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tuloksellisuustarkastuskertomus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut tarkastussuunnitelmaan-
sa sisältyneen Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausjärjestelmää koske-
neen tarkastuksen. Tarkastus on tehty tarkastusviraston tuloksellisuustar-
kastuksesta antaman ohjeen mukaisesti.

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastuskerto-
muksen, joka lähetetään opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä tiedoksi 
eduskunnan tarkastusvaliokunnalle, valtiovarainministeriölle ja valtiova-
rain controller -toiminnolle.

Ennen tarkastuskertomuksen antamista opetus- ja kulttuuriministeriöl-
lä on ollut mahdollisuus varmistaa, ettei kertomukseen sisälly asiavirheitä, 
sekä lausua näkemyksensä siinä esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista.

Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mi-
hin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen joh-
dosta on ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2018.
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Tarkastusviraston kannanotot

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala ulottuu varhaiskasvatuksesta tie-
teeseen sekä yliopisto- ja aikuiskoulutukseen, taide- ja kulttuuripolitiikas-
ta nuoriso- ja liikuntapolitiikkaan sekä kirkollisasioihin ja veikkauksen ja 
raha-arpajaisten voittovaroihin. Tarkastuksen kohteena oli opetus- ja kult-
tuuriministeriön ohjausjärjestelmä. Tarkastuksessa noudatettiin valtion-
talouden tarkastusviraston ohjausjärjestelmätarkastuksille tehtyä ohjetta, 
jossa ministeriöiden ohjausjärjestelmä jaetaan viiteen osakokonaisuuteen. 
Näitä ovat suunnittelu, johtaminen, raportointi, laskentatoimi ja arviointi-
järjestelmät sekä sisäinen valvonta. 

Strateginen suunnittelu toimialakohtaista ja vuorovaikutteista

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategisen suunnittelun järjestelmää on 
alettu kehittää omana kokonaisuutenaan. Tämä koskee kaikkia ministeri-
ön toimialoja, joskin koulutuksessa ja tieteessä ministeriöllä on jo pitkähkö 
strategisen suunnittelun perinne. Ministeriö tekee strategista suunnittelua 
aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Tämä on lisännyt toi-
mialapainotusta. Tätä kehitystä on kuitenkin tasapainottanut osallistumi-
nen valtioneuvoston strategiatoiminnan kehittämistyöhön. 

Tarkastushavaintojen mukaan sekä ministeriön strategisen suunnitte-
lun prosessit että toimialalähtöiset strategiat ovat olleet toimivia. Toimiala-
kohtaisuuden hyvänä puolena on ollut, että suunnittelun eri osa-alueiden 
yhteensovittaminen on onnistunut verrattain hyvin ministeriön osastoil-
la. Ministeriön osallistuminen valtioneuvoston strategiatoiminnan kehit-
tämiseen on ollut aktiivista, ja se on edistänyt eri toimialojen strategioiden 
yhteensovittamista. 

Talousarvioesityksessä asetetut tavoitteet eivät kaikilta osin riittäviä

Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvioesitys ja toiminta- ja taloussuun-
nitelma antavat tarkastuksen tulosten mukaan riittävät ja olennaisia asioita 
korostavat tiedot siitä, miten valtio käyttää ministeriön hallinnonalan mää-
rärahoja ja kerää tuloja. Talousarvioesitys ja toiminta- ja taloussuunnitel-
ma tukevat päätöksentekoa menojen ja tulojen määrästä, mutta asetettuja 
tavoitteita määrärahojen käytölle ei voida pitää kaikilta osin riittävinä. Ke-
hittämistarpeita havaittiin etenkin siinä, miten hyvin talousarvioesitys se-
kä toiminta- ja taloussuunnitelma tukevat talousarvion toimeenpanon val-
vontaa ja tavoitteiden saavuttamisen arviointia.

Arviointien tuloksiin perustuvaa ohjausta voisi lisätä johtamisessa 

Opetus- ja kulttuuriministeriön inhimillisen, sosiaalisen ja muun aineetto-
man pääoman kartuttamiseen tähtäävät politiikka-alueet luovat haasteelli-
sen ympäristön toiminnan johtamiselle. Reagoidessaan toimintaympäristöön 
ja sen muutoksiin ministeriö on koulutuksen ja tieteen toimialoilla viime 
vuosina hyödyntänyt normi-, rakenne- ja rahoitusohjausta sekä informaa-
tio-, neuvottelu-, verkosto- ja arviointiohjausta. Siinä on otettu huomioon 
tulosohjaus, osallistuttu valtioneuvoston kehittämishankkeisiin ja erilaisiin 
verkostoihin sekä kehitetty ennakointitoimintaa. Vähemmän on kohdistet-
tu huomiota strategisen johtamisen, ohjauskäytäntöjen ja niiden toimivuu-
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den jälkikäteiseen arviointiin.  
Arviointiohjauksen mahdollisuuksia ei ole ministeriössä vielä täysimää-

räisesti hyödynnetty. Informaatio-ohjauksen kehittäminen indikaattorikehi-
koita rakentamalla on ollut pitkäjänteistä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-
toiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten indikaattori- ja arviointikehikoita 
olisi tarpeen testata esimerkiksi piloteissa ja sitten harkitusti liittää osaksi 
tieteen ja koulutuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää.   

Myös rakenne- ja rahoitusohjauksessa ministeriön ohjaus- ja kehittämis-
otetta on hallinnut vapaaehtoisuus, vuorovaikutteisuus ja yhteistoiminta. 
Yhteisymmärryksen tavoittelu on ollut mielekäs etenemisjärjestys ja hal-
lintatapa, kun ohjauksen poliittiset ja taloudelliset reunaehdot ovat suotui-
sia ja toimijat kykenevät itse käynnistämään myös merkittävämpiä muutos-
prosesseja. Tilanteen muuttuessa yhteisymmärrystä luovien ratkaisujen ja 
menettelyjen tarve ei vähene, vaan pikemminkin korostuu. Samalla erilais-
ten ohjausotteiden ja keinojen luova ja harkittu yhteensovittaminen on käy-
mässä yhä tärkeämmäksi mutta samalla myös vaativammaksi.

Säädösvalmistelun yhteistyössä osastojen välillä puutteita

Tarkastuksen perusteella säädösvalmistelijoiden syvällinen ja monipuolinen 
asiantuntemus on ministeriön tärkeä vahvuus. Säädösvalmistelussa kyetään 
yhdistämään juristien ja muiden alojen asiantuntijoiden, kuten kasvatus-
tieteilijöiden, osaamista. Ongelmia sen sijaan löytyi osastojen välisestä tie-
donkulusta, joka ei ole nyt täysin toimivaa. Myöskään valmistelun käytän-
nöt eivät ole riittävän yhdenmukaisia eri osastoissa. Ministeriö on kuitenkin 
viime aikoina kehittänyt osastorajat ylittäviä säädösjohtamisen rakenteita.
Säädösvalmisteluun liittyvissä vaikutusarvioinneissa oli arvioitu vaikutuk-
set valtion ja kuntien menoihin hyvin. Lisäksi arvioitiin vaikutuksia henki-
löstön asemaan, opiskelijoihin ja tasa-arvoon. Myös vaihtoehtoisia sääte-
lykeinoja tuotiin esiin jonkin verran. Sen sijaan ongelmia oli tavoitteiden 
ja keinojen välisten suhteiden määrittelyssä sekä lakiesitysten vaikutusten 
arvioinnissa oppilaitoksiin, opettajiin, työllisyyteen ja opiskelijoiden ase-
maan. Ministeriö ei myöskään arvioi järjestelmällisesti lakiesitysten toteu-
tuneita vaikutuksia jälkikäteen.

Sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti kirjanpitoyksiköissä

Tilintarkastusten tulosten perusteella voitiin todeta, että opetus- ja kult-
tuuriministeriön hallinnonalan kirjanpitoyksiköiden kirjanpitoa voidaan 
kokonaisuutena pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. Eräiden 
kirjanpitoyksiköiden toiminnassa havaittiin kuitenkin joitakin kirjanpi-
toyksikkökohtaisista ominaispiirteistä johtuvia sisäisen valvonnan puuttei-
ta tai kehittämistarpeita. Kokonaisuutena voidaan olennaisilta osin todeta, 
että sisäinen tarkastus on järjestetty kirjanpitoyksiköissä asianmukaisesti.
Kirjanpitoyksiköiden tilinpäätösraportointi oli olennaisilta osin oikeaa ja 
riittävää

Tilintarkastusten tulosten perusteella todettiin, että taloudellinen rapor-
tointi on tarkastettujen tietojen osalta olennaisilta osin oikeaa ja riittävää. 
Kirjanpitoyksiköiden vuoden 2014 tilintarkastusten perusteella tilinpää-
töslaskelmat (talousarvion toteutumalaskelma, tase ja tuotto- ja kululas-
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kelma) ja niiden liitteinä esitettävät tiedot todettiin pääosin asianmukai-
sesti laadituiksi.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteissa kehitettävää

Tarkastuksen tulosten perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön asetta-
mat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet eivät kaikilta osin kuvaa 
koulutuksen, tieteen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön avulla saavutet-
tavaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta vaan eri sektoreiden toiminnalleen 
asettamia tuotoksia. Tämä ongelma on tiedostettu myös ministeriössä. Kai-
kista vuoden 2014 talousarviossa esitetyistä yhteiskunnallisen vaikuttavuu-
den tavoitteista oli raportoitu tilinpäätöskertomuksessa. Raportointi val-
tion tilinpäätöskertomuksessa oli oikeaa siltä osin kuin indikaattoreiden 
kehityksestä oli raportoitu numeerisesti. Osasta tavoitteita ei kuitenkaan 
ole esitetty numeerisia indikaattoreita, joten niiden osalta ei ollut mahdol-
lista todentaa, miten hyvin tavoitteet on saavutettu. Tavoitteiden saavutta-
mista kuvaaville arvosanoille ei opetus- ja kulttuuriministeriössä ole myös-
kään luotu kriteerejä. 

Hajautettu tutkimus- ja arviointitoiminta palvelee valmistelutyötä

Ministeriön tarvitsema tutkimus-, arviointi-, ennakointi- ja muu tehtävi-
en vaatima tieto tuotetaan hajautuneesti tutkimusjärjestelmän eri osissa, 
eri sektoreilla ja eri instituutioissa. Tässä asetelmassa avainasemaan nou-
see kyky koota ja tulkita muualla jo syntynyttä tietoa sekä valmiudet raken-
taa omaa analyyttista osaamista ja omia tietovarantoja. 

Ministeriön toimintaympäristö puoltaa ratkaisua, jossa tiedonhallinta 
hajautetaan merkittävästi osastoille ja toimintayksiköihin. Hajautettu toi-
mintamalli mahdollistaa tutkimus- ja muun tiedon hankinnan liittämisen 
joustavasti ja kohdennetusti osastojen toiminta- ja ohjauskäytäntöihin. Jär-
jestelmä toimii ja on tehokas, mikäli osastojen valmistelevat virkamiehet tie-
dostavat tiedonhallinnan vastuunsa ja tarpeensa ja ne kyetään joustavasti 
prosessoimaan eteenpäin. Lisäksi tällainen järjestelmä edellyttää, että tie-
dostetaan osastojen välille jäävät harmaat alueet ja huolehditaan kokonai-
suuden tietotarpeista. 

Tarkastusviraston suositukset

1. Johtamiskäytäntöjen ja ohjausvälineiden jälkikäteistä arviointia ja sen 
hyödyntämistä ministeriössä ja sen ohjausketjussa on tarpeen kehit-
tää niin, että se voidaan liittää nykyistä kiinteämmin ministeriön pää-
tösprosesseihin.

2. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee seurata lakien toteutuneita vai-
kutuksia nykyistä järjestelmällisemmin. 

3. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee parantaa yhteistyötä ja tiedon-
kulkua säädösvalmistelussa eri osastojen välillä.

4. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee kehittää raportointia yhteiskun-
nallisten vaikuttavuustavoitteiden osalta siten, että tavoitteita on mah-
dollista mitata numeerisesti. Lisäksi indikaattoreiden muutoksia ku-
vaaville arvosanoille tulee kehittää selkeät kriteerit.
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1 Mitä tarkastettiin

Tarkastuksen kohteena oli opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan 
ohjausjärjestelmä. Ohjausjärjestelmä tarkoittaa tässä tarkastuksessa nii-
tä toimintatapoja ja järjestelmiä, joiden avulla ministeriön johto pyrkii ai-
kaansaamaan hallinnonalansa tuloksellisuuden sekä raportoimaan toimin-
nastaan eduskunnalle. 

