkaan toiminnan
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Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 3: Käsittelyketjut ja oikeudenkäyntimenettelyt määräytyvät asioiden laadun ja vaativuuden mukaan
Vuosi
2021–
2024

Välitavoitteet
 Rikosasioiden kirjallisessa menettelyssä ratkaistavien liikennerikosasioiden osuus on yhdenmukainen kaikissa käräjäoikeuksissa

Mittari/ Arviointikriteeri
Kirjallisen menettelyn osuus
poikkeaa enintään 10 prosenttiyksikköä maan keskiarvosta

Tulostavoite 4: Toimintaa tukevat järjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä sekä mahdollistavat sähköiset työmenetelmät ja asiointitavat
Vuosi
2021
2021–
2022
20212024

Välitavoitteet
 Hallintotuomioistuinten asiankäsittelyjärjestelmän
(HAIPA) ja yleisten tuomioistuinten asiankäsittelyjärjestelmän (AIPA) käyttöön otetut osiot ovat käyttäjäystävällisiä
 Tuomioistuinvirasto edistää aktiivisesti mahdollisimman sujuvaa AIPAn käyttöönottoa
 Tuomioistuinvirasto jatkaa aktiivista HAIPAn toiminnan aikaista kehittämistä

Mittari/ Arviointikriteeri
Käytettävyysindeksi on
vähintään 60
AIPAn osioita otetaan
käyttöön / Toteuma
Toteuma

2022



Hallintotuomioistuimissa vuonna 2020 käyttöön otetun asiankäsittelyjärjestelmän (HAIPA) asiointiportaalin käyttöä edistetään tavoitteena lisätä asioiden sähköistä vireilletuloa

2022



Tuomioistuinlaitoksen toiminnassa hyödynnetään
laajasti videoneuvotteluyhteyksiä

Videoneuvottelulaitteiden
käyttömäärä muutos vrt.
v. 2019

2022



AIPAn käyttöönotto ja siirtyminen toiminnan aikaiseen aktiiviseen kehittämiseen

Järjestelmä otettu käyttöön kokonaisuudessaan

2022



Istuntosalit on varusteltu AIPA-järjestelmän vaatimusten mukaisesti

Toteutettu

2022



Istuntosalit on varusteltu siten, että todistelu taltioidaan käräjäoikeudessa hovioikeuskäsittelyä varten.

Toteutettu

2023



Kaikilla tuomioistuimilla käytettävissä sähköisiä työmenetelmiä tukeva asiankäsittelyjärjestelmä ja hallinnollisten asioiden käsittelyjärjestelmä (Hilda)

Järjestelmät on otettu
käyttöön kokonaisuudessaan

Yli 30 % vireille tulevista
asioista tulee vireille asiointiportaalin kautta
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Vuosi
2024

Välitavoitteet
Mittari/ Arviointikriteeri
 On kartoitettu mahdollisuudet hyödyntää analytiikkaa,
robotiikkaa tai tekoälyä tuomioistuinlaitoksen toiminKartoitus tehty
nan tukena

Tulostavoite 5: Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto mahdollistavat tehokkaan toiminnan
Vuosi Välitavoitteet
2022



Erillisiä istuntopaikkoja ei ole kuin perustelluista syistä, joten
tehottomuutta ei aiheudu tuomioistuinten henkilöstön matkustamisesta

Mittari/ Arviointikriteeri
Istuntopaikkoja on
vain oikeusministeriön asetuksen
mukaisilla paikkakunnilla

2024



Tuomioistuimen koko lainkäyttöhenkilöstö sijaitsee samalla
paikkakunnalla (pois lukien erilliset kansliat), jotta työmäärä
voidaan jakaa toiminnan tehokkuuden kannalta tarkoituksenmukaisesti. Yksikkökoon kasvu mahdollistaa tehokkaan toiminnan myös siten, että erityisosaamisen syventäminen mahdollistuu entistä paremmin

Kansliatilat ovat
oikeusministeriön
asetuksen mukaisilla paikkakunnilla

2.3

Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:
Henkilöstö
 Osaava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista
 Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
 Tuomioistuimet ovat kilpailukykyinen työnantaja
Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
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Tulostavoite 6: Osaava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista
Vuosi Välitavoitteet
2023



Mittari/ Arviontikriteeri

Henkilöstö kokee johtamisen tukevan
tuloksellista työntekemistä
Johtamista kuvaava VMBaro indeksiluku
(Tuomioistuilaitoksen yhteinen) on parempi kuin valtionhallinnossa keskimäärin

Tulostavoite 7: Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
Vuosi

Välitavoitteet

2021–
2024



2021



Mittari/ Arviointikriteeri

Tulevaisuuden tarpeista lähtevä strateginen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu ja sitä pidetään ajan tasalla
Virkamieheltä edellytettävien ict-valmiuksien varmistaminen

Toteuma
Suurin osa on käynyt
eOppivassa ict-koulutusta

Tulostavoite 8: Tuomioistuimet ovat kilpailukykyinen työnantaja
Vuosi Välitavoitteet
2021
 Tuomioistuinlaitos panostaa työnantajakuvan uudistamiseen

Mittari/ Arviointikriteeri
Työnantajakuvan kehittämistoimenpiteitä sisältäviin hankkeisiin osallistuminen

2021



Tuomioistuinvirasto valmistautuu VES-neuvotteluvaltuuksien siirtoon oikeusministeriöltä virastolle

Neuvotteluvaltuuksien siirtämisestä
on laadittu suunnitelma

2022



Työntekijöiden osaamisen jakamista edistetään verkostotyöskentelyllä (osaamisen liikkuvuus)

TIV:n tukemien verkostojen määrä

2.4

Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:
Talous
 Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
 Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla
Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
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Tulostavoite 9: Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
Vuosi
2021–
2024

Välitavoitteet
 Tuomioistuinlaitoksen siirtyvä määräraha on vähintään 8 % vuotuisesta kehysrahoituksesta kuitenkin niin, että tilapäisesti tavoite voidaan tarvittaessa alittaa

Mittari/ Arviointikriteeri
Siirtyvän määrärahan %osuus vuoden alussa käytettävissä olevasta rahoituksesta

Tulostavoite 10: Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla
Vuosi Välitavoitteet
2023
 Laskujen käsittelyä automatisoidaan
2024



Mittari/ Arviointikriteeri
Automaatioaste Handissa väh. 50 %

Tuomioistuinlaitoksen muiden kuin lainkäyttötehtävien nykyistä laajempi keskittäminen

Keskitetysti hoidettavaksi muutettujen
tehtävien lukumäärä ja htv-vaikutus vrt.
2019

3.

