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Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet virastojen tulossopimusten tarkistamiseksi vuosille 2020—
2023 ja voimavaroista sopimiseksi vuodelle 2021 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastojen ja ministeriön välille on laadittu tulos-

sopimukset vuosille 2020—2023.   

Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tällä kirjeellä hallinnonalan virastoille ohjeet tulossopimusten 

tarkistamiseksi ja voimavaroista sopimiseksi vuodelle 2021. 

 

Strategiset lähtökohdat   

Tulossopimuskaudella 2020—2023 tulossopimuksen lähtökohdat perustuvat pääministeri Sanna 

Marinin hallituksen hallitusohjelmaan ja sen pohjalta laadittuun hallituksen toimintasuunnitelmaan, 

opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan 2030, ministeriön hallinnonalan toimialakohtaisiin ja 

virastoja koskeviin strategioihin sekä muihin ministeriön toimialan linjauksiin. Hallitusohjelman ja 

muiden strategisten linjausten pohjalta on laadittu koko tulossopimuskaudelle hallinnonalan yhteiset 

tavoitteet, jotka on otettu soveltuvin osin kaikkien virastojen tulossopimuksiin. Lisäksi on asetettu 

yhteisiä konsernitavoitteita muun muassa henkisiin voimavaroihin, tiloihin ja infrastruktuuriin sekä 

tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen. Kukin tulossopimus sisältää 

myös virastokohtaisia tavoitteita mittareineen. 

Lähtökohtana on, että vuotta 2021 koskien tulossopimusten tavoitteita ei avata. Tavoitteisiin tehdään 

kuitenkin välttämättömät mittareita koskevat muutokset ja tarkistukset. VM:n ohjekirjeen 15.5.2020 

(VN/12228/2020; VN/12228/2020-VM-1) mukaisesti koronavirusepidemian haastavasta tilanteesta 

johtuen ministeriötä, virastoja ja laitoksia pyydetään yhdessä käymään läpi jo sovitut tulostavoitteet. 

Ministeriö pyytää virastoja ehdottamaan välttämättömiä muutoksia tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja 

resursseihin. Tarvittaessa ministeriö antaa syksyllä 2020 lisäohjeistusta.  

Tulossopimusten tarkistusten yhteydessä sovitetaan yhteen mahdolliset muutokset 

tulossopimuksissa ja vuoden 2021 talousarvioesityksessä. Tulossopimuksen tiedot viraston 

taloudellisista resursseista vuodelle 2021 päivitetään eduskunnan hyväksymän talousarvion 

mukaisiksi.   
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Tulossopimuksen sisältö ja rakenne  

Tulossopimusten tarkistukset valmistellaan yhteistyössä kunkin viraston ja ministeriön kanssa. 

Tarkistukset ja muutokset tehdään voimassa olevaan sopimuspohjaan. Tulostavoitteita koskevat 

mittarit tarkistetaan. Tiedelaitokset laativat vastaavan rakenteen mukaiset tarkistukset 

tulossopimukseen KOTA-tietojärjestelmässä. Ministeriö päivittää voimavarat liitteen 1 mukaisesti. 

OPH tekee esitykset käyttöön asetettavista määrärahoista. 

Tulosopimuksissa tavoitteet on sovittu koko nelivuotiskaudelle. Tavoitteiden mittareita tarkistetaan 

tämän ohjeistuksen mukaisesti.   

 

Valmisteluprosessi ja aikataulut  

Tulosneuvottelut käydään kaikkien virastojen kanssa marraskuussa 2020.   

Tulossopimusten valmisteluprosessi aikatauluineen on kuvattu liitteessä 2.   