Ohjausjärjestelmätarkastuksia varten on tarkastusvirastossa laadittu tar-
kastusmalli, jota tässä tarkastuksessa on käytetty. Mallin mukaan tarkastuk-
sen pääasiallinen kohde ovat ne johdon toimet ja menettelyt, joilla ministe-
riön johto luo edellytykset hallinnonalan toiminnalle ja tuloksellisuudelle 
sekä vastuun toteamiselle. Tarkastuksessa ei siis arvioida opetus- ja kult-
tuuriministeriön toiminnan varsinaista tuloksellisuutta. 

Ohjausjärjestelmätarkastuksessa yksi keskeinen kohde on valtion ta-
lousarvio. Talousarviossa osoitetaan hallinnonalalla määrärahat ja arvioi-
daan hallinnonalan keräämien tulojen määrä. Talousarvioesityksessä esi-
tetään määrärahan käytölle alustavat tavoitteet, jotka operationalisoidaan 
myöhemmin hallinnonalan tulossopimuksissa. Hallituksen vuosikertomuk-
sessa (aiemmin valtion tilinpäätöskertomuksessa) raportoidaan talousar-
vioesityksen tavoitteiden saavuttamisesta.

Ohjausjärjestelmätarkastuksessa VTV:n tarkastusohjeen mukaan oh-
jausjärjestelmä koostuu viidestä kokonaisuudesta. Näitä ovat suunnittelu, 
johtaminen, raportointi, laskentatoimi ja arviointijärjestelmä sekä sisäinen 
valvonta. Tätä jaottelua on pyritty noudattamaan myös opetus- ja kulttuu-
riministeriön ohjausjärjestelmän tarkastuksessa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkastuksessa suunnittelun osalta arvi-
oitiin strategista suunnittelua ja talousarviosuunnittelua. Johtamisessa kes-
kityttiin ministeriön strategiseen johtamiseen, yliopistojen tulosjohtamiseen 
sekä säädösvalmisteluun. Raportoinnin osalta tarkastettiin kirjanpitoyksi-
köiden tilinpäätösraportointia, vaikuttavuustavoitteiden raportointia ja mi-
nisteriön tutkimus- ja arviointitoimintaa. Sisäisessä valvonnassa tarkastus 
kohdistui hallinnonalan kirjanpitoyksiköiden valvontaan sekä ministeriön 
ja sen alaisten virastojen sisäisen valvonnan järjestämiseen.
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2 Suunnittelu

Ministeriön suunnittelun ohjauskykyä voidaan parantaa kehittämällä eri 
toimialojen vuorovaikutusta sekä jatkamalla ministeriön koko hallinnon-
alan kattavan suunnittelu- ja toimintakulttuurin vakiinnuttamista.

Ministeriön strategisen suunnittelun järjestelmä on vähitellen tiedos-
tettu omaksi kehittämisen alueekseen, mikä luo perustan strategiatyön us-
kottavuudelle ja vaikuttavuudelle. Tämä koskee myös yksittäisiä toimialo-
ja, joskin erityisesti koulutuksessa ja tieteessä ministeriöllä on jo pitkähkö 
strategisen suunnittelun perinne.  

Strategisia suunnitelmia on tehty aktiivisessa vuorovaikutuksessa si-
dosryhmien kanssa. Tarkastuksen perusteella sekä ministeriön strategisen 
suunnittelun prosessit että toimialalähtöiset strategiat ja toimenpideohjel-
mat ovat olleet toimivia. Toimialakohtaisuuden hyvänä puolena on ollut se, 
että suunnittelun eri osa-alueiden (talousarviosuunnittelu, säädösvalmiste-
lu ja strateginen suunnittelu) yhteensovittaminen on onnistunut verrattain 
hyvin ministeriön osastoilla. Ministeriön toimialojen strategiaprosessien ko-
koaminen ja parempi yhteensovittaminen edellyttää myös valtioneuvosto-
tasoisia kehittämistoimia. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvioesitys ja toiminta- ja talous-
suunnitelma antavat ymmärrettävät, riittävät ja olennaisia asioita korostavat 
tiedot siitä, miten valtio käyttää määrärahoja ja kerää tuloja. Talousarvioesi-
tys ja toiminta- ja taloussuunnitelma tukevat päätöksentekoa menojen ja tu-
lojen määrästä, mutta asetettuja tavoitteita määrärahojen käytölle ei voida 
pitää kaikilta osin riittävinä. Kehittämistarpeita havaittiin etenkin siinä, mi-
ten hyvin talousarvioesitys sekä toiminta- ja taloussuunnitelma tukevat ta-
lousarvion toimeenpanon valvontaa ja tavoitteiden saavuttamisen arviointia.

2.1 Strategisuutta etsitään muuttuvassa 
toimintaympäristössä  

Strategisen suunnittelun osalta tarkastus kohdistui ministeriötasolla har-
joitettavaan strategiseen suunnitteluun, josta käytiin läpi tapausesimerk-
kinä OKM:n yleisstrategia 2020 ( jäljempänä OKM 2020), sekä tieteen ja 
koulutuksen toimialojen kaksi keskeistä toiminta- ja suunnitelmakokonai-
suutta. Näitä olivat ”Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016” -suunnitel-
ma sekä ”Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma” ( jäljempänä 
KESU ja TINTO).1 Näissä tapausesimerkeissä huomiota kiinnitettiin suun-
nittelun lähtökohtien selkeyteen, läpinäkyvään kytkeytymiseen politiikka-
ohjaukseen ja riittävään vuorovaikutteisuuteen. 

Strategisen suunnittelun lähtökohdat ja politiikkaohjaus

Strategiakäsite on lähtökohdiltaan moninainen ja osaksi myös avoin. Val-
tioneuvosto ei ole määritellyt ministeriöiden strategiatyön lähtökohtia, eikä 
myöskään edellyttänyt ministeriöiltä tällaisia määrityksiä. OKM:n työjärjes-
tyksessä2 strateginen suunnittelu on määritelty kansliapäällikön ja välit-
tömästi hänen alaisenaan toimivien virkamiesten tehtäväksi (27 §). Muita 
säännöksiä strategisesta suunnittelusta työjärjestykseen ei sisälly. Ministe-
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riön käytännön strategiaprosesseihin ei ollut tarkastuksen tiedonhankinnan 
ajankohtana suunnitteilla ministeriötasolla muutoksia.3 Käytännössä stra-
tegisen suunnittelun peruskysymykset ratkaistaan kutakin strategiaa laa-
dittaessa tapauskohtaisesti, ilman pitkäjänteisempiä suuntaviivoja. Tämä 
tuo prosesseihin joustavuutta ja herkkyyttä, mutta myös sitoo voimavaroja.
Tarkastuksen perusteella ministeriön ja sen toimialayksiköiden strategioita 
valmistelevat virkamiehet tulkitsevat strategisuuden ennen muuta suunnit-
telun yhteydeksi politiikkatoimijoihin ja -asiakirjoihin. Strategisuus näyt-
täytyy haastattelujen perusteella reagoimisena politiikkatoimijoiden kul-
loisiinkin signaaleihin.    

Ministeriön strategisen suunnittelun politiikkaohjaus perustuu valtio-
säännön poliittis-hallinnollisen ohjauksen periaatteille sekä niiden asetta-
missa raameissa valtioneuvoston toiminnan kehittämislinjauksille ja uusille 
ohjausvälineille. Koko ministeriön tasolla OKM 2020 -strategian lähtökohta-
na on hallitusohjelma sekä hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuun-
nitelma. Myös ministeriön yksittäiset toimialojen toiminnalliset strategiat 
(KESU) ja toimenpideohjelmat (TINTO) perustuvat hallitusohjelmaan.4 

Strategisen suunnittelun politiikkaohjauksen lähtökohta on periaatteessa 
selkeä, mutta välillinen ohjaus tuo siihen useita lisäelementtejä. Välillisesti 
strategista suunnittelua ohjaavat toimialan lainsäädäntö (esim. yliopistolaki, 
558/2009), erilainen taloudellinen sääntely ja ohjaus (esim. Valtiontalouden 
suunnitelma), valtioneuvoston toimintaa tukeva politiikka- ja asiantuntija-
ohjaus (Tutkimus- ja innovaationeuvosto linjauksineen), informaatio-oh-
jaus (esim. tulevaisuuskatsaukset ja ennakoinnit) sekä EU:n harjoittama 
strateginen suunnittelu (esim. Eurooppa 2020 -strategia ja sitä tukeva kan-
sallinen ohjelma). Lisäksi strategiseen suunnitteluun vaikuttaa välillisesti 
myös erilainen taloudellisen ja toiminnallisen suunnittelun yleinen ohjaus5.

Hallitusohjelma ja sitä tarkentava KESU painottuvat merkittävästi kou-
lutukseen. Tieteen ja tutkimuksen kokonaisuuden sekä koulutuksen yhteys 
osaamis- ja innovaatiojärjestelmään jää yleisluonteisten lausumien varaan. 
Siten kokoavat systeemiset linjaukset jäävät runsaslukuisen mutta yleisluon-
teisen ja keskinäissuhteiltaan epäselvän välillisen ohjauksen, kuten Tutki-
mus- ja innovaationeuvoston linjausten ja EU:n strategioiden sekä minis-
teriön omien linjausten varaan.

Strategiatyön lähtökohtien ja politiikkataustan hajanaisuus on saattanut 
heikentää sen vaikuttavuutta. Tämä ilmenee siinä, että ministeriö on aset-
tanut strategisen suunnittelun painopisteet (OKM-strategia 2020) strate-
gisine ohjelmineen ja pyrkinyt toteuttamaan niitä, mutta strategiatyön toi-
meenpanossa on kohdattu hankaluuksia.  

Vuorovaikutus strategisessa suunnittelussa 

Strategiseen suunnitteluun liittyvää vuorovaikutusta ministeriön sisällä var-
mistaa kansliapäällikölle asetettu yhteensovitustehtävä (30 §). Myös työjär-
jestyksessä asetetuilla johtoryhmillä pyritään parantamaan eri yksiköiden 
välistä vuorovaikutusta.6

OKM 2020 -strategian ja tulevaisuuskatsauksen valmistelun yhteydessä 
ministeriö kartoitti monipuolisesti toimintansa liittymäkohtia muille toimi-
aloille ja hallinnonaloille. Ministeriön ennakointi- ja analyysiryhmä on ke-
hittänyt verkottumisessa tarvittavia valmiuksia ja osaamista. Strategiatyö-
hön liittyviä tapaamisia ja vuorovaikutusta muiden toimijoiden kanssa on 
pyritty lisäämään mm. vuosikellon avulla. Verkostoihin pyritään vaikutta-
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maan mm. seminaareilla.
Toimialastrategioista KESU valmistellaan valmisteluryhmässä, jossa 

on sekä osastojen että esikunnan edustajia. Osastot vastaavat sisältökysy-
myksistä ja tekstivalmistelusta. Valmisteluvaiheessa KESU on jo vakiintu-
neesti osallistanut merkittävän joukon sidosryhmiä. Sen valmistelussa ko-
keiltiin myös matriisimaista lähestymistapaa, mutta ministerin päätöksellä 
siitä luovuttiin. TINTOn valmistelu käynnistyi sidosryhmien kuulemisel-
la ja laajalla asiantuntijoiden kuulemisella. Valmisteluvastuu oli OKM:llä 
ja TEM:llä. Ohjelma vakiinnutti ministeriöiden yhteistyötä strategioiden 
valmistelussa. Ohjelman toteutuksessa rakennettiin laaja-alaisempia kon-
takteja (esim. STM). 

Tieteen ja koulutuksen toimialoihin liittyvissä asioissa käydään työ- ja 
elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa kansliapääl-
likkötasolla vuotuisia keskusteluja, joissa on mukana myös asiantuntijoita 
(KESU-valmistelu). 

Sekä esikunnassa että tieteen ja koulutuksen toimialoilla strategisen 
suunnittelun henkilövoimavarat koetaan pääosaltaan riittäviksi. Henkilö-
rekrytointien ja uusien tutkimus- ym. yksiköiden suunnittelun sijasta voi-
mavaroja on pyritty varmistamaan kokoamalla ministeriön osaaminen en-
nakointi- ja analyysiryhmään sekä verkottumalla.  

Toimialoilla ministeriön strategiset suunnitelmat ja ohjelmat valmistel-
laan ja toimeenpannaan useissa tapauksissa jo pidempään vireillä olleista 
asiakokonaisuuksista. Näin muodostuvan jatkuvuuden ja synergian vuok-
si strategisen suunnittelun ei katsota vaativan itsessään merkittäviä resurs-
seja. TINTOn kohdalla valmisteluyhteistyön TEM:n kanssa katsottiin sekä 
sitoneen voimavaroja että laajentaneen niitä. 

Suunnittelun toimivuuden varmistamisessa ja kehittämisessä lähtökoh-
tana on, että toimialojen vastuuvirkamiesten on kyettävä arvioimaan tilan-
netta toimialallaan. Ministeriön laadunarvioinnin menettelyä pyritään seu-
raavan kahden vuoden aikana kehittämään tähän suuntaan.