Vuosien 2021–2024 voimavarat

3.1

Henkilötyövuodet
2019

2020

2021

2022

2023

2024

toteutuma

arvio

arvio

arvio

arvio

arvio

Tuomarit

1 051

1 050

1 050

1 050

1 050

1 050

Asessorit

35

50

50

50

50

50

Esittelijät

271

271

271

271

271

271

Käräjänotaarit

135

135

135

135

135

135

Haastemiehet

267

267

267

267

267

267

1 455

1 430

1 430

1 430

1 430

1 430

0

65

57

57

47

47

3 214

3 268

3 260

3 260

3 250

3 250

Muu henkilöstö
Tuomioistuinvirasto (sis. AIPA
ja HAIPA-hankkeet)
YHTEENSÄ
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3.2

Tuomioistuinlaitoksen määrärahat

Määrärahat, vuosi
2019 käyttö
(1000 €)

Toteuma
2019

Talousarvio 2020

Kehys
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

25.10.01 KKO

8 751

8 793

8 702

8 676

8 654

8 656

25.10.02 KHO

12 144

11 817

13 191

12 750

13 174

13 177

25.10.03 Muut

263 346

255 060

271 571

263 792

263 894

264 784

Taulukossa vuosien 2022–2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
Tuomioistuinviraston arvioitu määrärahataso vuonna 2021 on 4,8 milj. euroa. Vuonna 2020
aloitetaan selvitys koko tuomioistuinlaitoksen hallintotehtävistä sekä niihin liittyvistä kehittämis- ja keskittämismahdollisuuksista. Tavoitteena on, että hallintotehtäviä keskittämällä voidaan pitkällä aikavälillä resursseja kohdentaa aiempaa enemmän lainkäyttötoimintaan.

3.3

Koronatilanteen aiheuttamat vaikutukset

Vuoden 2019 alussa toimintaa haitanneesta koronapandemiasta johtuvaa lisärahoitustarvetta ei ole vielä voitu ottaa huomioon huhtikuussa 2020 annetussa kehyspäätöksessä. Vastaavasti pandemiasta johtuva mahdollinen lisähenkilöstömäärä ei ole edellä esitetyssä henkilöstömääräarviossa mukana. Ministeriö ja Tuomioistuinvirasto ovat yksimielisiä siitä, että
lainkäyttöhenkilöstö tulisi lähtökohtaisesti nimittää vakituisiin virkoihin.
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4.

Voimassaolo ja seuranta

Tuomioistuinvirasto seuraa ja edistää tulossopimuksen toteutumista.
Tuomioistuinlaitoksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Alustava raportointi tapahtuu vuosittain puolivuosikatsauksessa, joka sisältää arvion näköpiirissä olevista toimintaympäristön muutoksista ja riskeistä sekä keinoista
niiden hallitsemiseksi.
Tuomioistuinvirasto antaa erillisen selvityksen COVID-19 -pandemian perusteella myönnetyn
mahdollisen lisärahoituksen kohdentamisesta sekä lisärahoituksella saavutetuista tuloksista.
HAIPA-hankkeen päätyttyä vuoden 2020 lopussa Tuomioistuinvirasto jatkaa järjestelmän toiminnan aikaista kehittämistä suunnittelukaudella. Kehittäminen on aktiivista ja varmistaa
tuen toimintatapojen jatkuvalle kehittämiselle tuomioistuimissa. Tuomioistuinvirasto mitoittaa
kehittämisen vallitsevien taloudellisten reunaehtojen mukaiseksi.
AIPA-hankkeen päätyttyä vuonna 2022 Tuomioistuinvirasto jatkaa järjestelmän toiminnan aikaista kehittämistä suunnittelukaudella. Kehittäminen on aktiivista ja varmistaa tuen toimintatapojen jatkuvalle kehittämiselle tuomioistuimissa. Tuomioistuinvirasto mitoittaa kehittämisen vallitsevien taloudellisten reunaehtojen mukaiseksi.
Kestävän kehityksen edistämisessä otetaan huomioon syksyllä 2020 valmistuvat hallinnonalan yhteiset tavoitteet.
Tuomioistuinlaitoksen tulee ottaa huomioon meneillään oleva HILDA - hanke ja varmistaa
edellytykset toimintatapojen kehittämiselle ja huolehtia avainhenkilöstön osallistumisesta kehittämistoimenpiteisiin ja tuleviin koulutuksiin. Myös tuomioistuinlaitoksen hallussa olevan
arkistoitavan analogisen asiakirja-aineiston digitointiin valmistaudutaan suunnittelukaudella.
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5.

Allekirjoitukset

Oikeusministeriö

Tuomioistuinvirasto

Antti Leinonen, osastopäällikkö

Asko Välimaa, johtokunnan puheenjohtaja
Riku Jaakkola, ylijohtaja

18(18)

Liite 1 Yhteiset seurantamittarit
Mittari

Henkilöstö
Tekemättömän työn
kustannukset, milj. €
Työtyytyväisyys
VMBaro (Y) -luku
Johtajuusindeksi
VMBaro (JO)
Työtyytyväisyys työyhteisön toimintakulttuuriin, VMBaro
Talous
Siirtyvän määrärahan osuus (koko laitos), %
Toimitilat
Toimitilatehokkuus
Toimitilakustannukset/htv, €

Toteuma
2018

Toteuma
2019

6, 8

8

Arvio
2020

Arvio
2021

8

Arvio
2022

8

Arvio
2023

8

Arvio
2024

8

3,5

3,5

3,5

3,3

3,4

3,5

3,8

3,8

3,8

8

18,9

19,6

16,6

10

8

8

8

26,2

26,2

26

26

25

23

23

12 332

12 187

11 472

11 356

11 667

12 120

12 157

Tulossopimusasiakirja
19.10.2020

Oikeusministeriön ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun tulossopimus vuosille 2021–2024
Oikeusministeriö ja yhdenvertaisuusvaltuutettu ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2021–
2024 tavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu on uudistamassa strategiaansa uuden yhdenvertaisuusvaltuutetun Kristina Stenmanin aloitettua tehtävän hoitamisen 1.8.2020. Tämä tulossopimus perustuu yhdenvertaisuusvaltuutetun nyt voimassa olevaan strategiaan.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle yhdenvertaisuusvaltuutetun puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.
Tulosneuvottelu käytiin 19.10.2020 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 2021.
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 monimuotoisemmaksi ja globaalimmaksi. Monimuotoisuuden lisääntymisen elementtejä ovat muun muassa maahanmuuton kasvu, joka näkyy erityisesti Suomessa
asuvien vieraskielisten osuuden kasvuna sekä 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 osa-alueilla 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.
Kevään 2020 aikana levinnyt koronapandemia sai aikaan mittavia muutoksia suomalaisessa
yhteiskunnassa. Viruksen leviämisen estämiseksi otettiin maaliskuussa 2020 käyttöön valmiuslaki ensimmäisen kerran sotien jälkeen. Viruksen akuutti leviäminen estettiin, mutta tilanne asetti huomattavia haasteita perus- ja ihmisoikeuksille. Yhdenvertaisuusvaltuutetun arvion mukaan rajoituksilla on ollut vaikutusta erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asemaan. Valtuutettu on näiden ryhmien lisäksi arvioinut myös esimerkiksi korona-aikana tehtyjen matkustusoikeuden rajoitusten vaikutuksia etnisten ryhmien oikeuksien toteutumiseen. Koronan vaikutuksesta suuri osa valtioneuvoston toiminnasta ohjautui pandemian
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hallitsemiseen, mikä näyttää hidastaneen monien hallitusohjelman yhdenvertaisuuden kannalta merkittäviä hankkeiden etenemistä. Vuosi 2021 on kriittisen tärkeä näiden hankkeiden
toteutumisen näkökulmasta.
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 valtuutettu joutuu
ohjaamaan resursseja näiden tehtävien hoitamiseen.
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).

