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Tulossuunnitelma 2015

1 Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulossuunnitelma 2015 perustuu ministeriön yhteiseen
valmisteluun, joissa on laadittu keskeiset vuoden 2015 toimintaa koskevat linjaukset. Tulossuunnitelmaa on käsitelty kansliapäällikön johtoryhmässä 18.12.2014 ja 22.1.2015.
Tulossuunnitelma sisältää resurssikehyksen vuodelle 2015.
Tulossuunnitelman linjaukset perustuvat hallitusohjelmaan, hallitusohjelman strategiseen toimeenpanosuunnitelmaan, talousarvioesityksen 2015 tavoitteisiin, opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan 2020 sekä toimialakohtaisiin strategioihin koulutus-, tiede-,
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikassa.

2 Tulossuunnitelman
lähtökohdat

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on huolehtia tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta. Toiminnan painopisteenä on hallitusohjelman ja hallituksen linjausten
mukaisesti köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen, julkisen talouden
vakauttaminen sekä talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen osaamisen
ja luovuuden keinoin.
Vuotta 2015 leimaavat erityisesti hallituksen rakennepoliittisen ohjelman pohjalta toteutettavat toimet sekä hallituskauden päätökseen ja uuden hallituskauden käynnistymiseen liittyvät toimenpiteet. Myös keskushallintouudistuksessa tehtävät ratkaisut, erityisesti
valtioneuvoston hallintoyksikön toiminnan käynnistäminen heijastuu merkittävästi vuoden 2015 toimintaan ministeriössä.
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3 Opetus- ja kulttuuriministeriön
yhteiset linjaukset

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat linjaukset
Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat yhteiset linjaukset koskevat kaikkia ministeriön osastoja ja toimintayksiköitä. Linjaukset vuodelle 2015
ovat seuraavat:
1. Toteutetaan hallitusohjelman strategisia painopisteitä tavoitteena köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen, julkisen talouden vakauttaminen sekä
kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen.
• Toteutetaan rakennepoliittinen ohjelma OKM:n hallinnonalalla.
• Viedään loppuun päättyvän hallituskauden hallitusohjelmaan sisältyvät toimet ja
toteutetaan uuden hallitusohjelman toimia.
• Hyödynnetään Team Finland- konseptia kansainvälistymisessä.
• Edistetään sähköisiä palveluita ja asiointia hallinnonalalla (mm. opiskelijavalintapalvelut,
avoin tieto, ylioppilastutkintojärjestelmän kehittäminen, Kansallinen digitaalinen kirjasto)

2. Vahvistetaan tiedon, osaamisen ja sivistyksen roolia yhteiskunnassa sekä hallinnonalan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta panostamalla strategiatyöhön ja tiedolla johtamiseen.
• Tuetaan ennakointi- ja analyysityöllä ministeriön johtamista ja päätöksentekoa.
• Varaudutaan tuottamaan koulutustarjontaa koskevia tavoitteita vuotta 2020 varten.
• Hyödynnetään opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsauksen painotuksia
hallinnonalan ohjauksessa ja päätöksenteossa.

3. Vahvistetaan hallinnonalan strategista ohjausta.
• Uudistetaan ja kehitetään valtionavustuskäytäntöjä.
• Vahvistetaan tulosohjauksen strategisuutta ja syvennetään vuorovaikutusta hallinnonalan
toimijoiden kanssa.
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• Edistetään toiminnallisen tasa-arvoryhmän laatimia suosituksia tasa-arvosta ministeriön ja
hallinnonalan ohjauksessa.
• Toteutetaan EU 2020-strategiaa.