Toimialastrategioista KESU hyväksytään sisällöltään valtioneuvostossa 
neljäksi vuodeksi kerrallaan. Sen tarkoituksenmukaisuutta strategiamenet-
telynä ja -välineenä ei arvioida erikseen. KESUn tulevaisuus riippuu keskei-
sesti siitä, mihin suuntaan ja millaiseksi hallitusohjelmaa ja sen toimeenpa-
nosuunnitelmaa kehitetään. 

TINTO on KESUssa laadittavaksi päätetty toimenpideohjelma, joka 
konkretisoi pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman tutkimus- ja in-
novaatiopolitiikan linjauksia. Ohjelmalle järjestettiin seuranta, ja siitä ra-
portoitiin Tutkimus- ja innovaationeuvostolle hallituskauden puolivälissä. 
Loppuarviointia ja TINTOn arviointia instrumenttina ei erikseen toteuteta. 

Ministeriössä on lähivuosina ollut vireillä ohjausjärjestelmän uudista-
minen. Eri ohjausvälineiden keskinäistä kytkentää pyritään parantamaan 
osana valtioneuvoston laaja-alaisempia kehittämishankkeita. Keskeiseksi 
nähdään ministeriön strategisen suunnittelun perustan vahvistaminen val-
tioneuvoston strategiaprosessia järkeistämällä. Valtioneuvoston strategiatoi-
mintaan kokonaisuudessaan on ehdotettu merkittäviä uudelleenarviointeja.7      

Johtoryhmistä pyritään kehittämään toiminto, joka rakentaa, ylläpitää ja 
kehittää ministeriötä toiminnallisena kokonaisuutena. Strategiatyön tieto-
perustaa muiden tehtäviensä ohella kehittävän ennakointi- ja analyysiryh-
män toimikausi päättyi 31.5.2015. Tämän jälkeen ministeriössä pohditaan 
kehittämistarpeita ottaen huomioon mm. valtioneuvoston strategiatoimin-
nan kehittäminen kokonaisuudessaan.     

Tieteen ja koulutuksen 
toimialueella strategisen 
suunnittelun henkilövoimavarat 
koetaan pääosaltaan riittäviksi

Ministeriön tärkein strategisen 
suunnittelun ja johtamisen 
kehittämissuunta on tällä 
hetkellä johtoryhmätyöskentely
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2.2 Talousarvion tavoiteasettelussa 
kehitettävää

Talousarvio on eduskunnan keskeisin keino käyttää perustuslain 3.1 §:n 
mukaista valtaansa päättää valtiontaloudesta. Talousarvioesitys muodos-
taa perustan eduskunnan suorittamalle hallituksen ja hallinnon seuran-
nalle ja valvonnalle, ja sillä palvellaan eduskunnan budjettivaltaa luomalla 
edellytykset eduskunnan päätöksenteolle. Talousarvioesityksen on tarkoi-
tus antaa eduskunnalle hyvä tietoperusta ohjata, seurata ja valvoa talous-
arvion toimeenpanoa.8

Talousarvioehdotusten tulee sisältää ehdotukset talousarvioesityksen 
selvitysosiin otettaviksi valtioneuvoston asettamiksi tavoitteiksi valtion toi-
minnan ja rahoituksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle asi-
anomaisen ministeriön toimialalla. Niiden tulee myös sisältää ministeriön 
alustavat tulostavoitteet valtion toiminnan ja rahoituksen yhteiskunnalli-
sen vaikuttavuuden kehitykselle toimialallaan sekä hallinnonalan merkit-
tävimpien virastojen ja laitosten toiminnallisen tuloksellisuuden keskei-
simmille seikoille.9

Seuraavassa arvioidaan opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan ra-
kennetta ja sisältöä vuoden 2014 talousarvioesityksessä. Tarkastelun koh-
teena ovat pääluokkaperustelut, pääluokan rakenne sekä yhteiskunnallisel-
le vaikuttavuudelle pääluokassa asetetut tavoitteet.

Talousarvioesityksen rakenne 

Kunkin talousarvioesityksen pääluokan luku- ja momenttirakenteen tulee 
valtiovarainministeriön laadintamääräyksen mukaan muodostaa toiminto-
jen johtamista palveleva johdonmukainen kokonaisuus siten, että samaan 
lukuun kootaan samaan aihekokonaisuuteen liittyviä asioita. Luvun mo-
menteista tulee olla mahdollista johtaa yhtenäiset lukuperustelut. Lukura-
kenteen tulee tukea selvien ja mielekkäiden tulostavoitteiden asettamista 
sekä tavoitteiden toteutumisen seurantaa. 

Lukujako voi perustua esimerkiksi lakisääteisiin toiminnallisiin koko-
naisuuksiin tai palvelu- tai rahoitusjärjestelmäkokonaisuuksiin. Virastojen 
ja laitosten toimintamenomomentit voidaan myös ryhmitellä lukuihin vi-
rastojen toiminnan pääasiallisen tarkoituksen perusteella, jolloin momen-
tit on ryhmitelty hallintovirastoihin, sääntely- ja valvontavirastoihin sekä 
tutkimus- ja kehittämisvirastoihin. On myös mahdollista muodostaa minis-
teriön valmistelu- ja ohjausvastuulla olevia yhteiskuntapolitiikan lohkoja 
seuraava lukujako, jossa kunkin politiikkalohkon toteuttamiseen liittyvät 
määrärahat kootaan samaan lukuun. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan määrärahat on valtion ta-
lousarviossa jaoteltu yhdeksään lukuun, joista luvut 2–6 on pääluokkaperus-
teluissa yhdistetty koulutus- ja tiedepolitiikan alle, ja luvut 7–9 käsitellään 
pääluokkaperusteluissa omina kokonaisuuksinaan. Lukujako noudattaa mi-
nisteriön valmistelu- ja ohjausvastuulla olevia yhteiskuntapolitiikan lohko-
ja, joista kuhunkin liittyvät määrärahat on koottu samaan lukuun.

Lukujakoa voi pitää seurannan ja arvioinnin näkökulmasta toimivana. 
Poikkeuksen tekee hallintoa, kirkollisasioita ja toimialan yhteisiä menoja 
koskeva luku, joka on heterogeeninen, vaikeasti hahmottuva ja sisällöllises-
ti osittain päällekkäinen muiden lukujen kanssa; luku sisältää muun muas-
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sa Opetushallituksen toimintamenot sekä koulutuksen ja korkeakoulujen 
arvioinnin.

Hallinnonalan 9 lukua jakautuivat vuoden 2014 talousarvioesityksessä 
yhteensä 79 momenttiin. Momentit ovat keskenään hyvin erikokoisia suu-
rimman (valtionrahoitus yliopistojen toimintaan) ollessa noin 1,9 miljardia 
euroa ja pienimmän (valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoi-
minnan kehittämiseen) 106 000 euroa. Momenttien lukumäärä on erityi-
sen suuri taidetta ja kulttuuria käsittelevässä luvussa, jossa on yhteensä 26 
eri momenttia. Momenttien runsas määrä vaikeuttaa joissakin luvuissa ko-
konaiskäsityksen saamista luvun sisällöstä. 

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Valtiovarainministeriön laadintamääräyksen mukaan talousarvioesitykses-
sä pääluokka- ja lukuperusteluiden tulee muodostaa johdonmukainen ko-
konaisuus, jossa edetään yleisestä yksityiskohtaisempaan tietoon, jolloin 
yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle asetetaan tavoitteita pääsääntöises-
ti pääluokkaperusteluissa. Luku- ja momenttiperusteluissa esitetään näi-
hin tavoitteisiin pääsemiseksi edellytettäviä tavoitteita toiminnalliselle tu-
loksellisuudelle. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvioesitys on tavoitehierarkial-
taan epäyhtenäinen. Pääluokka- ja lukutason yhteiskunnallisen vaikuttavuu-
den tavoitteiden välinen suhde ei ole yksiselitteisen selvä, ja pääluokka- ja 
lukutason yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet sekä lukutason toi-
minnallisen tuloksellisuuden tavoitteet eivät kaikilta osin muodosta selvästi 
hahmotettavaa johdonmukaista kokonaisuutta. Kokonaisuuden hahmotta-
mista vaikeuttaa osaltaan se, että osassa luvuista on erikseen pääluokkape-
rusteluissa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden lisäk-
si esitetty omia lukutason yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita, ja 
osassa taas ainoastaan toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita. Opinto-
tukea ja taide- ja kulttuuripolitiikkaa käsittelevissä luvussa esitetään pelk-
kiä tavoitteita määrittelemättä, ovatko ne yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
vai toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita. Talousarvioesitys on tavoi-
tehierarkialtaan epäyhtenäinen. Numeerisesti mitattavissa olevia tavoittei-
ta esitetään lähinnä vain yleissivistävää koulutusta käsittelevässä luvussa, 
jossa ne esitetään lukutasolla, ja korkeakouluopetusta ja tutkimusta käsit-
televässä luvussa, jossa ne esitetään momenttitasolla.

Talousarviossa esitetyt sanalliset tavoitteet ovat luonteeltaan yleisiä ja 
kuvaavat lähinnä toivottua asiantilaa tai toimintaa. Numeeriset tavoitteet 
ovat selviä, yksityiskohtaisia ja mitattavissa olevia, ja niille on asetettu ta-
voitearvot. Lähes kaikkien tavoitteiden yhteydessä on esitetty vuoden 2012 
toteutuma sekä usein myös vuoden 2013 tavoite tai arvio. Joidenkin sanal-
listen toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden muoto on numeerisesti 
mitattavissa oleva, vaikka tavoite sinänsä onkin sanallinen.

Pääluokkaperusteluissa on esitetty runsaasti julkisen palvelutarjonnan 
volyymitietoja sekä arvioita eri asioiden kehityksestä. Vaikka osa arvioista 
on luonteeltaan tavoitteellisia, niitä on vaikea määritellä laadintamääräys-
ten mukaisiksi yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaaviksi indikaattoreiksi. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön mahdollisuutta ohjata suoraan pääluokkan-
sa määrärahojen käyttöä vaikeuttaa itsehallinnollisille yhteisöille ohjautu-
vien siirtomenojen suuri osuus hallinnonalan menoista. 

Koulutus- ja tiedepolitiikan yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle pää-
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luokkaperusteluissa asetettuja tavoitteita on yhteensä noin 15, ja ne on ase-
tettu koko koulutus- ja tiedepolitiikan sektorille erittelemättä lähemmin, 
mihin pääluokan lukuun kukin tavoite liittyy. Tavoitteet ovat enimmäkseen 
mitattavissa olevia sekä määrättyyn ajanjaksoon sidottuja. Taide- ja kult-
tuuripolitiikan, liikuntapolitiikan sekä nuorisotyön ja -politiikan yhteis-
kunnalliselle vaikuttavuudelle on pääluokkatasolla asetettu 3–4 tavoitetta 
kullekin. Tavoitteet ovat lähinnä erikseen määrittelemättömäksi ajanjak-
soksi laadittuja, vailla indikaattoreita olevia yleisluonteisia kuvauksia toi-
votuista asiantiloista. 

Momenttitason toimenpiteet ja tavoitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokassa on momenttitasolla asetettu 
numeerisia toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita 117 kappaletta ja sa-
nallisia toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita 46 kappaletta. Tavoitteet 
jakautuvat epätasaisesti siten, että numeerisia ja/tai sanallisia tavoitteita on 
asetettu yhteensä 13 momentille, mikä on noin 17 prosenttia koko pääluokan 
momenttien yhteismäärästä (79 kappaletta); momentteja on poikkeukselli-
sen runsaasti (26 kappaletta) luvussa 29.80 Taide ja kulttuuri.

Lähes kaikki toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet on esitetty minis-
teriön alaisille virastoille ja laitoksille. Kaikille ministeriön alaisille virastoil-
le, laitoksille ja yhteisöille ei toisaalta kuitenkaan ole asetettu toiminnallisen 
tuloksellisuuden tavoitteita. Aikuiskoulutusta, opintotukea, liikuntatoin-
ta sekä nuorisotyötä käsittelevissä luvuissa ei ole esitetty ainoatakaan mo-
menttitason toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitetta, mihin vaikuttanee 
osaltaan siirtomenojen suuri osuus toiminta-alueilla.

Talousarviota täydentävät asiakirjat

Valtion talousarvioesitystä vuodelle 2014 (HE 112/2013) on täydennetty hal-
lituksen esityksellä eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen täyden-
tämisestä (HE 193/2013) sekä hallituksen esityksellä eduskunnalle vuoden 
2014 lisätalousarvioksi (HE 66/2014), hallituksen esityksellä eduskunnalle 
vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 113/2014), hallituksen esityksel-
lä eduskunnalle vuoden 2014 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 207/2014) 
ja hallituksen esityksellä eduskunnalle vuoden 2014 kolmannen lisätalous-
arvioesityksen täydentämisestä (HE 233/2014).

