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Jakelussa mainituille

Viite
Asia

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskäytänteet Kansallisarkistolle,
Kotimaisten kielten keskukselle, Suomen Akatemialle ja
Varastokirjastolle koskien vuotta 2019
Tulosneuvottelut vuonna 2019 ja tulossopimus vuodelle 2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut 30.8.2018, että hallinnonalan virastojen ja
laitosten tulosneuvottelut pidetään vuodesta 2019 alkaen marraskuussa. Syksyllä 2019
laaditaan uuden hallitusohjelman pohjalta tavoitteet tulossopimuksiin kaudelle 20202023. Ministeriön ja virastojen välisiä tulossopimuksia ja tulosneuvotteluja koskeva
ohjekirje tullaan lähettämään toukokuussa 2019. Virastoilta edellytetään alkusyksystä
2019 uusia tulossopimuksia varten toimintaansa keskeisesti kuvaavia indikaattoreita ja
niille vuoden 2018 (jos eivät ole aiemmin olleet tulossopimuksessa) toteumia ja
tavoitteita vuosille 2019, 2020 ja 2023.

Suunnittelu- ja raportointiasiakirjat
Virasto laatii talousarvioehdotuksensa vuodelle 2020, tilinpäätöslaskelmat ja
toimintakertomuksen vuodelta 2018 sekä vuosien 2021–2024 toiminnan ja
talouden suunnitelman. Ministeriö hyödyntää virastojen asiakirjoja vuoden 2020
talousarvion ja vuosien 2021-2024 julkisen talouden suunnitelman valmistelussa.
Asiakirjojen laadinnassa tulee noudattaa talousarviolakia (432/1988) ja asetusta
(1234/1992) muutoksineen sekä valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin määräyksiä ja
ohjeita.
Viraston toiminnan kehittämisessä ja asiakirjojen laadinnassa tulee ottaa huomioon
kulloinkin voimassa olevan hallitusohjelman linjaukset, sen toimeenpanosuunnitelma ja
julkisen talouden suunnitelmat sekä muut tavoitteet, jotka valtioneuvosto on päättänyt
tai tutkimus- ja innovaationeuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut koskien
virastojen toimialoja tai toimintaa.
Mikäli virasto esittää välttämättömiä määrärahalisäyksiä toiminnan ja talouden pitkän
aikavälin suunnitelmassa tai talousarvioehdotuksessa, tulee esityksistä laatia
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tiivistelmät ja kustannusarviot sekä mainita rahoittajatahot hankkeen koko elinkaaren
ajalta. Lisäksi hankkeet tulee priorisoida ja esittää niiden vaikuttavuustavoitteet.
Valtion tulostietojärjestelmä Netraan virastot toimittavat ajantasaiset suunnittelu- ja
raportointitiedot talousarvioasetuksen (14 §) ja valtiokonttorin määräysten (VK
540/03/2010 20.12.2010) mukaisesti viikon kuluttua niiden hyväksymisestä.
Tulostietojen kirjaamisessa on aiemmin ilmennyt osalla virastoista merkittäviäkin
puutteita.
Johtamissopimukset
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtaja on neuvotellut ao. virastojen
päälliköiden kanssa ensimmäistä kertaa johtamissopimukset lokakuussa 2017.
Johtamissopimusten arviointi toteutetaan alkuvuodesta 2019 ja neuvottelut pidetään
huhtikuun loppuun mennessä.
Aikataulut
27.-28.11.2018 Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Lappeenrannassa.
Keväällä 2019 järjestettävän korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarin
ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö toimittaa Kansallisarkistolle ja Suomen Akatemialle
15.6.2019 mennessä tilinpäätöskannanotot niiden vuoden 2018 toiminnasta.

Virasto toimittaa KOTA-tietojärjestelmän kautta opetus- ja kulttuuriministeriöön
seuraavat asiakirjat:
28.2.2019 mennessä
- talousarvioehdotus vuodelle 2020 sisältäen välttämättömät tekstimuutokset ja
välttämättömistä lisämäärärahaehdotuksista perustelut vaikutuksineen ja esitysten
priorisointi,
- tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2018 ja tulossopimuksissa sovitut muut raportoitavat
asiat ja
- sopimuskauden 2017-2020 sopimuksen indikaattoritiedot; toteumat vuodelta 2018
ja tavoitteet vuodelle 2020 vuoden 2020 talousarviovalmistelua varten.
1.10.2019 mennessä
- toiminnan ja talouden suunnitelma eli viraston vuosia 2021–2024 koskeva tiivis
toiminnan kuvaus, määrärahatiedot ja mahdolliset kehittämisehdotukset
perusteluineen, priorisointeineen ja kustannuksineen.
Lisätalousarvioiden esitysten aikataulut
aikatauluineen ilmoitetaan myöhemmin.
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Yhteyshenkilöt:
Opetusneuvos Mirja Vihma, puh. 0295 3 30326 ja ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari puh.
0295 3 30200. KOTA-tietojärjestelmää koskevat asiat ylitarkastaja Jukka Haapamäki,
puh. 0295 3 30088. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@minedu.fi.
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