Ministeriön sisäistä toimintaa ja organisaatiota koskevat linjaukset
4. Osallistutaan valtioneuvoston hallintoyksikön toteutukseen ja toimintaan osana
valtioneuvostoa.
5. Kehitetään ministeriön organisaatiota, toimintatapoja ja johtamista siten, että ministeriön toiminta vastaa tulevaisuuden haasteisiin ja osaaminen, asiantuntemus,
vuorovaikutus ja uudenlaiset työskentelytavat tukevat ministeriön tavoitteiden ja
ydintehtävien laadukasta ja tehokasta toteuttamista.
6. Ministeriössä siirrytään valtionavustusten sähköiseen hakuun ja kaikki asiakirjat ja
päätökset allekirjoitetaan sähköistä asianhallintajärjestelmää käyttäen.
7. Edistetään hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista.
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4 Toimialakohtainen
politiikkaosa
4.1 Yleissivistävää ja ammatillista koulutusta sekä
varhaiskasvatusta koskevat linjaukset
• Toteutetaan käynnistettyjä hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteitä
(rahoitusperusteiden ja ohjausjärjestelmän uudistaminen, tilastoinnin, tietojenkeruun
ja tietojärjestelmien kehittäminen, menosäästöjen toimeenpanon edellyttämät
säädösmuutokset ym.). Valmistellaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen
rakenteellista kehittämistä ja palvelukyvyn vahvistamista koskevat toimenpiteet.
• Valmistellaan varhaiskasvatuksen kokonaisuudistusta.
• Suunnataan voimavaroja varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, esi- ja
perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä taiteen perusopetuksen tasa-arvon ja laadun
vahvistamiseen.
• Kehitetään perusopetusta koko ikäluokalle yhteisenä, tasavertaiset edellytykset
turvaavana opetuksena.
• Vahvistetaan oppilaiden lukuintoa ja jatketaan matemaattis-luonnontieteellisen opetuksen
kehittämisohjelmaa.
• Jatketaan ylioppilastutkinnon sähköistämistä.
• Valmistellaan lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet sekä käynnistetään
tulevaisuuden lukiokoulutuksen kehittämisohjelma.
• Tuetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoa käynnistämällä sitä tukeva
kehittämisohjelma.
• Kehitetään oppilaitosmuotoista ja oppisopimuskoulutusta yhdistäviä koulutusmalleja
(ns. 2+1-malli) ottaen huomioon ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän ja
rahoituksen kehittämistä koskevat säädösmuutokset.
• Valmistellaan lukiokoulutuksen, ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen ja vapaan
sivistystyön rahoituksen uudistukset siten, että ne tulevat voimaan 2017.
• Valmistellaan uudistetut ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavat koulutukset
otettavaksi käyttöön 1.8.2015 lukien.
• Toteutetaan koulutuspilven – EduCloud- ensimmäinen vaihe ja tuetaan kehityksen
jatkumoksi muodostetun EduCloud Alliancen vientitoimia.
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4.2 Korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa koskevat linjaukset
Vahvistetaan osallistumista ja vähennetään syrjäytymistä
• Korkeakouluihin pääsyä sujuvoitetaan uudistamalla korkeakoulujen opiskelijavalinnat
yhdessä korkeakoulujen kanssa. Valmistellaan opiskelijavalintojen uudistumisen toinen
vaihe siten, että uusien säädösten mukainen haku otettaisiin käyttöön keväällä 2016
valittaessa opiskelijoita syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen.
• Parannetaan koulutustarjontaa koskevan tiedon saatavuutta ja tuetaan opinto-ohjauksen
kehittämistä. Uudistetaan opintoprosesseja tukemaan opintojen loppuun suorittamista.
• Saatetaan loppuun vuosina 2014–2015 toteutettu määräaikainen aloituspaikkojen lisäys.
• Toteutetaan ICT-alan äkilliseen rakennemuutokseen vastaamiseksi tutkintoon johtavia
muuntokoulutusohjelmia vuosina 2015–2016.

Uudistetaan koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta ja rakenteita
• Jatketaan korkeakoulujen alakohtaista dialogia valituilla aloilla yhteistyön vahvistamiseksi
ja rakenteiden kehittämiseksi.
• Valmistellaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallien tarkistukset ja niihin
liittyvät säädökset.
• Jatketaan aktiivista infrastruktuuripolitiikan toteuttamista sekä toteutetaan Avoimen tiedon
ja tieteen (ATT) -tiekartan toimenpiteitä.
• Jatketaan tutkimuslaitosuudistuksen (TULA) toimeenpanoa edistämällä korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten yhteistyötä monivuotisessa prosessissa.
• Valmistellaan uuden arkistolain ja yksityisistä arkistoista annettavan valtionapulain
toimenpiteet.
• Laaditaan kirjallinen palaute ammattikorkeakouluille ja yliopistoille sekä käynnistetään
korkeakoulujen ja tiedelaitosten sopimuskauden 2017–2020 valmistelu.
• Käynnistetään korkeakoulu-uudistusten vaikutusten arvioinnit ja toteutetaan suomalaisen
korkeakoulujärjestelmän selvityksen pohjalta kehittämistoimenpiteitä.
• Valmistellaan Tutkimus- ja innovaationeuvoston toiminnan arvioinnin jatkotoimenpiteet.
• Vahvistetaan korkeakoulujen yhteistyötä ja hyödynnetään Team Finland -konseptia
kansainvälistymisessä.
• Tarjotaan korkeakouluille ja muille tiedon tarvitsijoille aiempaa monipuolisempaa
tilastotietoa (Vipunen) johtamisen ja päätöksenteon tueksi.
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4.3 Aikuiskoulutuspolitiikkaa koskevat linjaukset
Toteutetaan hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaiset toimenpiteet
• Toteutetaan näyttötutkintojärjestelmän uudistus.
• Edistetään korkeakoulutettujen uusien erikoistumiskoulutusten käynnistymistä.
• Osallistutaan korkeakoulujen hakijasuman purkamiseen aikuiskoulutuksen osalta.
• Uudistetaan nuorten oppisopimuskoulutusta osana työssäoppimis- ja
oppisopimusuudistusta.
• Kehitetään edelleen opintopolku.fi -järjestelmää siten, että se tukee hallituksen tavoitteita
vähentää moninkertaista koulutusta ja edistää tutkinnon suorittaneiden ohjaamista
aikuiskoulutukseen. Aliedustettujen ryhmien koulutukseen pääsy turvataan.