Täydentävissä asiakirjoissa on tehty lisäyksiä opetus- ja kulttuuriminis-
teriön hallinnonalan pääluokkaan. Määrärahamuutoksia on perusteltu asi-
anmukaisesti ja riittävästi, mutta lisäysten yhteydessä ei ole erikseen esitetty 
tavoitteita tai keinoja tavoitteiden saavuttamisen seurantaan: lisäysten yh-
teys talousarviossa esitettyihin tavoitteisiin jää siten epäselväksi. Ainoas-
taan hallituksen esityksessä eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityk-
sen täydentämisestä esitetään aikuiskoulutusta käsittelevän luvun nuorten 
aikuisten osaamisohjelmaa koskevan momentin selvitysosassa tavoitteek-
si seuraavaa: tavoitteena on, että valtionosuusrahoitteisessa, oppisopimus-
muotoisena toteutetussa ammatillisessa lisäkoulutuksessa vuonna 2014 
aloittaisi 700 opiskelijaa.

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Ministeriön on talousarviolain 12 §:n mukaan suunniteltava toimialansa yh-
teiskunnallista vaikuttavuutta sekä hallinnonalansa taloutta ja toiminnal-

Lähes kaikki toiminnallisen 
tuloksellisuuden tavoitteet on 
esitetty ministeriön alaisille 
virastoille ja laitoksille
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lista tuloksellisuutta usean vuoden aikavälillä. Suunnittelun tulee tuottaa 
valtion talousarvion valmistelussa sekä valtioneuvoston muutoin tehtäväs-
sä valtiontalouden suunnittelussa tarvittavat tiedot (Laki valtion talousar-
viosta annetun lain muuttamisesta 1096/2009).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut toiminta- ja taloussuunni-
telman vuosille 2014–2017. Suunnitelma sisältää suunnitelmakauden kes-
keiset määrälliset ja laadulliset tavoitteet.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosil-
le 2013–2016 on tarkasteltu seuraavin kriteerein:

 – suunnitelmassa esitetään yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita 
useamman vuoden aikavälillä

 – suunnitelmassa esitetään tavoitteita toiminnalliselle tuloksellisuu-
delle useamman vuoden aikavälillä

 – suunnitelmassa kerrotaan selvästi tavoitteille asetetut tavoitetasot
 – suunnitelmassa ilmaistaan selvästi, miten tavoitteiden saavuttami-

nen on tarkoitus selvittää. 

Koko koulutus- ja tiedepolitiikan kehittämisen painopisteitä käsittele-
vässä luvussa esitetään otsikolla ”seurannan indikaattorit” viisi asiaa, joista 
osa on yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita, joiden alla on toiminnalli-
sen tuloksellisuuden tavoitteita, ja osa pelkkiä otsikoita, joiden alla on toi-
minnallisen tuloksellisuuden tavoitteita.

Osalle tavoitteista on asetettu selvä ja mitattavissa oleva tavoitetaso, ja 
niistä on ymmärrettävissä, miten tavoitteiden saavuttamista on tarkoitus sel-
vittää. Kaikille tavoitteille ei ole asetettu tavoitetasoa, vaan tavoitteena on 
ainoastaan jonkin asian kaventuminen, pieneneminen, tehostuminen, kor-
kea taso, väheneminen, vahvistuminen, toteutuminen, paraneminen tai las-
keminen. Melko moni tavoite on myös jäänyt ilman indikaattoria, jolla sen 
saavuttamista on tarkoitus arvioida. Tavoitteiden yhteydessä olevissa tau-
lukoissa on esitetty arvioita asioiden kehityksestä, mutta myös niistä puut-
tuvat tavoitetasot. 

Yleissivistävän koulutuksen yhteydessä on esitetty tavoite sekä sen viisi 
osatavoitetta, joiden suhde seurannan indikaattoreissa esitettyihin tavoit-
teisiin jää epäselväksi. Tämän, kehittämisen painopisteitä kuvaavassa lu-
vussakin hieman eri muodossa esitetyn tavoitteen osatavoitteille ei suun-
nitelmassa ole asetettu indikaattoreita, joista kävisi ilmi, miten tavoitteen 
saavuttamista on tarkoitus arvioida. Myös muissa koulutus- ja tiedepoli-
tiikkaa käsittelevissä luvuissa on esitetty toiminnallisen tuloksellisuuden 
tavoitteita, mutta niille ei ole määritelty tavoitetasoja tai indikaattoreita.

Taidetta ja kulttuuria, liikuntaa sekä nuorisotyötä ja -politiikkaa käsit-
televissä luvuissa on kuvattu kehyskauden haasteita yhteiskunnallisen vai-
kuttavuuden kannalta ja esitetty 3–5 yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ta-
voitetta kussakin. Tavoitteet ovat luonteeltaan enemmänkin joko toivotun 
asiantilan kuvauksia tai kuvauksia siitä, mitä aiotaan tehdä, kuin tasoin ja 
indikaattorein määriteltyjä päämääriä. 

Liikuntaa ja nuorisoa käsittelevissä luvuissa on esitetty taulukkomuo-
dossa tavoitetasoja ja indikaattoreita, joilla tavoitteiden saavuttamista aio-
taan seurata. Joidenkin indikaattoreiden yhteys esitettyihin tavoitteisiin jää 
kuitenkin osittain tulkinnanvaraiseksi. Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikun-
taa ja fyysistä aktiivisuutta kuvaavassa taulukossa tavoitteina olevat laskevat 
luvut ovat jossakin määrin ristiriidassa tekstissä lausutun tavoitteen kanssa 
– tavoitteena on koko väestön liikuntaharrastuksen määrän ja liikuntainten-
siteetin kasvu, ja kohderyhmänä ovat etenkin lapset ja nuoret.

Vain osalle tavoitteista on 
asetettu selvä ja mitattavissa 
oleva tavoitetaso
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3 Johtaminen

Johtamiseen kuuluvat ne toiminnot ja rakenteet, joilla ministeriö toteuttaa 
vastuullaan olevat politiikat, strategiat ja tehtävät. Koska ministeriön toimin-
taympäristö on laaja, myös ohjauskeinoja on perustellusti useita. Ministe-
riö on hyödyntänyt normi-, rakenne- ja rahoitusohjausta ja niiden rinnalla 
informaatio-, neuvottelu-, verkosto- ja arviointiohjausta sekä eri ohjaus-
keinot integroimaan pyrkivää tulos- ja muuta sopimusohjausta. Vähemmän 
on kohdistettu huomiota strategisen johtamisen, ohjauskäytäntöjen ja nii-
den toimivuuden jälkikäteiseen arviointiin. Myöskään arviointiohjauksen 
mahdollisuuksia ei ole ministeriössä vielä täysimääräisesti hyödynnetty. 

Tarkastuksen perusteella säädösvalmistelijoiden syvällinen ja moni-
puolinen asiantuntemus on ministeriön tärkeä vahvuus. Säädösvalmiste-
lussa kyetään yhdistämään juristien ja muiden alojen asiantuntijoiden, ku-
ten kasvatustieteilijöiden, osaamista. Ongelmia sen sijaan löytyi osastojen 
välisestä tiedonkulusta, joka ei ole nyt täysin toimivaa. Myöskään valmiste-
lun käytännöt eivät ole riittävän yhdenmukaisia eri osastoissa. Ministeriös-
sä ei juuri ole osastorajat ylittäviä säädösjohtamisen rakenteita. 

Säädösvalmisteluun liittyvissä vaikutusarvioinneissa oli arvioitu vaiku-
tukset valtion ja kuntien menoihin seikkaperäisesti. Lisäksi arvioitiin vai-
kutuksia henkilöstön asemaan, opiskelijoihin ja tasa-arvoon. Myös vaihto-
ehtoisia säätelykeinoja tuotiin esiin jonkin verran. Sen sijaan ongelmia oli 
ongelmien sekä tavoitteiden ja keinojen välisten suhteiden määrittelyssä se-
kä lakiesitysten vaikutusten arvioinnissa oppilaitoksiin, opettajiin, työllisyy-
teen ja opiskelijoiden asemaan. Ministeriö ei myöskään arvioinut järjestel-
mällisesti lakiesitysten toteutuneita vaikutuksia jälkikäteen.

3.1 Strateginen johtaminen on hajaantunut 

Laadukas ja toimiva strateginen johtaminen pyrkii varmistamaan strategi-
sen suunnittelun toimeenpanon ja strategisten tavoitteiden toteutumisen 
hyödyntäen kulloisenkin toimintaympäristön kannalta tarkoituksenmu-
kaisia ohjausvälineitä. Strateginen suunnittelu, johtaminen ja näitä toteut-
tavat ohjausvälineet muodostavat vuorovaikutteisen, toisiaan täydentävän 
kokonaisuuden. 

Ministeriön strategisen johtamisen onnistumisen kannalta ydinkysymys 
on, miten ministeriö kykenee tasapainoisesti hyödyntämään eri ohjausväli-
neitä, jotta strategisen johtamisen kohteena oleva kokonaisuus olisi hallit-
tava ja toiminnallisesti mielekäs. Koulutus, tiede, taide, uskonto, nuoriso-
työ ja liikunta sekä niihin liittyvä inhimillinen, sosiaalinen ja muu aineeton 
pääoma muodostavat ministeriön strategiselle johtamiselle poikkeuksel-
lisen haasteellisen ympäristön. Teknologiaa lukuun ottamatta ministeri-
ön sisäinen strategisen johtamisen toimintaympäristö kattaa miltei kaikki 
kulttuurimme perinteiset ja samalla myös ennakoidut tulevaisuuden kas
vu- ja kehitysalueet.

Ministeriön ohjaus on ollut monimuotoista, ja siinä on otettu huomioon 
tulosohjaus, osallistuttu valtioneuvoston kehittämishankkeisiin ja erilaisiin 
verkostoihin sekä kehitetty ennakointitoimintaa. Vähemmän on kohdistet-
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tu huomiota strategisen johtamisen, ohjauskäytäntöjen ja niiden toimivuu-
den jälkikäteiseen arviointiin.

Arviointiohjauksen mahdollisuuksia ei ole ministeriössä vielä täysimää-
räisesti hyödynnetty. Informaatio-ohjauksen kehittäminen indikaattorikehi-
koita rakentamalla on ollut pitkäjänteistä. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
(T&I) yhteiskunnallisten vaikutusten indikaattori- ja arviointikehikoita oli-
si tarpeen testata esimerkiksi piloteissa ja sitten harkitusti liittää osaksi tie-
teen ja koulutuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää.   

Ohjelmaohjauksessa KESUlle rakentuva Tutkimus- ja innovaatiopo-
litiikan toimintaohjelma (TINTO) loi uudenlaisen toimintamallin, jossa 
yleisempiä strategioita ja suunnitelmia puretaan ohjelmallisesti ja niiden 
toteutusta seurataan systemaattisesti. Tulisi harkita, voidaanko tätä toimin-
tamallia laajentaa koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan (KTI) ohja-
ukseen kokonaisuudessaan säilyttäen kuitenkin mahdollisuus reagoida tar-
vittaviin muutoksiin innovatiivisesti ja joustavasti.

Myös rakenne- ja rahoitusohjauksessa ministeriön ohjaus- ja kehittämi-
sotetta on hallinnut vapaaehtoisuus, vuorovaikutteisuus ja yhteistoiminta. 
Yhteisymmärryksen tavoittelu on ollut mielekäs etenemisjärjestys ja hal-
lintatapa niin kauan kuin ohjauksen poliittiset ja taloudelliset reunaehdot 
ovat olleet suotuisia ja toimijat ovat kyenneet itse käynnistämään myös mer-
kittävämpiä muutosprosesseja.

Ohjauksen hajanaisuuden eräs seuraus on se, että tuoreet osaamis- ja 
innovaatiojärjestelmään ja esimerkiksi yliopistoihin kohdistuneet kat- 
saukset ja arviot poikkeavat johtopäätöksiltään olennaisesti toisistaan. Esil-
le on nostettu varsin radikaalejakin uudistamistarpeita sekä sopeuttamis- ja 
kehittämistoimien tarvetta.10 Toisaalta uudistamistarpeesta on tehty myös 
selvästi varovaisempia johtopäätöksiä.11

Strateginen johtaminen ministeriössä 

Ministeriön työjärjestykseen taikka muuhun organisaatiosäädökseen tai 
päätökseen ei sisälly määrityksiä siitä, millä ohjausmuodolla strategisen 
suunnittelun linjaukset toteutetaan ja millä tavoin varmistetaan ministeri-
ön toimialojen erilaisten ohjausvälineiden tarkoituksenmukainen sovelta-
minen tilanteissa, jossa joudutaan reagoimaan jatkuvasti muuttuvaan toi-
mintaympäristöön.