 

Tulossopimusten seuranta  

Virastot julkaisevat tulossopimusten tarkistukset verkkosivuillaan ja tuloksellisuustiedot raportoidaan 

Tutkihallintoa.fi-palvelussa (aiemman Netra-palvelun sijaan) viimeistään viikon kuluttua sopimuksen 

hyväksymisestä. Lisäksi kukin virasto tallentaa ao. talousarviovuotta koskevat tulostavoitteensa 

Tutkihallintoa.fi -palveluun viimeistään talousarviovuoden helmikuun loppuun mennessä. Virasto 

raportoi tulostavoitteiden toteumista vähintään kerran vuodessa Tutkihallintoa.fi-palveluun.   

Tulossopimuksen budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja 

toimintakertomuksessa. Koronavirusepidemiasta aiheutuvista vaikutuksista viraston toimintaan tulee 

raportoida molemmissa edellä mainituissa asiakirjoissa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan 

kirjanpitoyksikkönä toimivien virastojen osalta ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa 

toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa. Lisäksi voidaan järjestää muita mahdollisia 

toimialakohtaisia ja virastokohtaisia tapaamisia.  

 

Tulossopimusta varten toimitettavat asiakirjat ja tiedot  

Virasto toimittaa seuraavat asiakirjat 1.10.2020 mennessä sähköisesti opetus- ja kulttuuriministeriön 

kirjaamoon ja tiedelaitosten osalta KOTA-tietojärjestelmään:   

 Johdon katsaus koskien vuotta 2020 ja näkymät vuodelle 2021 (enintään 1 sivu).  

 Viraston ehdotus neuvottelujen keskusteluaiheiksi ja niitä koskeva tiivis taustamuistio 

sisältäen mahdolliset ehdotukset perusteluineen.  

 Välttämättömät tarkistukset tulossopimuksen tavoitteisiin perusteluineen.  

 Tilannekatsaus ja arvio koronavirusepidemian vaikutuksista viraston toimintaan vuonna 

2020 mukaan lukien henkilöstön hyvinvointi ja arvio vaikutuksista vuodelle 2021 sekä 

koronavirusepidemiasta aiheutuvat mahdolliset muutostarpeet perusteluineen vuoden 

2021 tulossopimukseen.  

 Tulossopimuksen mittareiden toteumat vuodelta 2019 taulukoihin. Mittareiden 

tavoitearvojen välttämättömät muutokset vain vuosille 2022-2023, koska allekirjoitettujen 

sopimusten mittareita tavoitteineen on osin valtion vuosien 2020 ja 2021 talousarvioissa. 

Mikäli jälkimmäisiä vuosien 2020-2021 mittareiden tavoitearvoja on muutettu vuoden 2021 

talousarviovalmistelussa, niin ministeriö päivittää ne sopimuksiin.  

 Tieto tulosneuvotteluihin osallistujista.  

 Opetushallitus toimittaa lisäksi esityksensä käyttöön asetettavista määrärahoista vuoden 

2021 talousarvion osalta.  

Kullekin virastolle lähetetään erikseen voimavarataulukko ja tiedelaitosten osalta ne ovat KOTA-

tietojärjestelmässä. 
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Lisätietoja  

Lisätietoja tulossuunnitteluohjeesta antavat yhteyshenkilöt liitteen 3 mukaisesti. 
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Liite 1. MÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2021 
 
 

 
Määrärahat 
 

Määrärahat 
 

 TA 2020 + 
LTAt 2020 

2021 
TAE 

18.5.2020  
(ei julkinen) 

2021 
kehys 

16.4.2020 

2022 
kehys 

16.4.2020 

2023 
kehys 

16.4.2020 

2024 
kehys 

16.4.2020 

Momentti 
xx.xx.xx nimi 

       

Momentti 
xx.xx.xx nimi 

       

Momentti 
xx.xx.xx nimi 

    
   

 
 
 
 



 

Liite 2. Valmisteluprosessi ja aikataulut 
 
Tarkistetut tulossopimukset laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja virastojen yhteistyönä seuraavasti: 
 

 Virastot lähettävät ministeriölle esityksensä tarkistetuksi tulossopimukseksi ja tulosneuvottelua 
koskevan aineiston 1.10.2020 mennessä. 