Muut kehittämistoimet
• Jatketaan nuorisotakuun toimeenpanoa (nuorten aikuisten osaamisohjelma, vapaan
sivistystyön maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutus).

4.4 Kulttuuri- ja taidepolitiikkaa koskevat
linjaukset
• Kehitetään taiteen ja kulttuurin tukijärjestelmiä, erityisesti lisäämällä
valtionavustusrahoituksen strategisuutta.
• Uudistetaan kulttuuritoimen rahoitusta koskeva lainsäädäntö.
• Toteutetaan digitaalisten kulttuuriperintö- ja kirjastoaineistojen saatavuutta ja
pitkäaikaissäilytystä koskevia linjauksia.
• Uudistetaan audiovisuaalisen kulttuurin rakenteesta ja elokuvataiteen edistämisestä
annettu laki.
• Valmistellaan hallituksen esitystä uudeksi yleisiä kirjastoja koskevaksi kirjastolaiksi.
• Laaditaan lastenkulttuuripoliittinen ohjelma ja museopoliittinen ohjelma.
• Toimeenpannaan valtioneuvoston periaatepäätöstä aineettoman arvonluonnin
kehittämisohjelmasta.
• Valmistellaan taiteen ja kulttuurin toimialan aluestrategia.  
• Kehitetään toimivaa tekijänoikeusjärjestelmää ja parannetaan tekijänoikeuksien
hyödyntämistä.
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4.5 Liikunta- ja nuorisopolitiikkaa sekä
opintotukea koskevat linjaukset
• Käynnistetään liikuntalain toimeenpano.
• Tuetaan liikuntatoimialan työllisyyttä tukevia hankkeita.
• Kehitetään paikallisen liikuntatoiminnan edellytyksiä.
• Valmistellaan nuorisolain uudistusta.
• Toteutetaan nuorisotakuuta tukemalla monialaista yhteistyötä paikallisesti sekä
varmistamalla resurssit etsivälle nuorisotyölle ja nuorten työpajatoiminnalle.
• Valmistellaan koulumatkatuesta laskentaperusteiden muutoksiin liittyen valtioneuvoston
asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen koulumatkatuesta annetun
asetuksen muuttamisesta.
• Valmistellaan hallituksen esitys opintotukilain muuttamisesta. Esitys koskee vanhempien
tulorajojen korottamista ja toisen asteen opintojen edistymisen seurannan perusteita.
• Selvitetään edellytyksiä korottaa asumislisässä huomioonottavaa vuokrarajaa ja sen
sitomista vuokraindeksiin.

4.6 Muut toimialakohtaiset linjaukset
Hallintoyksikköä koskevat linjaukset
• Toimeenpannaan valtionhallinnon yhteinen henkilöstö- ja taloushallinnon Kiekujärjestelmän käyttöönotto ministeriössä ja sen kirjanpitoyksikössä sekä koordinoidaan
hallinnonalan virastojen käyttöönotto.
• Valmistellaan ja koordinoidaan valtioneuvoston yhteisen valmiusharjoituksen (Valha
2015–2016) toimeenpano opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla. Sovitetaan OKM:n
toimintakyky ministeriöturvallisuudessa valtioneuvoston uuden organisointimallin
edellyttämällä tavalla.
• Koordinoidaan valtion hankintatoimen kehittämisohjelman mukaiset toimenpiteet opetusja kulttuuriministeriössä ja sen hallinnonalan virastoissa.