Ministeriön esikunta korostaa rakenne- ja informaatio-ohjauksen mer-
kitystä sen varmistajana, että ministeriön ja sen toimialojen strategiat toi-
meenpannaan tehokkaasti, vuorovaikutteisesti ja yhteensovitetusti. Ministe-
riön strategisessa johtamisessa on seuraavia toimijoita ja toimintakäytäntöjä, 
joiden avulla strategisen suunnittelun linjauksia pyritään yhtenäistämään 
ja toteuttamaan: 

 – kansliapäällikkö ja johtoryhmät  
 – osastojen strategia- ja ohjausryhmät sekä eri strategioiden valmiste-

luryhmät 
 – strategioiden käsitteleminen seminaareissa, joihin osastojen virka-

miehet ja eri sidosryhmien edustajat osallistuvat 
 – strategian konkretisoiminen yksityiskohtaiseksi toimenpideohjel-

maksi, jonka toteuttamista suunnitellaan, vastuutetaan ja seurataan 
(esim. TINTO)

 – osallistuminen toimijaverkostoihin ja toimintaan esim. hallinnonalo-
jen yhteisissä työryhmissä.

Ministeriön strategisen johtamisen 
perusvalinnoilta on politiikkatasolla 
puuttunut selkeä tuki
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Kansliapäällikköä ja johtoryhmiä lukuun ottamatta ministeriössä ei ole 
osasto- ja yksikkörajat ylittäviä rakenteita (esim. matriisit), vastuita ja pro-
sesseja, joissa yleisstrategioiden kytkennät säädösvalmisteluun ja tulosohja-
ukseen osastojen tehtäväalueilla erikseen varmistettaisiin. Ohjausvälineiden 
käyttöä osastojen vastuulla olevissa tehtävissä ei myöskään ole systemati-
soitu ja suunniteltu niin, että niiden suhdetta strategioihin olisi mahdollis-
ta järjestelmällisesti seurata. Johtoryhmätyö on aktivoitumassa mutta sen 
painopiste vaatii uudelleen arviointeja; esim. säädösehdotukset viedään 
käytännössä johtoryhmään jo hyvin pitkälle valmisteltuina (ks. alaluku 3.2). 

Strategisen johtamisen suhde ohjattaviin

Tarkastuksessa ilmeni, että koulutuksen ja tutkimuksen rakenne- ja rahoi-
tusohjaus on saanut merkittävän aseman ministeriön strategisen johtamisen 
käytännöissä. Sektoritutkimusuudistus on toteutettu. Yliopistojen ja ammat-
tikorkeakoulujen rahoitusmalli on parhaillaan ministeriössä tarkistettavana. 

Jotta korkeakoulutukseen kohdistuvat mittavat panostukset voidaan 
kohdentaa toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen, koulutuk-
sen ja tutkimuksen rakenne- ja rahoitusohjausta on välttämätöntä tehostaa. 

Valintoja tehtäessä on otettava huomioon, että tieteen ja koulutuksen 
toimintaympäristö on jatkuvassa muutostilassa. Kehittämistoimintaa tu-
lisi tukea määrätietoisella johtamisella, eri toimija- ja sidosryhmiä aktiivi-
sesti osallistamalla sekä luomalla molempia tarkoituksenmukaisesti tuke-
via uusia alustoja ja ympäristöjä.12

Taloudellisen ja rakenneohjauksen lisäksi yliopistoja ja ammattikorkea-
kouluja on ohjattu arviointien avulla. Suomen Akatemia suorittaa tieteen ja 
tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointia ja Kansallinen koulutuk-
sen arviointikeskus koulutuksen arviointia. Ulkoisen arvioinnin perusteella 
Suomen Akatemia on tieteen alueella vahva ja vaikutusvaltainen taloudel-
lisen ohjauksen sekä informaatio- ja arviointiohjauksen harjoittaja, mutta 
sen näkökulmaa tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikutuksen arvioijana on 
tarpeellista vahvistaa. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimi-
vuutta koulutuksen toimialan ohjausvälineenä ei ole tarkastuksen ajankoh-
tana mahdollista vielä arvioida. 

Ministeriön korkeakoulukäynneillä harjoittama vuorovaikutus sekä in-
formaatio- ja neuvotteluohjaus ovat viime vuosina vahvistuneet ja moni-
puolistuneet. 

Ohjaus on pilkkoutunut yksittäisiin ohjausvälineisiin, kun tarvetta olisi 
kokonaisnäkemykselle valintoineen ja painotuksineen sekä näitä tukeville 
rahoitus- ja arviointivälineille13. Ministeriössä on pidetty tarpeellisena poh-
tia kokonaisvaltaisesti eri ohjausvälineiden käyttöä ja keskinäissuhteita.14

Politiikkaohjauksen, strategisen ohjauksen ja hallinnollisen ohjauksen 
tehtävät ja roolit ohjauksen kokonaisuudessa poikkeavat osaksi toisistaan. 
Tästä seuraa epäjatkuvuutta ja katkoksia niiden välille. Ministeriön strate-
gisella johtamisella ja hallinnollisen ohjauksen keinoilla on vaikea vaikut-
taa sellaisiin strategisiin haasteisiin kuin taloudellinen tilanne tai politii-
kan jännitteet. 

Tulosohjauksen rooli yliopistokoulutuksen ja tieteen ohjauksessa

Tarkastuksen pääasiallisena kohteena on ollut yliopistojen tulosohjaus ja 
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valtion talousarvion pääluokan 29 (opetus- ja kulttuuriministeriö) määrä-
rahoista rahoitettavan yliopistoissa tehtävän tutkimuksen tulosohjaus. Tar-
kastus koskee tulosohjauksen toimivuutta järjestelmänä, eikä tarkastuksesta 
raportoida olennaisesti laajemmin kuin mitä tarkastuksessa sovellettu jär-
jestelmäpainotteinen lähestymistapa edellyttää. Havainnot, joita ja joiden 
perusteella tehtyjä johtopäätöksiä esitetään jäljempänä, perustuvat haastat-
teluihin. Havaintojen luotettavuutta on pyritty lisäämään tekemällä haas-
tattelut kolmessa eri paikassa: opetus- ja kulttuuriministeriössä, Suomen 
Akatemiassa ja Helsingin yliopistossa.

Tulosohjauksella OKM pyrkii sitouttamaan yliopistokoulutuksen ja tut-
kimuksen toimijat omissa strategioissaan valtakunnallisten koulutus- ja 
tiedepoliittisten tavoitteiden toimeenpanoon. OKM käyttää yliopistokou-
lutuksen ja tutkimuksen ohjauksessa tulosohjauksen rinnalla myös muita 
ohjausmuotoja, kuten strategista ohjausta, säädösohjausta, rahoitusohjaus-
ta ja informaatio-ohjausta. Tulosohjausta ja rahoitusohjausta voidaan pitää 
yliopistokoulutuksen ja tutkimuksen ohjauksen ytimenä. Tavoitteiden aset-
tamista ja toteuttamista tukee vahva vuorovaikutus. 

OKM:llä on vahva asema yliopistokoulutuksen ja tutkimuksen ohjauk-
sessa. OKM saa toimenpiteilleen pontta asemastaan valtioneuvoston pää-
töksen toteuttajana ja asemastaan valtion talousarviosta annettavan rahoi-
tuksen myöntäjänä. OKM toimii tulosohjauksessa päättämiensä linjausten 
perusteella. Ne valmistellaan OKM:n sisällä usean toimijan kanssa yhteis-
työssä hallitusohjelman ja hallituksen toimintasuunnitelman pohjalta. Lin-
jausten valmistelussa OKM on vuorovaikutuksessa myös ministeriön ulko-
puolisten toimialan sidosryhmien edustajien kanssa. 

Yliopistolaitoksen tulosohjauksen keskittäminen OKM:n sisällä sekä 
Suomen Akatemian ja sen yhteydessä toimivien asiantuntijoiden hyödyn-
täminen tutkimuksen laadun parantamisessa ovat edistäneet tarkastuk-
sen tulosten mukaan OKM:n strategisten tavoitteiden ja suurten uudistus-
ten toteutumista.

Tarkastushavaintojen perusteella OKM:n tulosohjauksessa vuorovaiku-
tus on tärkeää. Sen avulla eri toimijoiden odotukset, vaatimukset, näkökul-
mat ja tavoitteet saatetaan kaikkien osapuolten tietoon ja sovitetaan yhteen. 
OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston strategia- ja ohjausryhmään 
kuuluvilla henkilöillä on tärkeä rooli vuorovaikutusverkoston ohjaamises-
sa ja ylläpitämisessä sekä viestinviejinä, päätösten valmistelijoina ja siinä, 
ettei strategia- ja ohjausryhmää rasiteta asioilla, joilta puuttuu strategista 
merkitystä yliopistokoulutuksen ja tutkimuksen näkökulmasta. Verkostoa 
on ajan saatossa laajennettu niin, että siihen kuuluu ohjattavien toimijoiden 
edustajien lisäksi edustajia muista ministeriöistä, eri hallinnonalojen viras-
toista ja laitoksista sekä maakuntien liitoista. Verkoston laajentaminen voi 
tulla tarpeelliseksi esimerkiksi, jos uusi hallitusohjelma sisältää uuden stra-
tegisen tavoitteen, jonka toteuttamisen kannalta keskeistä toimijaa ei vielä 
sisälly olemassa olevaan vuorovaikutusverkostoon. 

OKM pyrkii edistämään autonomisessa asemassa olevien yliopistojen 
omien strategisten tavoitteiden toteutumista, kunhan yksittäisen yliopiston 
strategiset valinnat eivät vaaranna yliopistolaitoksen kokonaisuuden tai tie-
tyn alan kehittymismahdollisuuksia. Sama koskee tutkimustoimintaa. Yli-
opistokoulutuksen strategisten tavoitteiden muodostamisprosessi sitout-
taa siihen osallisia yhteisiin strategisiin tavoitteisiin ja varmistaa osallisten 
näkemysten riittävää esille tulemista ja käsittelyä OKM:n ajamien valta-

OKM:n tulosohjauksessa 
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kunnallisten korkeakoulu- ja tiedepoliittisten pyrkimysten rinnalla. Tähän 
liittyvä vuoropuhelu on edistänyt rakenteellisten uudistusten toteuttamis-
ta. Yliopistot ovat saaneet laajemman tilannekuvan ja mahdollisuuden kä-
sitellä siitä johtuvien toimenpiteiden vaikutuksia omaan toimintaansa. Ne 
ovat saaneet mahdollisuuden myös hyväksyä toimenpiteet. Samalla on hel-
pottunut poliittisen hyväksynnän saaminen muutoksille. Myönteiset ko-
kemukset ovat rohkaisseet OKM:tä konseptin laajempaan soveltamiseen.

Valtion rahoituksella on merkittävää ohjausvaikutusta yliopistojen käyt-
täytymiseen. Valtion talousarvion momentin 29.40.50 (Valtionrahoitus yli-
opistojen toimintaan; siirtomääräraha 2 v) määrärahanasta suurin osa jaetaan 
laskennallisten kriteerien mukaan perusrahoituksena, joskin tulosperustei-
sesti. Perusrahoitus turvaa perustoimintaedellytyksiä. Laskennallisten kri-
teereiden ulkopuolella on yliopistostrategiaa tukeva elementti ja tiettyjä yli-
opistojen erityispiirteitä huomioon ottava osuus. Kriteerien ulkopuolinen 
rahoitus ja Suomen Akatemian kautta myönnettävä kilpailtu tutkimusrahoi-
tus korostuvat toiminnan ja rakenteiden uudistamisen välineinä. Tarkastuk-
sessa syntyneen käsityksen mukaan OKM on ohjannut yliopistokoulutusta 
ja tutkimusta johdonmukaisesti hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston vah-
vistamista suunnitelmista johdettuja tavoitteita kohti. 

Tulostavoitteiden haastavuus

Yliopistokoulutuksen ja tutkimuksen tulosohjauksessa fokus on pysynyt 
strategiapainotteisena ja selkeänä valtioneuvoston vaihtumisesta ja sen ko-
koonpanon muutoksista huolimatta. Julkisen talouden kestävyysvajeesta 
johtuen koulutuksessa ja tutkimuksessa joudutaan tekemään valintoja ja te-
hostamaan toimintaa. Hallitun rakennekehityksen avulla on voitu toteuttaa 
säästöjä ja turvata yliopistokoulutuksen ja tutkimuksen toimintaedellytyk-
siä, kuten myös valtioneuvoston liikkumavaraa. Rakennekehityksessä on ky-
symys yliopistolaitoksen tarkastelusta kokonaisuutena vasten yliopistokou-
lutukselle ja tutkimukselle asetettuja tavoitteita. Yksittäisen yliopiston on 
löydettävä profiili, jota sen vahvuudet tukevat. Vahvuudet voivat tulla esi-
merkiksi alueellisista tekijöistä. Vahvuuksia tukee yliopistokoulutuksen ja 
tutkimuksen rationalisointia toteuttava vastuunjako. 