2.

Tulostavoitteet vuosille 2021–2024

2.1

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 Yhdenvertaisuus toteutuu Suomessa paremmin (kestävä kehitys)
 Ihmiskaupan uhrien oikeudet toteutuvat ja tekijät saatetaan vastuuseen
 Ulkomaalaisten oikeuksia vahvistetaan; maastapoistaminen tapahtuu perus- ja
ihmisoikeuksia kunnioittaen
Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
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Tulostavoite 1: Yhdenvertaisuus toteutuu Suomessa paremmin
Vuosi Välitavoitteet
2021



Mittari / Arviointikriteeri

Yhdenvertaisuuslainsäädäntö tunnetaan viranomaisissa, oppilaitoksissa, yrityksissä ja kansalaisyhteiskunnassa





-

-

Yritykset ja yhteisöt laativat ja toteuttavat yhdenvertaisuussuunnittelua aikaisempaa enemmän. Val-

Kantelumäärä, FRAn kv-sel-

tuutettu tukee ja valvoo edistämisvelvoitteen toteu-

vitys lainsäädännön tunte-

tumista erityisesti julkisella sektorilla.

muksesta eri maissa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu puuttuu syrjintään strategiansa mukaisesti:

Tilastot kanteluista ja valtuu-

Yhteydenottojen arvioinnissa tunnistetaan tapauk-

tetun toimenpiteistä (kantelu-

set, joihin puuttumalla saadaan laaja-alaisempia

määrät, lautakuntaan viedyt,

vaikutuksia.

tuomioistuimille annetut lau-

Yhteydenotoista strategisesti merkittävimmät jutut

sunnot).

viedään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan

-

-

tai tuomioistuimiin.

Uhrin mahdollisuudet saattaa

Muissa merkittävissä syrjintää koskevissa oikeusta-

asia vireille oikeussuojan

pauksissa annetaan yhdenvertaisuuslain 27 §:n

saamiseksi. Työelämän syr-

mukaisia lausuntoja tuomioistuimille ja syyttäjille.

jintään puuttumisen merkityk-

Sovinnon edistämismahdollisuutta hyödynnetään

sen kasvu yhteiskunnalli-

mahdollisimman laajalti, sekä viestitään osapuolten

sessa keskustelussa.

kanssa yhteistyössä sovinnoista ja niiden sisällöstä.
-

Seurataan etäyhteyksillä

Valtuutettu kohdentaa hallitusohjelman mukaisesti

osallistuttujen tai toteutettu-

myönnettyjä lisäresurssejaan viestinnän vahvista-

jen tapahtumien määrää ja

miseksi sekä yhteistyön lisäämiseksi syrjinnän vaa-

hyödynnetään käytettävissä

rassa olevien ryhmien kanssa syrjinnän tunnista-

olevia etätyökaluja täysimää-

miseksi ja esiin nostamiseksi aiempaa paremmin.

räisesti.

Valtuutettu tuo myös vähemmistöryhmien kohtaaman syrjinnän yhteiskunnalliseen keskusteluun ja
pyrkii näin vähentämään syrjintää (ihmisoikeusongelmien tunnistaminen ja raportointi).
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Vuosi Välitavoitteet
-

Mittari / Arviointikriteeri

Yhdenvertaisuusvaltuutettu viestii ja osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun digitalisaation ja lisääntyvän tekoälyn käytön vaikutuksista
yhdenvertaisuuteen.

-

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii aktiivisesti yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen toteuttamiseksi tavoitteenaan vahvistaa syrjinnän uhrien
oikeussuojaa monin eri tavoin valtuutetun eduskuntakertomuksessa 2018 mukaisesti. Valtuutetun tavoitteena on, että syrjinnänsuojaa työelämässä laajennetaan niin, että syrjintään voi puuttua työsuojeluviranomaisten ohella myös yhdenvertaisuusvaltuutettu tasa-arvovaltuutetun tavoin.

-

Merkittävä osa yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminnasta tähtää ja toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Yhdenvertaisuustavoitteiden lisäksi valtuutettu hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia
myös sähköiseen julkaisemiseen ja matkustamisen
vähentämiseen.

Tulostavoite 2: Ihmiskaupan uhrien oikeudet toteutuvat ja tekijät saatetaan vastuuseen
Vuosi Välitavoitteet

Mittari / Arviointikriteeri

2021



Tuetaan ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämistä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Tervey-

Lainsäädäntömuu-

den ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa sekä viestinnän kei-

tosten sisältö.

noin, jotta ihmiskaupan uhrien heille kansainvälisten ihmis-



oikeussopimusten, EU-lainsäädännön ja kansallisen lain-

Numeraalinen arvi-

säädännön mukaan kuuluvat oikeudet toteutuvat nykyistä

ointi perustuu luku-

paremmin.

määriin auttamisjär-

Edistetään ihmiskauppaa koskevien rikoslain säännösten

jestelmästä ja oles-

soveltamista yhteistyössä erityisesti ihmiskaupan uhrien

keluluvista.

auttamisjärjestelmän, poliisin ja syyttäjälaitoksen kanssa.
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Vuosi Välitavoitteet

Mittari / Arviointikriteeri



Tuetaan asiantuntemuksellamme valtioneuvoston ihmiskau-

Konsultaatiot, luku-

pan vastaisen toimintaohjelman valmistelua ja toimeenpa-

määrät syytteistä ja

noa.

tuomioista.

Tulostavoite 3: Ulkomaalaisten oikeuksia vahvistetaan, maastapoistaminen tapahtuu perusja ihmisoikeuksia kunnioittaen
Vuosi Välitavoitteet
2021



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



Aloitetaan EU:n meri- ja rajavalvonta-asetuksen edellyttämä Frontexin palautuslentojen valvonta siihen
osoitettujen lisäresurssien mukaisesti.