Talousyksikköä koskevat linjaukset
• Varaudutaan toisen asteen rahoitusuudistuksen aiheuttamiin järjestelmämuutoksiin.
• Osallistutaan kuntatalousohjelman valmisteluun.
• Tehostetaan tarkastustoimintaa suuntaamalla resursseja paikan päällä tehtäviin
valtionavustus- ja valtionosuustarkastuksiin, kehitetään valvonnan menettelytapoja ja
tiivistetään yhteistyötä osastojen ja yksiköiden kanssa.

11

Tietohallintoyksikköä koskevat linjaukset
• Toteutetaan SALAMAn asiointiliittymän ja Salama-ekstranetin pilotointi ja käyttöönotto
ministeriössä ja Taiteen edistämiskeskuksessa. Toteutetaan tarvittavat muutokset
SALAMAan, jotta hakemusten tiedot siirtyvät sähköisesti asiointiliittymästä SALAMAan
käsiteltäväksi.
• Saatetaan loppuun ministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen ja TORI-siirtoprojektit siten,
että Valtori ottaa vastuun 1.3.2015 lukien ministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen
toimialariippumattomasta perustietotekniikasta. Koordinoidaan hallinnonalan virastojen
TORI-siirrot ja tuetaan virastoja tarpeen mukaan siirtoprojekteissa.
• Sovelletaan kokonaisarkkitehtuurimallia ministeriön toiminnan ja tietojärjestelmien sekä
tietoon perustuvan johtamisen kehittämisessä.
• Jatketaan CSC-tieteen tietotekniikan keskus Oy:n tarjoamien Eduunipalveluiden käyttöä
ministeriössä ja toimialalla tapahtuvassa verkostomaisessa sähköisessä työskentelyssä.

Kansainvälisen asiain sihteeristöä koskevat linjaukset
• Vaikutetaan aktiivisesti lisänäkyvyyden saamiseksi OKM:n hallinnonalan asioille EU:ssa
uuden komission virkaanastumisen jälkeen ja tuodaan tätä kautta lisäarvoa myös
kansallisen tason päätöksentekoon.
• Varmistetaan OKM:n hallinnonalan vaikutusmahdollisuudet ja osallisuus YK:n kestävän
kehityksen yleismaailmallisen post-2015 -agendan valmistelussa ulkoasiainministeriön
ja muiden toimijatahojen kanssa. Uuden kehitysagendan voimaanastumisen jälkeen
varmistetaan agendan seuranta ja toimeenpano tarkoituksenmukaisella tavalla ministeriön
hallinnonalalla.
• Koordinoidaan ja valmistellaan Suomessa toukokuussa 2016 järjestettävän
Maailman lehdistönvapauden päivän kansainvälistä päätapahtumaa yhteistyössä
ulkoasiainministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä muiden oleellisten
sidosryhmien kanssa. Tapahtumaan arvioidaan osallistuvan edustajia n. 100 YK-maasta.
• Vahvistetaan OKM:n hallinnonalan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta Team Finland -verkostossa
ja hyödynnetään aktiivisesti sen tarjoamia mahdollisuuksia ja uusia avauksia.

