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Jakelussa mainituille  

 

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

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastojen ja ministeriön välille on laadittu 
tulossopimukset vuosille 2020-2023.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tällä kirjeellä hallinnonalan virastoille ohjeet tulossopimusten 
tarkistamiseksi ja voimavaroista sopimiseksi vuodelle 2023.  

 
Strategiset lähtökohdat  

Tulossopimuskaudella 2020-2023 tulossopimuksen lähtökohdat perustuvat pääministeri Sanna 
Marinin hallituksen hallitusohjelmaan ja sen pohjalta laadittuun hallituksen toimintasuunnitelmaan, 
julkisen hallinnon strategiaan, 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 2023 koskien tulossopimusten tavoitteita ei avata. Tavoitteisiin tehdään 
kuitenkin välttämättömät mittareita koskevat muutokset ja tarkistukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinnonalalla on käynnissä konsernin kehittämishanke, jonka toimenpideohjelma valmistuu 
syyskuun 2022 loppuun mennessä. Mikäli hankkeen ehdotuksilla ja niistä tehtävillä linjauksilla on 
vaikutuksia virastojen vuoden 2023 toimintaan, niistä informoidaan erikseen syksyllä 2022. 

Tulossopimusten tarkistusten yhteydessä sovitetaan yhteen mahdolliset muutokset 
tulossopimuksissa ja vuoden 2023 talousarvioesityksessä. Tulossopimuksen tiedot viraston 
taloudellisista resursseista vuodelle 2023 päivitetään eduskunnan hyväksymän talousarvion 
mukaisiksi.  
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Tulossopimuksen sisältö ja rakenne 

Tulossopimusten tarkistukset valmistellaan yhteistyössä ministeriön ja kunkin viraston 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. 
Opetushallitus 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 2022.  

Tulossopimusten valmisteluprosessi aikatauluineen on kuvattu liitteessä 2.  

 
Tulossopimusten seuranta 

Virastot julkaisevat tulossopimuksensa verkkosivuillaan ja linkittävät ne Tutkihallintoa.fi-palveluun.  

Tulossopimuksen budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja 
toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan kirjanpitoyksikköinä toimivien 
virastojen osalta ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden 
kesäkuussa. Lisäksi voidaan järjestää muita mahdollisia toimialakohtaisia ja virastokohtaisia 
tapaamisia. 

 
Tekniset muutokset tulossopimuspohjaan 

Virastojen tulossopimuksiin kirjataan tai päivitetään lukuun ”voimaantulo/voimassaolo ja seuranta” 
seuraava teksti: 

Lisäksi tulee raportoida yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä kestävän kehityksen tavoitteiden 
toteutumisesta ja käytännön toimenpiteistä, ja toimittaa vuosittain edellisiä koskevat voimassa olevat 
suunnitelmat ministeriölle helmikuun loppuun mennessä.  Virasto huolehtii myös Valtiokonttorin 
ohjeiden mukaisesti vastuullisuusraportoinnista.  

 
Tulossopimusta varten toimitettavat asiakirjat ja tiedot 

Virasto toimittaa alla lueteltavat asiakirjat 3.10.2022 mennessä sähköisesti opetus- ja 
kulttuuriministeriön kirjaamoon ja tiedelaitosten osalta KOTA-tietojärjestelmään sekä sähköpostitse 
viraston tulosohjaajalle.  

• Johdon katsaus koskien vuotta 2022 ja näkymät ja keinot vaikuttavaan ja tulokselliseen 
toimintaan vuodelle 2023 (enintään kaksi sivua). 

• Viraston ehdotus neuvottelujen keskusteluaiheiksi ja niitä koskeva tiivis taustamuistio 
sisältäen mahdolliset ehdotukset perusteluineen. 

• Välttämättömät tarkistukset tulossopimuksen tavoitteisiin perusteluineen. 

• Raportointi viraston riskienhallinnasta. 

• Tulossopimuksen mittareiden toteumat vuodelta 2021 taulukoihin. Mittareiden tavoitearvojen 
välttämättömät muutokset vain vuodelle 2023, koska allekirjoitettujen sopimusten mittareita 
tavoitteineen on osin valtion vuosien 2022 ja 2023 talousarvioissa. Mikäli vuoden 2023 
mittareiden tavoitearvoja on muutettu vuoden 2023 talousarviovalmistelussa, niin ministeriö 
päivittää ne sopimuksiin.  