Kehitys poliisin toiminnassa annettujen palautteiden perusteella.
Hankkeesta saadut kehitystoimet

Kehitetään valvontaa myös osallistumalla 22 jäsenvaltion yhteiseen FReM III –hankkeeseen



Mittari / Arviointikriteeri

Valvotaan, että ulkomaalaisen oikeudet toteutuvat ulkomaalaishallinnon lupaprosesseissa, painottuen haa-

Vaikutusten arviointi yhteistyössä sidosryhmien
kanssa.

voittuvassa asemassa oleviin henkilöihin.

2.2

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2021 – 2024 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
 Tehokas ja joustava asioiden käsittely vaikuttavuuden ja toimintakyvyn turvaamiseksi
 Kiinteä yhteistyö ja verkostot muiden toimijoiden kanssa
Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
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Tulostavoite 4: Tehokas ja joustava asioiden käsittely vaikuttavuuden ja toimintakyvyn turvaamiseksi
Vuosi Välitavoitteet
2021



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



Mittari / Arviointikriteeri
Varmistetaan riittävä neuvonta
valtuutettuun yhteyttä ottaneilla. Seurataan, etteivät vastausajat pitene.

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

Hilda-järjestelmän toiminnallinen arviointi.

käsittelyyn

Tulostavoite 5: Kiinteä yhteistyö ja verkostot muiden toimijoiden kanssa
Vuosi Välitavoitteet
2021



Mittari / Arviointikriteeri

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



Rakennamme yhteistyötä eri toimijoiden kuten val-

Yhteistyöhankkeet valtuu-

vontaviranomaisten välillä syrjimättömän tekoälyn

tettujen kanssa.

hyödyntämisen varmistamiseksi




Yhdenvertaisuusvaltuutettu osallistuu aktiivisesti eu-

Aloitteet ja toimet syrjimät-

rooppalaisen yhteistyön vahvistamiseen eri maiden

tömyyden huomioimiseksi

valtuutettujen yhteistyöelimen Equinetin piirissä mm.

tekoälytoimintoja kehitettä-

hallituksen jäsenenä

essä

Ihmiskaupan vastaista työtä kehitetään osallistumalla
EU-maiden NREM -verkoston toimintaan sekä
ETYJ:n ihmiskaupan vastaisen koordinoinnin
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2.3

Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:
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 Välitavoitteet
2021



Tuetaan henkilöstön hyvinvointia ja kykyä selviytyä

Mittari / Arviointikriteeri
VM baro

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

2.4

määräaikaisten osuus
henkilöstöstä
Osaava ja E-oppiva järjestelmien käyttäjämäärä
sairauspoissaolot

Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:
Talous
 Toiminnan pitkäjänteisyyden ja ennustettavuuden kehittäminen talouden suunnittelua ja seurantaa kehittämällä
Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
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Tulostavoite 7: Toiminnan pitkäjänteisyyden ja ennustettavuuden kehittäminen talouden
suunnittelua ja seurantaa kehittämällä
Vuosi Välitavoitteet

Mittari / Arviointikriteeri

2021



pitkäaikaisten rahoituskehysten käyttö toiminnan suunnittelussa mahdollistaa esim. määräaikaisten henkilöiden käytön
vähentämisen ja yhtä toimintavuotta pitempien kehityssuunni-



telmien toteuttamisen

määräaikaisten

tarkempien toimintokohteittaisten taloussuunnitelmien laatimi-

määrän kehitys

nen ja seuranta


kaikkiin toiminto-

määrärahasuunnittelun perustana etukäteen tiedossa oleva,

kohteisiin laaditut

riittävä resurssi eri toimintakohteita varten


taloussuunnitel-

Valtuutettu käy oikeusministeriön kanssa keskustelut valtuute-

mat

tulle ehdotettujen lisätehtävien rahoituksesta hyvissä ajoin ennen varsinaisen lainvalmistelun aloittamista ja valtuutetun kannanottoa tehtävien laajentamiseen.

3.

Vuosien 2021–2024 voimavarat

Taulukkoon ei sisälly henkilö- tai taloudellisia resursseja mahdollisesti muihin, yhdenvertaisuusvaltuutetulle suunniteltuihin tehtäviin. Tällaisia ovat osallistuminen Frontexin järjestämien EU:n meri- ja rajavalvonta-asetuksen mukaisten palautuslentojen valvontaan, hallintopalvelujen järjestäminen vanhusasiavaltuutetulle sekä yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä
naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana. Näistä valtuutettu käy erillisiä neuvotteluja oikeusministeriön kanssa.

3.1

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet

Toteuma
2019

Arvio
2019

Tulossopimus
2020

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Tavoite
2024

22,2

24,8

19+4

19+2

20+2

20+2
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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
(1000 €)

Määrärahat
Toteuma
2019

Arvio
2020

Tulossopimus
2021

Kehys
2022

Kehys
2023

Kehys
2024

1 741

1 890

1 730

1 730

1 790

1 810

Taulukossa vuosien 2022–2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
Lisäksi valtuutetulla on käytössään edelliseltä vuodelta siirtyvä määräraha, jonka arvioidaan
olevan vuonna 2021 vähintään 10 % vuoden 2020 määrärahasta. Oikeusministeriön suosituksen mukaisesti vuosittaisen siirtyvän erän suositellaan olevan vähintään 8 % määrärahasta.
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4.

Voimassaolo ja seuranta

Tulossopimus koskee vuosia 2021-2024. 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.
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Allekirjoitukset

Kristina Stenman

Johanna Suurpää

yhdenvertaisuusvaltuutettu

osastopäällikkö, oikeusministeriö

Päätös
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Oikeusministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuosille 2021-2024
Oikeusministeriö vahvistaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 11 §:n mukaisesti
oikeusministeriön hallinnonalan tulossopimusasiakirjojen mukaiset tavoitteet ja voimavarat vuosille
2021-2024:
- Oikeusministeriö (VN/28445/2020)
- Onnettomuustutkintakeskus (VN/27066/2020)
- YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI (VN/4144/2021)
- Lapsiasiavaltuutettu (VN/377/2020)
- Tasa-arvovaltuutettu (VN/377/2020)
- Tiedusteluvalvontavaltuutettu (VN/377/2020)
- Tietosuojavaltuutettu (VN/377/2020)
- Yhdenvertaisuusvaltuutettu (VN/377/2020)
- Oikeusrekisterikeskus (VN/28021/2020)
- Tuomioistuinlaitos (VN/14282/2020)
- Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit (VN/12787/2020)
- Kuluttajariitalautakunta (VN/12790/2020)
- Ulosottolaitos (VN/12036/2020)
- Konkurssiasiamies (VN/14615/2020)
- Syyttäjälaitos (VN/4148/2021)
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1 STRATEGINEN KEHYS

1.1 Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet
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 2024 saakka.
Ulosottolaitoksen 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”
”Jatketaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaa ja strategiaa myös
vuoden 2020 jälkeen.”