Viestintäyksikköä koskevat linjaukset
• Vahvistetaan avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta opetus- ja kulttuuriministeriön
toimintatavoissa ja viestinnässä.
• Viestinnän keinoin tuetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla hallitusohjelmaan
sisältyvien painopistehankkeiden toteutumista.
• Valmistaudutaan hallituksen vaihtumisen viestintätoimiin.
• Internetsivut uudistetaan 2015–2016 yhteistyössä tietohallinnon, osastojen ja yksiköiden
kanssa.
• Vastataan OKM:n SuomiAreena-esiintymisen viestinnästä. OKM on kesän 2015
pääyhteistyökumppani. Suunnitelmissa on keskusteluosioiden lisäksi mm. esiintyminen
kansalaistorilla.
• Julkaisutoiminnan ja sisäisen viestinnän VNHY-yhteistyö varmistetaan. Lisäksi
varaudutaan Kieku-viestintään ja pohjoismaisen pj-kauden 2016 viestinnän suunnitteluun.
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Sisäistä tarkastusta koskevat linjaukset
• Vahvistetaan ja tehostetaan sisäistä tarkastustoimintaa.
• Arvioidaan ministeriön sisäisen valvonnan toimivuus ja kehitetään riskienhallintaa.
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5 Resurssit
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot ovat vuonna 2015 yhteensä 28 826 054
euroa, josta arvioidaan käytettävän henkilöstömenoihin 20 549 900 euroa ja muihin toimintamenoihin 8 600 154 euroa. Tuloskertymäksi arvioidaan 324 000 euroa. Tarkemmin
henkilöstö- ja muita toimintamenoja koskevat resurssit vuodelle 2015 käyvät ilmi liitteestä.
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6 Riskit
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnassa arvioidaan säännöllisesti riskejä toteutetun
riskienhallintamallin mukaisesti osana johtamista. Vuonna 2015 keskeiset riskit ovat:
Strategiset riskit
Niukkenevat resurssit ja resurssienhallinta
• Varaudutaan niukkeneviin toiminta- ja talousresursseihin sopeuttamalla toimintaa
toimintaympäristön muutoksiin. Huolehditaan hallitusohjelman toteutuksen
loppuunsaattamisesta ja muista hallituksen linjauksista kuten rakennepoliittisen ohjelman
toteuttamisesta. Varaudutaan uuden hallitusohjelman toteutukseen. Niukkenevat resurssit
edellyttävät hallinnonalan rakenteiden, ohjauksen ja toimintatapojen uudistamista.
Strategisella ja ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla turvataan toimintojen jatkuvuus sekä
laaja asiantuntemus ja osaaminen. Seurataan resurssikehitystä ja työn kuormittavuutta.
• Huolehditaan kaikessa toiminnassa toiminnan ja talouden laillisuudesta ja
tuloksellisuudesta sekä laadunvarmistuksesta.
• Varaudutaan siihen, että valtioneuvoston hallintoyksikön toiminta voidaan toteuttaa
ministeriön toiminnan näkökulmasta huolehtien yhteisten palvelutehtävien
toimintavarmuudesta ja hallinnollisten prosessien keveydestä ydintoimintaa vaarantamatta.

Operationaaliset riskit
Sähköisen toimintaympäristön laajeneminen hallinnonalan ja ministeriön toiminnassa
• Sähköisen asioinnin ja järjestelmien käyttöönotto tuo tuottavuus- ja tehokkuushyötyjä
toimintaan pitkällä aikavälillä. Kehittäminen on osa modernin ja asiakasystävällisen
toimintakulttuurin luomista ja tuottavuuden edistämistä. Lyhyellä aikavälillä uudistaminen
voi kuitenkin aiheuttaa mm. osaamiskatveita ja viiveitä palveluissa.
• Vuonna 2015 huolehditaan erityisesti SALAMA-järjestelmän toiminnallisuudesta,  
toimintavarmuudesta sekä siihen liittyvästä osaamisesta. Varmistetaan kattava
määrärahaseuranta. Toteutetaan KIEKU:n käyttöönotto. Lisäksi huolehditaan
tietoturvallisuusasetuksen ja tietohallintolain mukaisista toimenpiteistä.
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Liite. Resurssikehys 2015

Resurssikehys 2015
Toimintamenomomentti
Henkilöstömenot *
€

Muut
toimintamenot

Tulot

Yhteensä

€

€

€

htv

Opetusministeri ja esikunta

146 515

1

80 000

226 515

Kulttuuriministeri ja esikunta

146 515

1

80 000

226 515

Kirkollisasiain ministeri

1 000

1 000

Urheiluministeri ja esikunta

5 000

5 000

KPE

1 040 678

14

165 000

1 205 678

KAS

902 875

14

38 000

940 875

VIY

528 453

8

130 000

658 453

ST

174 917

2

60 000

234 917

HAL

1 162 998

17

1 100 000

-16 000

2 246 998

TAL

976 405

16

1 230 000

-10 000

2 196 405

TH

630 757

6

1 680 000

-210 000

2 100 757

KOPO

4 028 406

50

160 000

-88 000

4 100 406

KTPO

3 511 308

46

210 000

3 721 308

AIPO

1 171 514

16

50 000

1 221 514

KUPO

3 826 556

49

230 000

4 056 556

NUOLI

2 127 003

29

120 000

2 247 003

Jakamattomat
- palkkavaraus

175 000

175 000

- vuodelle 2016 siirtyvä erä
YHTEENSÄ

3 261 154
20 549 900

269

8 600 154
TA2015
vuodelta 2014 siirtyy
Käytettävissä yhteensä

* Lisäksi osastoilla on käytössä erillismomenteilta
KOPO 4 htv
AIPO 3 htv
NUOLI 7 htv
HAL 1 htv
TH 1 htv

16

3 261 154
-324 000

28 826 054
20 645 000
8 181 054
28 826 054
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