• Tieto tulosneuvotteluihin osallistujista. 
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• Opetushallitus toimittaa lisäksi esityksensä käyttöön asetettavista määrärahoista vuoden 
2023 talousarvion osalta momenteittain käyttötarkoituksineen sekä vertailutiedot vuoden 
2022 talousarviosta.  

 
Lisätietoja 

Lisätietoja tulossuunnitteluohjeesta antavat yhteyshenkilöt liitteen 3 mukaisesti. 

 

 

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 

Neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi 

Liitteet Liite 1. Määrärahat vuodelle 2023 
Liite 2. Valmisteluprosessi ja aikataulut 
Liite 3. Ministeriön yhteyshenkilöt virastoittain 
 

Jakelu Opetushallitus 
Museovirasto 
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI 
Kansallisarkisto 
Suomen Akatemia 
Suomenlinnan hoitokunta 
Kotimaisten kielten keskus 
Celia - Näkövammaisten kirjasto 
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Varastokirjasto 
 

Tiedoksi Osastot ja yksiköt, OKM 
Kansliapäällikön johtoryhmä, OKM 
Tulosohjauksen yhteistyöryhmä, OKM 
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Liite 1. MÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2023 
 
 

 
Määrärahat 
 

Määrärahat 
 

 TA 2022 + 
LTAt 2022 

2023 
TAE  

2024 
kehys 

13.4.2022 

2025 
kehys 

13.4.2022 

2026 
kehys 

13.4.2022 

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 3.10.2022 mennessä. 

 

• Ministeriö lähettää virastoille tulossopimusluonnokset 31.10.2022 mennessä. 
 

• Kesä-marraskuussa 2022 järjestetään tapaamisia koko hallinnonalalla ja toimialakohtaisesti 
seuraavasti:  

• Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön johdon tapaaminen 16.9.2022 

• Hallinnonalan johdon tapaaminen 27.9.2022  

• Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari (koronatilanteen salliessa) 8.-9.12.2022 
Tampereella  

• 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 2022 seuraavasti:  

• Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 21.11.2022 klo 13.00-15.00 

• Kansallisarkisto 14.11.2022 klo 13-15  

• Kotimaisten kielten keskus 7.11.2022 klo 13.00-14.00  

• Museovirasto 25.11.2022 klo 13.00-15.00 

• Näkövammaisten kirjasto 7.11.2022 klo 13.00-15.00 

• Opetushallitus 11.11.2022 klo 9.00-11.00 

• Opintotuen muutoksenhakulautakunta 8.11.2022 klo 9.00-11.00 

• Suomen Akatemia 28.11.2022 klo 10.00-12.00 

• Suomenlinnan hoitokunta 18.11.2022 klo 13.00-15.00 

• Taiteen edistämiskeskus 9.11.2022 klo 13.00-15.00 

• Varastokirjasto 2.11.2022 klo 11.00-12.00 

 

• Tarkistetut tulossopimukset allekirjoitetaan tammikuussa 2023, 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@gov.fi): 

 

• Kansallinen audiovisuaalinen instituutti: kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä (sijainen johtaja Jorma 
Waldén ajalla 18.4.-31.8.2022) 

• Kansallisarkisto: hallitusneuvos Katariina Simonen  

• Kotimaisten kielten keskus: hallitusneuvos Katariina Simonen 

• Museovirasto: johtaja Minna Karvonen 

• Näkövammaisten kirjasto: kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio 

• Opetushallitus: erityisasiantuntija Saara Ikkelä  

• Opintotuen muutoksenhakulautakunta: neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen  

• Suomen Akatemia: opetusneuvos Mirja Vihma  

• Suomenlinnan hoitokunta: kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila 

• Taiteen edistämiskeskus: kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila 

• Varastokirjasto: hallitusneuvos Katariina Simonen 

• KOTA-tietojärjestelmä: opetusneuvos Jukka Haapamäki 
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