▪

▪

o

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

Ulosottolaitoksessa huolehditaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta laajan täytäntöönpanon ammattitaitoa lisäämällä sekä
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 talousrikollisuuden torjuntaa
koskevissa tilanteissa.
Valtakunnanvoudinvirasto vastaa vuosille 2020-2023 laadittuun harmaan
talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaan kuuluvasta hankkeesta, jossa parannetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimijoiden tunnistamista täytäntöönpanovaiheessa analytiikan
avulla.

”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.”
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o

o

”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.”

▪

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 20241.
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)

1

Oikeusministeriön strategisten tavoitteiden kanssa yhtenevät tavoitteet merkitty X-kirjaimella.
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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
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

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Tilastokeskuksen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi vuonna 2019 yhden prosentin.
Useamman vuoden kestänyt paremman taloudellisen kasvun aika oli hiipumassa. Kansantalouden ja myös ulosottolaitoksen toimintaympäristön näkymät siirtyivät suuren epävarmuuden
tilaan koronaviruksen aiheuttaman shokin myötä vuoden 2020 alussa.
Kotitaloudet velkaantuivat ja maksuhäiriömerkinnät lisääntyivät myös suotuisamman talouskasvun vuosina 2016-2018. Vuoden 2019 lopussa kotitalouksien velkaantumisaste oli noussut
129 prosenttiin. Lähes 390 000 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä. Myös ulosottovelallisten lukumäärä kasvoi. Vasta vuonna 2019 ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun – ensimmäisen kerran sitten vuoden 2014.
Positiivinen käänne ulosottovelallisten määrässä voi kuitenkin poikkeuksellisen tilanteen
vuoksi jäädä lyhytaikaiseksi. Koronaviruspandemia on aiheuttanut tuotannon supistumista
maailmanlaajuisesti. Tähän pyritään vastaamaan keskuspankkien ja hallitusten tukipaketeilla,
mm. helpottamalla yritysten ja kotitalouksien rahoitustilannetta. Kyseessä on kuitenkin mahdollisesti ensimmäinen taantuma, joka perustuu voimakkaasti palvelualoihin. Tavallisesti yksityinen kulutus on kannatellut talouksia aiempien matalasuhdanteiden aikana, jolloin vienti ja
investointien taso on vähentynyt.
Kokonaisvaikutusten arviointi on tällä hetkellä vaikeaa, koska tilanne on uusi ja tukipakettien
vaikutusta on vielä aikaista arvioida. Ensimmäisissä ennusteissaan Suomen Pankki on arvioinut
Suomen bruttokansantuotteen supistuvan kuluvan vuoden aikana 1,5 - 4 %. Samansuuntaisia
arvioita esitti mm. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. Valtiovarainministeriön uudemman ja tarkentuneen arvion mukaan BKT supistuu vuoden aikana 5 - 6%. Hetkellinen shokki voi olla tätä
kovempi, mutta mahdollisesti kestoltaan lyhyempi vuoden 2009 finanssikriisiin verrattuna. Ly-
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hyellä aikavälillä lomautukset kuitenkin lisääntyvät, keskipitkällä aikavälillä työttömyys todennäköisesti kasvaa. Sekä yritysten että kotitalouksien maksuvaikeudet lisääntyvät, mikä todennäköisesti johtaa ainakin viiveellä myös ulosottovelallisten lukumäärän kasvuun.
Osalla ulosottovelallisista maksukyky voi entisestään heikentyä, mikä vaikuttaisi ulosottolaitoksen kannalta sekä perinnän onnistumiseen että perintätulokseen. Toistuvaistulon ulosmittaukset voivat vähentyä, samoin maksusuunnitelmat. Asuntojen ja kiinteistöjen hintakehitys on jo
vuosien ajan eriytynyt voimakkaasti taantuvien alueiden ja kasvukeskusten välillä. Mikäli poikkeustilanteen taloudelliset vaikutukset pitkittyvät, realisoitavan omaisuuden määrät voivat
edelleen kasvaa.
Poikkeuksellisessa tilanteessa ulosottolaitoskin voi joutua voimavarojensa puitteissa priorisoimaan tehtäviään ja mukauttamaan työtapojaan. Samalla kuitenkin oikeusvaltion toimivuudesta myös täytäntöönpanomenettelyn osalta huolehditaan. Oikeusministeriössä on aloitettu
nopeasti valmistelemaan useita hallituksen esityksiä, joiden avulla voidaan helpottaa koronaviruksen takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asemaa. Pikavippien yleistyminen on näkynyt ulosotossa yksityisoikeudellisten asioiden kasvuna. Pikavippien korkokattoa ollaan nyt
alentamassa ja suoramarkkinointia kieltämässä. Lisäksi valmisteilla on esitys, jonka mukaan
ulosottokaarta sovellettaisiin väliaikaisesti nykyistä joustavammin esimerkiksi pidempien maksuaikojen ja lyhennysvapaiden kautta.
Myös ennen poikkeustilaa aloitetut uudistukset etenevät. Valtiovarainministeriön työryhmä on
esittänyt kotitalouden kaikkien luottojen enimmäismäärän sitomista kotitalouden tuloihin.
Luotoissa huomioitaisiin myös taloyhtiölainat, joiden määrä ja osuus lainasummista on ollut
kasvussa. Työryhmän esityksestä voitaisiin antaa hallituksen esitys kuluvana vuonna ja muutokset tulisivat voimaan aikaisintaan alkuvuodesta 2021. Lisäksi velkaantumiskehityksen hillitsemiksi on valmisteilla positiivinen luottorekisteri, josta luotonantajat voisivat nähdä luotonhakijoiden reaaliaikaiset tulo- ja lainatiedot. Rekisterin vaiheittainen käyttöönotto on tämän
hetken tiedon mukaan ajoittumassa vuoteen 2023.
Ulosottolaitos on aloittamassa uudella organisaatiolla 1.12.2020 alkaen. Organisaatiomuutos
edellyttää merkittäviä muutoksia tieto- ja tilastointijärjestelmiin sekä mittavan HR-projektin
toteuttamista varsin lyhyessä ajassa. Odotettavissa on, että osittain edellä sanotut tehtävät
pystytään saattamaan loppuun ja vuodelle 2020 asetetut tavoitteet saavuttamaan vasta vuoden 2021 puolella.
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1.3 Riskienhallinta
Alla olevassa riskianalyysissä kuvataan keskeiset riskit, jotka voivat toteutuessaan heikentää
oikeudenhoidon laatua ja toiminnan tuloksellisuutta ulosottolaitoksessa.