 

 Ministeriö lähettää virastoille tulossopimusluonnokset 30.10.2020 mennessä. 
 

 Kesä-marraskuussa 2020 järjestetään tapaamisia koko hallinnonalan ja toimialakohtaisesti 
seuraavasti:  

 Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön johdon tapaaminen 3.9.2020 klo 15-17, 
paikka tarkentuu myöhemmin. 

 Hallinnonalan johdon tapaaminen 23.9.2020 Säätytalo, Sali 23. 

 Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon kokous 26.-27.11.2020 Turun yliopistossa. 

 Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston toimialan strategiapäivä, ajankohta ja paikka 
tarkentuvat myöhemmin. 

 Lisäksi valmisteluprosessin kuluessa pidetään muita tapaamisia ja tilaisuuksia tarpeen 
mukaan.  

 

 Tulossopimusneuvottelut käydään opetus- ja kulttuuriministeriössä marraskuussa 2020 seuraavasti:  

 Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 18.11.2020 klo 13.00-15.00 

 Kansallisarkisto 11.11.2020 klo 14.15-16.15  

 Kotimaisten kielten keskus 16.11.2020 klo 12.00-13.00 

 Museovirasto 16.11.2020 klo 10.00-12.00 

 Näkövammaisten kirjasto 20.11.2020 klo 13.00-15.00 

 Opetushallitus 9.11. klo 14.00-16.00 

 Opintotuen muutoksenhakulautakunta 11.11. klo 9-11 

 Suomen Akatemia 9.11.2020 klo 11.30-13.30 

 Suomenlinnan hoitokunta 24.11.2020 klo 14.00-16.00 

 Taiteen edistämiskeskus 13.11.2020 klo 13.00-15.00 

 Varastokirjasto 18.11.2020 klo 10.00-11.00 

 

 Tarkistetut tulossopimukset allekirjoitetaan tammikuussa 2021, kun eduskunta on hyväksynyt 
budjetin. 

 Ministeriön osastot toimittavat virastoille erillisen ohjeistuksen tai ottavat esille tulosneuvotteluissa 
ohjeistuksen koskien talousarvioesitysten, tilinpäätöksen (ml. toimintakertomuksen) ja mahdollisen 
toiminnan ja talouden suunnitelman laatimista ja aikataulua sekä johtamissopimuksia. 

 

 



 

 

Liite 3. Ministeriön yhteyshenkilöt virastoittain   
 
Lisätietoja antavat seuraavat yhteyshenkilöt (sähköposti etunimi.sukunimi@minedu.fi): 

 

 Kansallinen audiovisuaalinen instituutti: kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä 

 Kansallisarkisto: ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari  

 Kotimaisten kielten keskus: ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari  

 Museovirasto: kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen 

 Näkövammaisten kirjasto: kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio 

 Opetushallitus: suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirta ja neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi  

 Opintotuen muutoksenhakulautakunta: neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen  

 Suomen Akatemia: opetusneuvos Mirja Vihma  

 Suomenlinnan hoitokunta: johtaja Minna Karvonen  

 Taiteen edistämiskeskus: kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila 

 Varastokirjasto: ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari  

 KOTA-tietojärjestelmä: opetusneuvos Jukka Haapamäki 
 
 
 

 
 

 

mailto:etunimi.sukunimi@minedu.fi

	Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet virastojen tulossopimusten tarkistamiseksi vuosille 2020Š2023 ja voimavaroista sopimiseksi vuodelle 2021
	Liite 2. Valmisteluprosessi ja aikataulut.pdf
	? Tarkistetut tulossopimukset allekirjoitetaan tammikuussa 2021, kun eduskunta on hyväksynyt budjetin.
	? Ministeriön osastot toimittavat virastoille erillisen ohjeistuksen tai ottavat esille tulosneuvotteluissa ohjeistuksen koskien talousarvioesitysten, tilinpäätöksen (ml. toimintakertomuksen) ja mahdollisen toiminnan ja talouden suunnitelman laatimist...