Tarkastuksessa tehdyt havainnot tukevat OKM:n esittämää näkemystä, 
että yliopistolaitoksen rakenteen tavoitteellisella kehittämisellä saadaan ai-
kaan toiminnallisesti ja taloudellisesti vahvempia yliopistoja. Rakenteen ke-
hittäminen on edistänyt yliopistojen välistä työnjakoa. Yliopistojen määrä 
on vähentynyt. Selkeä profiili on yliopistolle etu haettaessa rahoitusta muu-
alta kuin valtiolta. OKM ohjaa profiloitumista ja säätelee tutkintomääriä yli-
opistoissa. Tutkintojen ylituotannosta ei palkita, eikä tutkintojen määrien 
lisääminen lisää yliopistokehyksen määrärahatasoa.

Tulosohjauksessa, osaltaan sen vuorovaikutteisuuden ansiosta, yliopis-
toille on pystytty asettamaan vaativia tulostavoitteita ja luomaan edellytyk-
siä niiden saavuttamiselle. OKM:n yliopistokoulutukselle ja tutkimukselle 
asettamia tulostavoitteita voidaan pitää vaativina, koska ne kytkeytyvät yli-
opistolaitoksen ja tutkimuksen kunnianhimoiseen määrätietoiseen kehittä-
miseen. Tulostavoitteet ovat linjassa tuloksellisimmin toimivien yliopistojen 
omien tavoitteiden kanssa ja edellyttävät siksi yliopistoilta toimintansa ta-
loudellisen jatkuvuuden turvaamiseksi vahvempaa profiloitumista ja työn-
jakoa yliopistolaitoksen sisällä. Niukentunut rahoitus valtion talousarviosta 
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luo paineita toiminnallisen tuloksellisuuden parantamiseen. Valtion talous-
arviosta tulevan rahoituksen suhde yliopistojen perusrahoituksen ja kilpail-
lun rahoituksen välillä on toisaalta väline, jolla voidaan vaikuttaa tutkimuk-
sen laadun ja vaikuttavuuden kehittymiseen. Tarkastuksessa on päätelty, 
että laadun ja vaikuttavuuden merkityksen lisääminen tutkimusrahoituksen 
saannin kriteereinä myös vauhdittaa yliopistojen profiloitumista ja toimin-
nan järkiperäistämistä. Vuoden 2014 valtion talousarvioesityksessä luvun 
29.40 (Korkeakouluopetus ja tutkimus) tutkimuksen laatua ja vaikuttavuut-
ta kuvaava tieteellisten julkaisujen määrän kehitys ei kuvaa laatua ja vaikut-
tavuutta, johon OKM:n on tulkittava pyrkivän. Pikemminkin tutkimuksen 
laatua ja vaikuttavuutta kuvaisivat julkaisujen viittausindikaattoritiedot. 

Suunnittelun ja tavoiteasettelun koordinointi yli hallinnonalarajojen

Yliopistokoulutuksen suunnittelun ja tavoiteasettelun yhteensovittamisessa 
yli hallinnonalarajojen ei havaittu olennaisia ongelmia tarkastuksen aikana. 
Tulosohjauksessa käytetyt menettelyt ovat edistäneet yliopistokoulutuksen 
suunnittelun ja tavoiteasettelun yhteensovittamista yli hallinnonalarajojen. 
OKM:n edustajat käyvät keskustelua useiden eri sidosryhmien edustajien 
kanssa organisatorisesti eri tasoilla, muun muassa yhteisissä työryhmissä 
sekä erilaisissa tapaamisissa. OKM:llä ja muilla ministeriöillä, muun muas-
sa työ- ja elinkeinoministeriöllä, on edustajia yliopistokoulutuksen asioita 
pohtivissa työryhmissä. OKM on pyrkinyt aktivoimaan muita yliopistokou-
lutuksen tavoitteiden asetteluun osallistuvia ministeriöitä. Reviiriajattelus-
ta ei ole päästy täysin eroon, mutta ongelma on yleisempi kuin vain OKM:n 
toimialaa koskeva.

Tulosohjauksen kohteelle on hallinnollista etua siitä, että tulosohjaus 
tapahtuu yhden ministeriön kautta. Ihanteellista ratkaisua yliopistokoulu-
tuksen ja tutkimuksen tulosohjauksen poikkihallinnolliseen koordinoin-
tiin on vaikea saavuttaa pelkästään sellaisella tahdonvaraisella yhteistyöllä, 
jossa päätösvalta ja resurssit ovat hajautuneena usealle eri tahoille valtion-
hallinnon sisällä. 

On huomattava lisäksi, että eri hallinnonalojen virastot ja laitokset voi-
vat sovittaa yhteen toimintaansa oma-aloitteisesti. Hyvä esimerkki tästä on 
yhteistyö Suomen Akatemian ja Tekesin välillä. Laitokset ovat kehittäneet 
yhteistyömuotoja, jotta muun muassa perustutkimuksen yrityspotentiaa-
li saataisiin käyttöön. 

Poikkihallinnollisten strategisten tavoitteiden lisääntyminen hallitusoh-
jelmissa on johtanut siihen, että OKM:n tulosohjaajien työajasta kuluu yhä 
enemmän yliopistokoulutuksen tulosohjaukseen poikkihallinnollisesti. Sa-
mansuuntaisen kehityksen jatkuessa on syytä pohtia tarvetta erityiselle hal-
litusohjelman toimeenpanojärjestelmälle, jotta turvattaisiin yliopistokoulu-
tuksen ja tutkimuksen tulosohjaukseen tilivelvollisuus eri ulottuvuuksineen, 
vahva johtajuus, tehokas tiedon jakaminen ja riittävät resurssit. 

Tavoiteasetteluun liittyvien olennaisten riskien hallinta

Yliopistot ovat liiketaloudellisia toimijoita, ja siten niiden toiminnan on ol-
tava taloudellisesti kannattavaa. OKM on tiedostanut sen, että yliopistojen 
taloudelliseen kannattavuuteen liittyy riski toiminnan jatkuvuudesta. Mi-
nisteriö on myös tiedostanut riskin seuraukset ja varautumisen tarpeen ris-
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kin toteutumisen varalle. Riskien tunnistamista ja riskien arviointia auttavat 
OKM:n yliopistoista keräämät tiedot, joita käsitellään tarkemmin jäljempä-
nä kohdassa ”Yliopistokoulutukseen ja tutkimukseen tukea saaneiden toi-
mijoiden raportointi OKM:lle”. 

OKM on tunnistanut ja käsitellyt tulostavoitteisiin liittyvät ohjausvaiku-
tusriskit. Riskienhallinta kohdistuu erityisesti yliopistojen perusrahoituk-
sen laskentakriteerien vaikutuksiin ja hyväksyttävyyteen. OKM on kerto-
nut olevansa tietoinen tulospaineiden yliopistoissa aiheuttamista riskeistä 
ja tarkkailevansa niiden kehittymistä. OKM on nähnyt tärkeäksi, että yli-
opistokoulutuksen ja tutkimuksen tuloksellisuus kehittyy.

Riskien hallintaan liittyen OKM on korostanut, että yliopistojen on tär-
keää säilyttää itsellään oman toimintansa aktiivinen ohjaus ja kehittämi-
nen. Samoin OKM on korostanut yliopiston oman tahtotilan ja harkinnan 
sekä omien toimenpiteiden merkitystä, koska yliopisto saa rahoituksen yh-
tenä könttäsummana. Toimintaansa uudistaneet yliopistot näyttävät onnis-
tuneen sovittamaan parhaiten yhteiskunnan puolelta ja yliopiston omista 
lähtökohdista tulevat strategiset tavoitteet. 

Yliopistojen talouden seuranta on tärkeä osa OKM:n ohjaus- ja valvon-
tavastuun toteuttamista. Yliopistoilla on tilivelvollisuus toiminnastaan ja 
voimavarojen tavoitteiden mukaisesta käytöstä. Vaikka OKM:ssä yliopisto-
koulutuksen seuranta on painottunut strategisiin toimenpiteisiin ja asioihin 
(mm. laatu, kansainvälisyys, työnjako ja profiloituminen), OKM on edellyt-
tänyt yliopistojen tilinpäätösraportoinnilta tietoja toiminnallisesta tuloksel-
lisuudesta ja edellyttänyt yliopistoissa tilintarkastuksen kohdistuvan myös 
toiminnalliseen tuloksellisuuteen. Toiminnalliseen tuloksellisuuteen tu-
losprismassa luettavat taloudellisuustavoitteet ovat jääneet asettamatta, 
mutta siihen ovat vaikuttaneet myös yliopistojen laskentatoimen puutteet.

Yliopistokoulutuksen ja tutkimuksen tulosohjauksen tuloksellisuuden 
tason säilyttäminen on tärkeää jo sen valtiontaloudellisen merkityksen ta-
kia, joka yliopistokoulutuksella ja tutkimuksella on. Tarkastuksen tulosten 
perusteella on päätelty, että OKM:n kehittämä toimintatapa on tehokas. 
OKM on selvästikin tukenut tulosohjauksen kehittymistä. Tulosohjaus on 
tunnustettu OKM:ssä erityisosaamista ja vahvaa asemaa vaativana ammat-
titehtävänä. Tulosohjauksen vaikuttavuudesta ja toiminnallisesta tehok-
kuudesta on vahva yhteisymmärrys OKM:n sisällä. 

Yliopistokoulutuksen ja tutkimuksen tulosohjauksessa korostuvat henki-
set voimavarat ja niiden kehittäminen. Yliopistokoulutuksen ja tutkimuksen 
tulosohjaus on monimutkaistanut ja kasvattanut voimien liiallisen hajaan-
tumisen riskiä. OKM:n sovellus tulosohjauksesta asettaa suuria vaatimuksia 
siihen osallistuville, ohjauksen tukijärjestelyille ja OKM:n sisäiselle orga-
nisaatiokulttuurille. Tarkastuksen havaintojen perusteella työ on vaativaa. 
OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston sisäinen ohjausryhmä ja sen 
jäsenien johtama toimijoiden verkosto on toiminut tehokkaasti haasteiden 
edessä. Tämä on tunnustettu myös Helsingin yliopistossa ja Suomen Aka-
temiassa, joiden edustajia haastateltiin tarkastuksen yhteydessä. 

Yliopistokoulutukseen ja tutkimukseen tukea saaneiden toimijoiden 
raportointi OKM:lle

Yliopistoille annettavan palautteen valmistelussa OKM:llä on vakiintunei-
ta menettelyjä, organisoitumista ja työnjakoja. Palaute on kehittynyt viime 

OKM on tunnistanut ja käsitellyt 
tulostavoitteiden asetteluun 
liittyvät ohjausvaikutusriskit
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vuosina monipuolisemmaksi: siihen on tullut lisää näkökulmia, kuten kan-
sainvälinen kilpailukyky, tuloksellisuus pidemmällä aikavälillä, yliopisto 
osana yliopistolaitosta ja yliopistot liiketaloudellisina toimijoina. Palaut-
teen valmisteluun osallistuu aina useita OKM:n virkamiehiä eri kokoonpa-
noissa. Yliopistokoulutuksen tavoitteiden asetteluun osallistuneilla muilla 
ministeriöillä on mahdollisuus osallistua palautteen valmisteluun. Yliopis-
toille annettava palaute muotoillaan korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston 
johtoryhmässä, jossa käydään läpi palaute-esityksen perustelut. Perustelut 
ovat varmistamassa palautteen objektiivisuutta. Kielteisen palautteen jul-
kisuus luo paineita sekä sen antajalle että saajalle ja ohjaa hakemaan tark-
kaan harkittuja pelkistettyjä ilmaisuja.

OKM käyttää useita toisiaan täydentäviä lähteitä ja menetelmiä hankki-
essaan tietoja yliopistokoulutuksen ja tutkimuksen toimijoiden tulokselli-
suudesta. Keskeinen tietolähde on Vipunen-tilastopalvelu, jossa on tietoja 
yliopistojen antamasta koulutuksesta, koulutuksen jälkeisestä sijoittumises-
ta, korkeakouluissa tehdystä tutkimuksesta ja korkeakoulujen taloudesta. 
Tiedot korkeakouluissa suoritetuista tutkinnoista ovat tuoreita. Tilinpää-
töstiedot perustuvat yhteiseen talousseurannan koodistoon ja yhdenmu-
kaiseen taloudelliseen raportointiin. Tämä antaa mahdollisuuden seurata 
yliopistolaitoksen taloudellista tilaa kokonaisuutena ja verrata yliopisto-
jen taloudellista suoriutumista toisiinsa. Vipusen tietojen hyödyntämisek-
si OKM:ssä on kartutettu analyysiosaamista. Vipusen piiriin on tullut jatku-
vasti uutta relevanttia tietoa myös tutkimuksen alueelta, mikä mahdollistaa 
yhä kattavamman tilannekuvan yliopistokoulutuksesta ja tutkimuksesta.