Riski 1. URA-hankkeen aikana henkilöstön määrää on vähennetty ja merkittäviä säästöjä on saavutettu etupainotteisesti. Organisaatiomuutoksen jälkeiseen aikaan kohdistuu epävarmuutta, koska
merkittävä osa palkkaratkaisuista on avoinna. Hallitusohjelmassa linjatun mukaisesti toimipaikkojen
määrää ei vähennetä. Riskinä on, etteivät määrärahat tulevaisuudessa riitä nykyisen laajuisen ulosotto-organisaation ylläpitämiseen.
Ulosottolaitos varautuu tuleviin säästöpaineisiin kehittämällä toimintaa ja sitä tukevia tietojärjestelmiä. Organisaatiouudistuksen myötä tuottavuus voi nousta, kun toimintoja keskitetään yhden johdon alle (mm. kirjaaminen) ja asioiden käsittelyketjut määräytyvät niiden vaativuuden mukaan mahdollistaen myös erikoistumisen. URA-hankkeen tuottamia säästöjä ja tuottavuuden kasvua on kuitenkin vaikea yksiselitteisesti todentaa, koska hankkeen aikana toimintaympäristössä on tapahtunut
muutoksia, jotka osaltaan ovat vaikuttaneet toiminnan ja talouden tunnuslukuihin. URA-hankkeen
valmistuttua on syytä tehdä kokonaistarkastelu, jossa arvioidaan uudelleen ulosottolaitokseen kohdistuvia odotuksia sekä sen toiminnan ja talouden suhdetta.
Riski 2. HR-projektissa vakinaiset virkamiehet siirretään uuteen organisaatioon suoraan virkamieslain
nojalla tai ilmoittautumismenettelyn kautta. Avoimet virat täytetään hakumenettelyllä ja kaikille virkamiehille huolehditaan tarvittavat käyttöoikeudet. Lisäksi henkilöstö koulutetaan kokonaan tai osittain uusiin tehtäviin ja toimenkuviin. HR-projektia ei ole voitu vuonna 2020 käynnistää riittävän
ajoissa, koska uudistuksen edellyttämät asetukset puuttuivat. Projektin onnistuminen on riippuvainen myös töiden etenemisestä Valtorissa ja Palkeissa. On todennäköistä, ettei projektia saada täysin
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valmiiksi ennen uuden organisaation aloittamista. Sen arvioidaan kuitenkin olevan siinä määrin valmis, ettei osittaisella viivästymisellä ole suurta vaikutusta toiminnan laatuun ja tuloksellisuuteen sopimuskaudella.
HR-projektiin liittyvää riskiä hallitaan huolehtimalla projektin riittävästä resurssoinnista ja projektiin
liittyvien tehtävien priorisoinnista. Rekrytointivastuuta jaetaan Valtakunnanvoudinviraston ja ulosottovirastojen kesken. Rekrytointia hidastavia turvallisuusselvityksiä tehdään ainoastaan johtotehtäviin
valittaville.
Riski 3. Organisaatiomuutos edellyttää laajoja muutoksia ulosoton tietojärjestelmään ja tietokantoihin. Koko ulosottoprosessi hoidetaan tietojärjestelmiä hyödyntäen ja niiden sisältämä tietomäärä on
erittäin laaja ja toiminnallisuudet monimuotoiset. Mikäli organisaatiomuutoksesta aiheutuva tietojärjestelmän käyttökatko pitenee selvästi odotetusta (n. viikko) tai järjestelmän toiminnassa ilmenee
muuten vakavia häiriöitä, on näillä suoraa vaikuttavuutta toiminnan laatuun ja tuloksellisuuteen.
Tietojärjestelmään ja tietokantoihin liittyvää riskiä hallitaan muutosprojektin riittävällä resursoinnilla
Valtakunnanvoudinvirastossa ja Oikeusrekisterikeskuksessa. Järjestelmämuutoksiin liittyvät vastuut
on määritelty ja projektin etenemistä seurataan viikoittain.
Riski 4. Ulosottolaitos on ottamassa käyttöön uutta tietoalustaa ja sinne rakennettavia tilastoja nopealla aikataululla. Tavoite on, että uuden tilastointijärjestelmän tulisi olla käytössä ennen organisaatiomuutosta, jotta organisaatiomuutoksen onnistumista kuvaavaa vertailutietoa olisi saatavissa. Ilman
vertailukelpoista tietoa tarvittavia korjaustoimenpiteitä ei mahdollisesti tunnisteta tai ne tunnistetaan
viiveellä. Tällä arvioidaan olevan vaikutusta ulosottolaitoksen tuloksellisuuteen, ei kuitenkaan läheskään samassa määrin kuin ulosoton tietojärjestelmiin liittyvän riskin 3 toteutumisella.
Tilastointiin liittyvää riskiä hallitaan riittävällä resursoinnilla Valtakunnanvoudinvirastossa ja Oikeusrekisterikeskuksessa.
Riski 5. Henkilöstö on ulosottolaitoksen tärkein voimavara. Organisaatiomuutoksen toteuttaminen vähentää epävarmuutta, kun virkamiehet sijoitetaan uuteen organisaatioon ja he tulevat tietoisiksi itseään koskevista ratkaisuista. Kaikki nykyiset virkamiehet eivät kuitenkaan välttämättä saa toivomaansa
tehtävää uudesta organisaatiosta ja tällä voi olla vaikutusta henkilöstön työhyvinvointiin ja motivaatioon. Samoin voivat vaikuttaa mahdolliset palkkausjärjestelmän muutokset. Mikäli henkilöstöä hakeutuu töihin ulosottolaitoksen ulkopuolelle, vaarana on osaamisen heikkeneminen organisaatiossa. Riskiä ei arvioida erityisen todennäköiseksi, mutta toteutuessaan sillä olisi vaikutusta ulosottolaitoksen
tuloksellisuuteen.
Henkilöstöön liittyvää riskiä hallitaan panostamalla työkyky- ja henkilöstöjohtamiseen.
Riski 6. Koronapandemia aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia yrityksille ja kansalaisille. Taloudellisten
vaikeuksien odotetaan näkyvän viiveellä ulosotossa kasvaneina velallis- ja asiamäärinä. Täytäntöönpanotoimien hoitaminen voi vaikeutua pandemian aikana, jolloin pandemian jälkeiseen aikaan voi kasaantua käsittelyä odottavia asioita ja tehtäviä. Lisääntyvän työmäärän hoitamiseksi tulee olla riittävät
resurssit, jotta oikeusturva toteutuu ulosottotoiminnassa vaaditulla tavalla.
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Riskiä hallitaan sillä, että pandemiaan liittyvää resurssitarvetta seurataan ja siitä raportoidaan tarvittaessa. Tehtäviä priorisoidaan niiden tärkeyden ja kiireellisyyden mukaan.

2 TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2021–2024
2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021–2024 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
2021

KESKEINEN VÄLITAVOITE
•

2021
2022

•

2022

•

•

Realisointeihin liittyvät tunnusluvut määritellään ja niiden mittaaminen mahdollistetaan tietojärjestelmästä saatavien tietojen pohjalta

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Realisointitilastot

Useita seurantakohOikeusturva toteutuu rakenneuudistuksen jälteita:
keen yhtä hyvänä kuin aikaisemmin
- kanteluiden lopUlosottolaitoksen kantelu- ja vahingonkorvausputulokset ja niiasiat käsitellään ja ratkaistaan laadukkaasti ja
den käsittelykohtuullisessa ajassa
aika
- ulosottovalitusten määrä
- maksettavat
korvaukset
- tarkastustoiminnan havainnot
Tarvittavat muutokset on suunniteltu seurannasta saatujen tietojen pohjalta ja oikeusturva
parantunut laadukkaamman työskentelymallin
avulla.

Useita seurantakohteita:
-

kanteluiden lopputulokset
ulosottovalitusten määrä
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-

maksettavat
korvaukset
tarkastustoiminnan havainnot

2022

•

Raportoimme huomioista oikeusturvan toteutuRaportit
misessa lainsäädännön velvoittamalla tavalla
ja teemme tarvittavat korjaukset

2022
2023

•

Realisointien käsittelyaika on lyhentynyt

Realisointitilastot

Tulostavoite 2: Palvelut ovat asiakaslähtöisiä
VUOSI
2021

KESKEINEN VÄLITAVOITE
•

•

2021
2024

•

•

Asiakkaamme siirtyvät käyttämään sähköisiä palveluita, koska ne tarjoavat vaivattoman tavan asiointiin
Sähköiseen asiointipalveluun lisätään tietosisältöä/palveluja.

Asiakkaamme saavat tarvittaessa henkilökohtaista palvelua tarpeisiinsa nähden tarkoituksenmukaisella tavalla

Seurannan kautta tulleiden palautteiden
mukaiset tarkoituksenmukaiset toimet
asiakaspalvelun kehittämiseksi on tehty

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Sähköisen asioinnin käyttö
ULSA:n kävijämäärätilasto
- ULSA:ssa tehtyjen
maksujen määrä
(kpl/€)
- Suomi.fi-palveluun
lähetettyjen maksukehotusten määrä
verrattuna maksukehotusten kokonaismäärään
ULSA:n sisältämät tietosisällöt/palvelut
Käyntiasiakkaiden määrän
seuranta toimipisteissä
-

Puhelinpalvelun vastaamisaikojen seuranta
Asiakaspalautteen seuranta ja toteutetut toimet
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Tulostavoite 3: Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva
VUOSI

KESKEINEN VÄLITAVOITE

2021

•

Ennakoiva talousneuvonta toimii koko
maassa. Toimintaa kehitetään paikallisesti
ja valtakunnallisesti.

2021
2024

•

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
Ennakoivaa talousneuvontaa koskeva raportointi

Toimitettujen raporttien ja
tiedusteluihin annettujen
vastausten määrä
Tulosmittarit

Tulostavoite 4: Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähentyneet ja rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti
VUOSI
2021
2022

2021
2024

KESKEINEN VÄLITAVOITE

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Täytäntöönpanon onnistuminen yritysperinnässä

•

Laajan täytäntöönpanon käynnistäminen
on lisännyt yritysperinnän ammattitaitoa

•

Väärinkäytöstapausten tunnistamisen parantamiseksi on hankittu ja otettu käyttöön
analytiikkatyökalu. Työkalun käyttöä on
koulutettu.

Tulosmittarit

Ulosottolaitos on jatkanut aktiivista yhteistyötä sidosryhmäviranomaisten kanssa

Erityistäytäntöönpanon tulosmittarin viranomaisyhteistyötä kuvaava luku

•

Erityistäytäntöönpanon tulosmittarin väärinkäytöksiin
puuttumisen tehokkuutta
kuvaava luku

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2021 – 2024 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
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Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 5: Organisaatio- ja toimipaikkarakenne mahdollistavat tehokkaan toiminnan
VUOSI
2021

KESKEINEN VÄLITAVOITE
•
•

20222024

•

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

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Toimitilakustannukset/htv
Tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut
Sisäisen tarkastuksen
havainnot

Tulostavoite 6: Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan
VUOSI
2021

KESKEINEN VÄLITAVOITE
•
•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Perus- ja laajan täytänTyö ohjataan sen vaativuuden mukaan oikealle henkilöstöryhmälle
töönpanon käynnistykHenkilöstö on koulutettu uuden organisaatiora- sen onnistumisen arvikenteen mukaisiin työtehtäviin
ointi
Tulosmittarit

20212022

•
•

2022 2024

•

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

Perustäytäntöönpanon
käsittelemien asioiden
%-osuus
Tulosmittarit
Tarvittaessa ulkoinen
arviointi

Tulostavoite 7: Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti:
VUOSI
2021

KESKEINEN VÄLITAVOITE
•
•

Tietojärjestelmien kehittäminen on jatkunut
URA-hankkeen jälkeen
Mahdollisuudet hyödyntää analytiikkaa, robotiikkaa tai tekoälyä ulosottolaitoksen toiminnassa on kartoitettu. Kartoituksen tulokset on
huomioitu kehittämistyössä.

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Kehittämiskustannusten suhde ylläpidon kuluihin
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•

2021 2024

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

Toteuma, miten sähköisiä tiedonsiirtoja on
saatu hyödynnettyä

Tulostavoite 8: Asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu
VUOSI

KESKEINEN VÄLITAVOITE

2021

•

2021
2022
2023
2024

•
•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Asiakasneuvontaa on parannettu ennakoivan Ennakoivaa talousneutalousneuvonnan hankkeen puitteissa lisää- vontaa koskeva raportointi
mällä velallisten ohjaamista avun piiriin
Ohjeistus on selkeää ja parantaa yhdenmukaisuutta samalla lainkäytön riippumattomuuden
turvaten
Koulutustoiminta on strategista ja sillä on riittävät voimavarat

Ohjeistuksen käytettävyyden arviointi
Koulutuksen toteuma
Koulutusten palautekyselyiden tulokset

2.3 Henkilöstö
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 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
Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 9: Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia
VUOSI
2021

KESKEINEN VÄLITAVOITE
•
•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Uuteen organisaatioon on asetettu yhteistoi- Sopimusosapuolten arviot kouluarvosanoin
minnan ja työsuojelun yhteistoiminnan elimet
Yhteistoiminnan kokouskäytännöt ja vuosikello
on vahvistettu
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2022
2023

•

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
2021
2022

KESKEINEN VÄLITAVOITE
•
•
•

2023

•
•
•

Kiekun Osaava -toiminnallisuus on käytössä
koko organisaatiossa
Tarvittavat tiedot henkilöstön osaamisesta ja
sen kehittämistarpeista on koottu
Henkilöstö on koulutettu ja perehdytetty uusiin
työtehtäviin uudessa organisaatiossa
Tulevaisuuden tarpeista lähtevä strateginen
henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu
Osaamisen kehittäminen on osa esimiestyötä
Ulosottolaitoksen johtoryhmätyöskentely tukee
strategista henkilöstön kehittämistä