Yliopistojen toiminnan tuloksellisuuden seurantaa ja tarkastelua var-
ten OKM:llä on yli sata indikaattoria. Niitä kaikkia ei kuitenkaan käytetä 
ohjauksessa. OKM:llä on ollut useita indikaattoreiden kehittämishankkeita.

OKM saa erikseen toimitettuna tietoja raportointivelvollisuuteen perus-
tuen (mm. strategisten tavoitteiden toteutuminen) yliopistoilta ja tiedelai-
toksilta sekä tehdyistä arvioinneista ja erilaisista tapaamisista vuosittain yli-
opistokoulutuksen ja tutkimuksen toimijoiden kanssa. Muina tiedon lähteinä 
voidaan mainita bibliometriikkatyö, julkaisutiedonkeruu ja Suomen Akate-
mian Tieteen tila -raportit. OKM itse pitää tärkeänä tietojen hankinnan kei-
nona myös korkeakouluvierailuja. Niiden avulla OKM myös pitää yliopistot 
tietoisina yliopistokoulutuksen ja tutkimuksen tilanteesta ja muutoksista. 

3.2 Säädösvalmistelu

Yleiskuva ministeriön säädösvalmistelusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on merkittävä säädösvalmistelija; vuonna 
2014 se antoi 32 hallituksen esitystä ja 43 asetusta. Ministeriön antamilla 
säädöksillä on usein suuria taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

Hallinnonalan lainsäädäntö on taustaltaan lähestulkoon täysin kansal-
lista. Tämä luo hyvät edellytykset vaihtoehtojen ja vaikutusten arvioinnil-
le, sillä valmistelussa on enemmän liikkumavaraa silloin, kun lakialoite on 
kansallinen.

OKM käyttää useita toisiaan 
täydentäviä lähteitä hankkiessaan 
tietoja yliopistokoulutuksen ja 
tutkimuksen tuloksellisuudesta
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Lukumäärä

Hallituksen esityksiä 32

             joista budjettilakiesityksiä 10

Valtioneuvoston asetuksia 30

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksia 13

Taulukko 1: Opetus- ja kulttuuriministeriön säädöstuotanto 2014

Lukumäärä

Kansallinen tarve 29

Kansainvälinen sopimus 2

EU-tausta 1

Yhteensä 32

Taulukko 2: Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemien lakiesitysten tausta vuonna 
2014

Säädösvalmistelun johtaminen

Osastojen välinen yhteistyö ja säädösjohtamisen rakenteet 

Tarkastuksen perusteella ministeriön osastojen välinen tiedonkulku ei ole 
nyt täysin toimivaa, eivätkä valmistelun käytännöt ole riittävän yhdenmu-
kaisia eri osastoissa. Ministeriössä on kuitenkin viime aikoina monella ta-
paa kehitetty säädösjohtamisen rakenteita. 

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on hiljattain nimitetty lainsäädäntö-
neuvos kansliapäällikön esikuntaan tukemaan kansliapäällikölle säädetty-
jä lainvalmistelun laatuun ja kehittämiseen liittyvien velvoitteiden toteut-
tamista.

Ministeriössä toimii ryhmä, jossa ministeriön kaikki säädösvalmisteli-
jat ja muut juristit voivat yhdessä keskustella säädösvalmisteluun liittyvistä 
ajankohtaisista asioista. Ryhmään kutsutaan vierailemaan myös ulkopuoli-
sia asiantuntijoita. Verkoston toiminta on ollut välillä pysähdyksissä. Sää-
dösvalmistelijoille tehdyssä kyselyssä kaikki 14 vastaajaa arvioivat, että ver-
koston käynnistäminen uudelleen olisi hyödyllistä. 

Kyselyn mukaan osa säädösvalmistelijoista kokee olevansa työssään nyt 
liian yksin ja kaipaa työhönsä tukea. Kyselyyn vastanneet säädösvalmiste-
lijat kannattivat laajasti (71 %) kehitysehdotusta siitä, ministeriö nimeäi-
si tukihenkilön, joka auttaisi vaikutusarviointien tekemisessä ja säädösten 
kirjoittamisessa. Sen sijaan kannatusta ei saanut ehdotus siitä, että nimetty 
vastuuhenkilö arvioisi hallituksen esityksiä ja antaisi niistä palautetta val-
mistelun aikana.

Ministeriössä kaikki hallituksen esitykset käsitellään kansliapäällikön 
johtoryhmässä ennen lausunnolle lähettämistä. Kyselyssä vajaa kolmannes 
vastaajista kannatti sitä, että säädöshankkeet käsiteltäisiin kansliapäällikön 
johtoryhmässä jo siinä vaiheessa, kun valmistelu alkaa. 

Ministeriö laati vuonna 2015 sisäisen lainvalmisteluohjeen, jossa on lin-
kit valtioneuvoston yleisiin lainvalmisteluohjeisiin ja -oppaisiin. Ministeri-
össä on myös hiljattain uudistettu sähköinen lomake lainvalmisteluhanketta 
koskevaksi suunnitelmaksi. Suunnitelman tarkoitus on helpottaa erityises-

Ministeriön tulee parantaa 
tiedonkulkua ja yhteistyötä 
eri osastojen välillä

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
säädösvalmistelu on 
muihin ministeriöihin 
verrattuna kansallista
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ti lainvalmisteluhankkeen aikataulutusta.
Tarkastuskertomuksesta antamassaan lausunnossa ministeriö toi esiin, 

että sen sisäistä tiedonkulkua tulee parantamaan keväällä 2016 käyttöön otet-
tava pidemmän aikavälin lainsäädäntösuunnitelma, johon kootaan minis-
teriön lainvalmisteluhankkeet. Kyselyssä lainsäädäntösuunnitelman käyt-
töönotto sai laajan kannatuksen.

Ministeriössä toimii säädösvalmistelijoiden 
verkosto, joka kokoontuu muutaman kerran 
vuodessa. Verkosto antaa koulutusta, ja siellä 
voidaan yhdessä käsitellä valmisteilla olevia 
säädöshankkeita.

Ministeriöllä on julkinen lainsäädäntösuunnitel-
ma, johon sisältyvät kaikkien osastojen tulevat 
säädöshankkeet.

Ministeriössä on tukihenkilö tai tukiyksikkö, joka 
auttaa vaikutusarviointien tekemisessä ja säädös-
valmistelussa muutoinkin. 

Kaikki säädöshankkeet käsitellään järjestelmälli- 
sesti kansliapäällikön ja ministerin johtoryhmissä 
jo siinä vaiheessa, kun valmistelu alkaa. 

Ministeriö tekee vuosittain yhden tai useamman 
itsearvioinnin jostakin valmisteluhankkeesta. 
Itsearvioinnin tarkoitus olisi oppia säädösval- 
mistelusta.  

Ministeriössä on vastuuhenkilö, joka arvioi 
hallituksen esityksiä ja antaa niistä palautetta 
valmistelun aikana.

Kuvio 1: Kyselyn vastausten jakauma kysymykseen ”Mistä säädösvalmistelun johtami-
sen rakenteista voisi olla hyötyä opetus- ja kulttuuriministeriössä?” Kyselyyn vastasi 
yhteensä 14 säädösvalmistelijaa

Henkilöstövoimavarat

Tarkastuksen perusteella säädösvalmistelijoiden syvällinen ja monipuo-
linen asiantuntemus on ministeriön tärkeä vahvuus. Säädösvalmistelus-
sa kyetään yhdistämään juristien ja muiden alojen asiantuntijoiden, kuten 
kasvatustieteilijöiden, osaamista. Säädösvalmistelijoille tehdyssä kyselys-
sä kaikki vastaajat (14 kappaletta) mainitsivat nämä asiat säädösvalmiste-
lun suurimpana vahvuutena.

Kyselyn mukaan säädösvalmistelun suurin heikkous on puolestaan liian 
vähäiset henkilöstövoimavarat – kaikista 14 vastaajasta yhteensä 12 vastaajaa 
nimesi tämän suurimmaksi heikkoudeksi. Vastausten mukaan säädöshank-
keiden aikataulut ovat olleet niin tiukkoja, että se on johtanut jopa henki-
löstön kuormittumiseen ja työn laadun heikkenemiseen. Kaikki säädökset 
eivät ole ehtineet myöskään laintarkastukseen. Kolmanneksessa vastauk-
sista tuotiin esiin ongelmana se, etteivät valmisteluresurssit jakaudu osas-
tojen välillä todellisten tarpeiden mukaisesti. 

Viime vaalikauden (2011–2014) aikana opetus- ja kulttuuriministeriö 
joutui valmistelemaan monia taloudellisesti merkittäviä lakiuudistuksia ly-

Valmistelijoiden 
substanssiosaaminen on 
ministeriössä korkeaa

Lyhyet valmisteluaikataulut 
heikentävät laatua
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hyessä ajassa. Valtiontalouden tarkastusvirasto huomauttaa, että lyhyt val-
misteluaika lisää riskiä siitä, että tehdään virheratkaisuja, kun valittujen toi-
menpiteiden vaikutuksia ei ehditä selvittää riittävästi. Kataisen ja Stubbin 
hallitusten ohjelmiin ja rakennepoliittiseen ohjelmaan sisältyi osin keske-
nään vastakkaisia kirjauksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi arvioida, jakautuvatko henkilöstö-
resurssit nykytilanteessa oikealla tavalla ministeriössä eri ydintehtävien ja 
osastojen välillä. Erityisesti olisi hyvä selvittää, voitaisiinko juristien tehtä-
viä järjestellä uudelleen siten, että he voisivat keskittyä nykyistä enemmän 
lainvalmistelutyöhön.

Tarkastuksen perusteella myös säädösvalmisteluhenkilöstön työnkier-
toa ja liikkuvuutta osastojen välillä tulisi parantaa. Tällä hetkellä on hanka-
laa siirtää valmistelijoita lyhyeksi aikaa toiselle osastolle tilanteessa, jossa 
tarvittaisiin äkillisesti enemmän säädösvalmisteluresursseja. 

Säädösvalmistelu-hankkeet 
(työpäiviä)

Säädösten toimeenpanon 
ohjaus, koulutus, seuranta 

ja arviointi (työpäiviä)

Koulutuspolitiikan osasto 1 444 229

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 1 068 149

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan 
osasto 1 057 277

Hallinto-osasto 833 2

Kansliapäällikön esikunta 107 4

Viestintäyksikkö 100 0

Yhteensä 4 609 661

Taulukko 3: Säädösvalmisteluun käytetyn työajan jakaantuminen osastoittain vuonna 
2013. Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön työajanseurantatiedot

Virkamiesjohdon tuki ja yhteistyö poliittisen johdon kanssa 

Säädösvalmistelijoille tehdystä kyselystä välittyi vastaajien kokemus siitä, et-
tä ministeriön virkamiesjohto ei täysin onnistu osoittamaan arvostusta sää-
dösvalmistelutyötä kohtaan. Osa vastaajista koki, ettei johto ymmärrä, kuin-
ka vaativaa säädösvalmistelu on, ja mitä eri työvaiheita siihen kuuluu. Olisi 
tärkeää, että säädösvalmistelua johtavat virkamiehet kykenisivät välittämään 
säädösvalmistelijoille kokemuksen siitä, että heidän työtään arvostetaan.

Lisäksi kyselyssä tuli esiin kritiikkiä virkavalmistelijoiden ja poliittis-
ten päätöksentekijöiden välisestä yhteistyöstä ja tiedonkulusta. Vastausten 
mukaan valmistelija ei saa aina riittävän aikaisin tietoa siitä, mitkä ovat la-
kihankkeen tavoitteet ja reunaehdot, mikä voi aiheuttaa lisätyötä. Vastauk-
sissa myös toivottiin, että virkamiesjohto välittäisi poliittiselle johdolle rea-
listisen kuvan säädösvalmistelun työvaiheista.

Virkamiesten lisäksi myös ministereillä ja hallituksella on vastuu hyvän 
säädösvalmistelun periaatteiden noudattamisesta. 

Tiedonkulkua virkavalmistelijoiden 
ja poliitikoiden välillä 
tulee parantaa
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Lukumäärä

Liian vähäiset säädösvalmistelun voimavarat 12

Yhteistyö osastojen välillä 6

Virkamiesjohdon tuki 4

Yhteistyö poliittisen johdon kanssa 4

Vastauksia yhteensä 14

Taulukko 4: Suurimmat heikkoudet opetus- ja kulttuuriministeriön säädösvalmistelussa 
säädösvalmistelijoille tehdyn kyselyn mukaan

Vaikutusten arviointi

Tarkastuksen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön säädösvalmiste-
luun liittyvissä vaikutusarvioinneissa oli seuraavia vahvuuksia:

 – Välittömät taloudelliset vaikutukset valtion ja kuntien menoihin arvi-
oitiin hyvin.