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Raportti
Tulosmittarit

Toteuma
Itsearviointi/ Esimiesten 360⁰ arvio
Tarvittaessa ulkoinen
arviointi

Tulostavoite 11: Vaativa, valmentava ja välittävä johtaminen tukee tuloksellista toimintaa
VUOSI
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
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Tulostavoite 12: Henkilöstön rakenne ja osaaminen vastaavat työn määrää ja vaativuutta
VUOSI
2021
2022

KESKEINEN VÄLITAVOITE
•

•
•
2023

•
•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI

Rakenneuudistuksen henkilöstömuutokset on
VMBaro
toimeenpantu ja uuden toimintatavan rekrytoinnit on toteutettu
Tulosmittarit
Henkilöstöllä on uuden rakenteen mukaiset järjestelmien käyttöoikeudet ja työvälineet
Henkilöstö on koulutettu ja perehdytetty uusiin
työtehtäviin uudessa organisaatiossa
Tulevaisuuden tarpeista lähtevä strateginen
henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu
Koulutuksen suunnittelussa on otettu huomioon toiminnalliset tarpeet, seurannasta saadut
havainnot sekä henkilöstön eläköityminen.

Htv-kehitys
Osaamiskartoitus

2.4 Talous
Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 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

KESKEINEN VÄLITAVOITE

2021

•

Rakenneuudistus on toimeenpantu ja uudet
toimintatavat vakiinnutettu

2022
2023

•

Uuden organisaation toimintamenojen seuranta on järjestelmällistä
Suunnitelma tarvittavista toiminnan lisäkehittämistarpeista ja/tai määrärahan uudelleen
suuntaamisesta on laadittu

2024

•

•

Siirtyvän rahoituksen taso on vähintään 8%
vuotuisesta kehysrahoituksesta

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Tulosmittarit

Kustannuskehitys

Siirtyvien määrä % kehysrahoituksesta
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Tulostavoite 14: Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla
VUOSI

KESKEINEN VÄLITAVOITE

2021
2022

•

2021
2023

•

•

•
•

MITTARI/
ARVIOINTIKRITEERI
Rakenneuudistus on toimeenpantu ja uudet toi- Taloudellisuuden ja
tuottavuuden tunnuslumintatavat vakiinnutettu
Toimintayksiköiden tulosohjaus tukee toimin- vut
nan tuottavuutta
Raporttien käytettävyyden itsearviointi
Sisäisen tarkastuksen
arvioinnit raporttien sisällöstä ja luotettavuudesta

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

3 VUOSIEN 2021–2024 VOIMAVARAT
3.1 Henkilötyövuodet
Henkilötyövuodet

Ulosottolaitos

Toteuma
2019
1 102

Arvio
2020
1 060

Arvio
2021

Arvio
2022

1 136

Arvio
2023

1 131

Arvio
2024

1 127

1 121

Arvio
2022

Arvio
2023

Arvio
2024

3.2 Määrärahat
Määrärahat
(1000 €)
Käyttö
Talousarvio
määrärahat
Siirtyvät määrärahat
Siirtyvät määrärahat %

Toteuma
2019

Toteutumaarvio 2020

Tulossopimus
2021

104 204

107 459

104 210

102 451

101 921

101 493

100 016

101 435

101 544

101 020* 98 032*

98 043*

26 114

20 090

17 426

15 995

12 106

26,1

19,8

17,2

15,8

12,3

8 656
8,8

*) Taulukossa vuosien 2021–2024 määrärahat ovat 8.4.2020 tilanteen mukaiset, joista on poistettu Konkurssiasiamiehen toimiston määrärahojen osuudet
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4 VOIMASSAOLO JA SEURANTA
Valtakunnanvoudinvirasto seuraa ja edistää tulossopimuksen toteutumista.
Ulosottolaitoksen toiminnan, kirjanpidon ja maksuliikkeen tarkastukset toteutetaan tarkastussuunnitelman mukaisesti.
Ulosottolaitoksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Alustava raportointi tapahtuu vuosittain puolivuosikatsauksessa, joka sisältää arvion näköpiirissä olevista toimintaympäristön muutoksista ja riskeistä sekä keinoista niiden
hallitsemiseksi.
Kestävän kehityksen edistämisessä otetaan huomioon syksyllä 2020 valmistuvat hallinnonalan yhteiset tavoitteet.
Ulosottolaitoksen tulee ottaa huomioon meneillään oleva HILDA- hanke ja varmistaa edellytykset toimintatapojen kehittämiselle ja huolehtia avainhenkilöstön osallistumisesta kehittämistoimenpiteisiin ja tuleviin koulutuksiin. Myös ulosottolaitoksen hallussa olevan arkistoitavan analogisen asiakirja-aineiston digitointiin valmistaudutaan suunnittelukaudella.
Oikeusministeriö tulee seuraamaan URA-hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Eduskunta edellytti ulosoton rakenneuudistushankkeen lainsäädäntömuutosten vahvistamisen yhteydessä, että hallitus seuraa tarkoin ulosoton rakenneuudistukseen liittyvän ulosoton
organisaatiomuutoksen ja täytäntöönpanon jakamisen toimivuutta ja vaikutuksia. Ulosottolaitoksen pitää antaa edellä mainituista seikoista selvitys 31.10.2022 mennessä oikeusministeriölle.

5 ALLEKIRJOITUKSET
Helsingissä 14.5.2020

Ylijohtaja

Valtakunnanvouti

Antti Leinonen

Juhani Toukola
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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 siirtyvistä määrärahoista
Toimitilat
Toimitilatehokkuus2
Toimitilakustannukset/htv

Toteuma
2018

Toteuma
2019

Arvio
2020

Arvio
2021

Arvio
2022

Arvio
2023

Arvio
2024

3,06

3,3

3,3

3,2

3,1

3,0

3,0

3,49

3,58

3,5

3,5

3,6

3,6

3,6

3,30

3,4

3,3

3,3

3,4

3,5

3,5

3,65

3,8

3,6

3,6

3,6

3,7

3,7

3 007
33
166

3 322
33
185

3 176
36
187

2 900
36
178

3 128
33
175

3 128
33
176

3 146
33
177

30 302

26 114

20 091

17 426

15 995

12 106

8 656

26

25

23

23

22

22

22

6 989

6 619

6 850

6 850

6 850

6 850

6 850

Sähköinen asiointi
Suomi.fi-palveluun lähetettyjen maksukehotusten osuus

2

5,4 %

10 %

13 %

14 %

15 %

15 %

Käytetty toimistotilatehokkuuden lukua, jossa ei ole mukana irtaimen omaisuuden säilytystiloja eikä huutokauppasaleja.

16 %