 – Taloudellisten vaikutusten lisäksi arvioitiin vaikutuksia henkilöstön 
asemaan, opiskelijoihin ja tasa-arvoon.

 – Vaihtoehtoisia sääntelykeinoja tuotiin esille, joskin suppeasti. 

Vaikutusarvioinneissa oli seuraavanlaisia ongelmia: 
 – Ongelman määrittely sekä tavoitteen ja keinojen välinen suhde olivat 

epäselviä.
 – Ei tunnistettu riittävästi lakiesityksen vaikutuksia oppilaitoksiin, 

opettajiin, työllisyyteen ja opiskelijoiden asemaan.
 – Teksti oli ajoittain epäselvää ja mainosmaista. Vaikutusarviointiosion 

kohdalla kerrottiin paikoin liian paljon lakiuudistuksen sisällöstä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei tee jälkiseurantoja lakien toteutuneis-
ta vaikutuksista järjestelmällisesti. Olisi suositeltavaa, että ministeriö teki-
si tai tilaisi jälkiseurannat jollakin kriteerillä mitaten kaikkein merkittävim-
mistä lakiuudistuksista.

Kuuleminen

Työryhmävalmistelun osuus on opetus- ja kulttuuriministeriössä merkit-
tävästi korkeampi muihin ministeriöihin verrattuna. Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö käytti vuonna 2014 työryhmää tai vastaavaa valmisteluelintä va-
jaassa puolessa (44 %) lakiesityksistä.15

Ministeriön tulisi seurata 
lakien toteutuneita vaikutuksia 
nykyistä enemmän

Lakien laajapohjainen valmistelu 
on ministeriön vahvuus 

Lukumäärä

Virkamiesvalmistelu 18

Työryhmä tai muu valmisteluelin 14

Lakiesityksiä yhteensä 32

Taulukko 5: Kuuleminen opetus- ja kulttuuriministeriön lakiesityksissä vuonna 2014
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Kuulemisohjeen mukaan vaikutuksiltaan merkittävät hallituksen esi-
tykset tulee valmistella pääsääntöisesti valmisteluelimissä, joissa on mu-
kana keskeisten sidosryhmien edustajat.

Niistä 18 lakiesityksestä, joiden valmistelussa ei käytetty työryhmää, tar-
kastusviraston arvion mukaan 5 oli niin merkittäviä, että työryhmän käyt-
täminen olisi ollut niissä paikallaan:

 – HE 62/2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 a §:n väliaikaisesta muut-
tamisesta

 – HE 242/2014 Hallituksen esitys laeiksi yliopistolain ja ammattikor-
keakoululain väliaikaisesta muuttamisesta

 – HE 243/2014 Hallituksen esitys laeiksi yliopistolain 39 ja 41 §:n sekä 
ammattikorkeakoululain muuttamisesta

 – HE 258/2014 Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi la-
eiksi

 – HE 304/2014 Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annetun lain muuttamisesta. 

Tarkastuskertomuksesta antamassaan lausunnossa ministeriö tuo esiin, 
että sen mielestä viimeksi mainittu lakihanke (HE 304/2014) oli tärkeä, ja 
se olisi tullut valmistella työryhmässä ja lähettää lausunnoille, mutta tämä 
ei ollut käytännössä mahdollista raha-asiainvaliokunnan asettaman tiukan 
määräajan vuoksi. Säädösvalmistelijoille jäi noin viikon verran aikaa valmis-
tella hallituksen esitys. Lakiuudistuksessa muutettiin pysyviksi opetustoi-
men valtionosuusindeksiä ja yksikköhintaa koskeneet alun perin väliaikai-
sina toteutetut säästöt.

Lausuntokierroksia opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti 25 lakihank-
keessa, eli 78 prosentissa lakihankkeista. Lausuntokierrokset olivat mones-
ti laajoja. Tarkastusviraston arvion mukaan lausuntokierros olisi ollut syy-
tä järjestää lisäksi kolmessa lakihankkeessa (HE 62/2014, HE 258/2014, 
HE 304/2014).

Opetus- ja kulttuuriministeriö voisi järjestää kuulemistilaisuuksia ny-
kyistä useammin. Nyt kuudessa esityksessä oli maininta kuulemistilaisuu-
desta, seminaarista, työpajasta tai vastaavasta tilaisuudesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön lakiesityksissä on yleensä kuvattu kat-
tavasti valmisteluvaiheita, toisinaan erinomaisestikin (HE 181/2014 Halli-
tuksen esitys laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta). Suurin puute on se, 
että valmisteluryhmien kokoonpanoa ei ole kuvattu, lukuun ottamatta nel-
jää esitystä. Sen sijaan lausunnonantajat on yleensä kerrottu, ja myös lau-
suntojen sisältöä on kuvattu hyvin. Kuitenkin kuvaus lausuntojen ottami-
sesta huomioon on usein liian niukka.

Vireillä olevat lakihankkeet löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön verk-
kosivuilta. Linkkiä vireillä olevien hankkeiden listaan on kuitenkin hanka-
laa löytää ministeriön etusivulta. On myönteistä, että hankkeista monella 
on myös oma kotisivu, jonne on koottu kaikki asiakirjat.

Lausuntokierrokset ovat 
olleet kattavia





35

4 Sisäinen valvonta

Talousarviolain 24 b §:n mukaan viraston ja laitoksen on huolehdittava siitä, 
että sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty sen omassa toiminnas-
sa sekä toiminnassa, josta virasto tai laitos vastaa. Sisäisen valvonnan järjes-
tämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa viraston 
ja laitoksen johto. Talousarvioasetuksen 69 §:n mukaan viraston ja laitok-
sen johdon on huolehdittava siitä, että virastossa ja laitoksessa toteutetaan 
sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin ris-
keihin nähden asianmukaiset sisäisen valvonnan menettelyt. 

Tilintarkastuksessa käytiin läpi kirjanpitoyksikköinä toimivien OKM:n 
virastojen sisäisen valvonnan menettelyitä. Edellä mainitun mukaisesti mi-
nisteriöllä ei ole vastuuta hallinnonalan kirjanpitoyksiköiden sisäisen val-
vonnan järjestämisen riittävyydestä lukuun ottamatta kirjanpitoyksikkönä 
toimivaa ministeriötä itseään. Seuraavassa raportoidaan keskeisiä sisäis-
tä valvontaa koskevia yhteenvetotietoja kirjanpitoyksiköiden tilintarkas-
tusten havaintojen perusteella. OKM:n hallinnonalan kirjanpitoyksiköitä 
olivat vuonna 2014 ministeriön lisäksi Opetushallitus, Suomen Akatemia, 
Museovirasto, Kansallisarkisto, Suomenlinnan hoitokunta ja Kansainväli-
sen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. 

Hallinnonalan kirjanpitoyksiköiden kirjanpidon ja tuloksellisuuden 
laskentatoimen luotettavuus ja riittävyys

Kirjanpitoyksiköiden vuoden 2014 kirjanpidon tarkastuksen tavoitteena oli 
varmistua siitä, onko kirjanpito järjestetty ja hoidettu säännösten ja määrä-
ysten mukaisesti. Tilintarkastusten perusteella voitiin olennaisilta osin to-
deta, että hallinnonalan kirjanpitoyksiköiden kirjanpitoa voidaan kokonai-
suutena pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna.

Tarkastuksen perusteella havaittiin kuitenkin joitakin kirjanpitoyksik-
kökohtaisia OKM:n, CIMOn, Museoviraston sekä Suomen Akatemian toi-
mintaan liittyviä kehittämistarpeita tai puutteita.

Kirjanpitoyksiköiden tilintarkastusten perusteella havaittiin osassa kir-
janpitoyksiköitä (CIMO ja Opetushallitus) puutteita tuloksellisuuden las-
kentatoimen järjestämisessä ja hoitamisessa liittyen työajanseurannan jär-
jestelyihin ja siten työkustannusten riittävän luotettavaan kohdentamiseen 
aiheuttamisperiaatteen edellyttämällä tavalla. Tilintarkastusten perusteel-
la todetaan, että hallinnonalalla tulee edelleen kiinnittää huomiota tulok-
sellisuuden laskentatoimen luotettavaan järjestämiseen kaikissa kirjanpi-
toyksiköissä.

Hallinnonalan kirjanpitoyksiköiden muun sisäisen valvonnan 
riittävyys

Kirjanpitoyksiköiden vuoden 2014 tilintarkastuksissa sisäistä valvontaa on 
arvioitu riskianalyyseissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja 
tuloksellisuuden laskentatoimen sekä eräiden muiden kirjanpitoyksikkö-
kohtaisten asiakokonaisuuksien tarkastuksissa. Kirjanpitoon ja laskentatoi-
meen liittyvistä tarkastushavainnoista raportoidaan myöhemmin laskenta-

Kirjanpitoyksiköiden kirjanpitoa 
voidaan kokonaisuutena 
pitää asianmukaisesti 
järjestettynä ja hoidettuna

Huomiota tulisi edelleen kiinnittää 
tuloksellisuuden laskentatoimen 
luotettavaan järjestämiseen 
kaikissa kirjanpitoyksiköissä
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tointa käsittelevässä osuudessa.
Tässä tarkastellaan sellaisia sisäiseen valvontaa liittyviä muita havain-

toja, jotka saattavat olla olennaisia hallinnonalan ohjauksen näkökulmasta. 
Kokonaisuutena voidaan todeta, että eräiden kirjanpitoyksiköiden (OKM, 
Suomen Akatemia, Suomenlinnan hoitokunta, Kansallisarkisto ja Opetus-
hallitus) toiminnassa havaittiin joitakin kirjanpitoyksikkökohtaisista omi-
naispiirteistä johtuvia sisäisen valvonnan puutteita tai kehittämistarpeita. 

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen 

Talousarvioasetuksen 70 §:n mukaan viraston ja laitoksen johdon on järjes-
tettävä sisäinen tarkastus, jos siihen on perusteltua tarvetta 69 ja 69 a §:ssä 
edellytettyjen sisäisen valvonnan menettelyjen johdosta. Sisäisen tarkas-
tuksen tehtävänä on selvittää johdolle sisäisen valvonnan asianmukaisuus 
ja riittävyys sekä suorittaa johdon määräämät tarkastustehtävät.

OKM:ssä ja Suomen Akatemiassa sisäinen tarkastus on järjestetty käyt-
täen sekä oman henkilöstön työpanosta että ostopalveluita. Opetushallituk-
sessa ja Kansallisarkistossa sisäiseen tarkastukseen on käytetty vain oman 
henkilöstön työpanosta. CIMOssa sisäiseen tarkastukseen on käytetty vain 
ostopalveluita. Museovirastossa ja Suomenlinnan hoitokunnassa ei ole jär-
jestetty sisäistä tarkastusta. OKM:ssä ja Suomen Akatemiassa ostopalvelui-
hin käytettiin yli 100 henkilötyöpäivää. OKM:ssä, Suomen Akatemiassa ja 
Opetushallituksessa oman henkilöstön työpanosta käytettiin sisäiseen tar-
kastukseen kussakin 1 henkilötyövuosi. Muilta osin sekä omien resurssien 
että ostopalveluiden käyttö oli varsin vähäistä.

Kirjanpitoyksiköiden vuoden 2014 tilintarkastuksissa on arvioitu sisäi-
sen tarkastuksen tilaa tarkoituksena ottaa kantaa siihen, onko kirjanpitoyk-
sikköjen sisäisessä tarkastuksessa kehittämistarvetta. Pääosin tilintarkastus-
ten perusteella todettiin, että olennaista kehittämistarvetta ei ole. 

Kokonaisuutena voidaan olennaisilta osin todeta, että sisäinen tarkas-
tus on järjestetty kirjanpitoyksiköissä asianmukaisesti. Tosin arvioitaessa 
sisäisen tarkastuksen voimavarojen riittävyyttä korostetaan sitä, että kir-
janpitoyksikön johdon on sisäisen tarkastuksen tarvetta arvioidessaan syy-
tä kiinnittää huomiota niihin vaatimuksiin, joita kirjanpitoyksikköjen koko, 
toimintojen moninaisuus ja maantieteellinen hajautuneisuus asianmukai-
sen sisäisen valvonnan ylläpitämiselle asettavat. 

Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumien sekä ministeriön 
tilinpäätöskannanottojen asianmukaisuus 

Talousarvioasetuksen 65 §:n mukaan kirjanpitoyksikön tilinpäätökseen kuu-
luvan toimintakertomuksen tulee sisältää arviointi sisäisen valvonnan ja sii-
hen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä 
sen perusteella laadittu lausuma sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmis-
ta kehittämistarpeista (sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma).

Kirjanpitoyksiköiden vuoden 2014 tilintarkastuksissa on käyty läpi tilin-
päätöksissä esitettyjen sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumi-
en ( jäljempänä ”lausuma”) sisältöä tarkoituksena arvioida niiden sisällön 
ja laadintaprosessin asianmukaisuutta. Lausuman sisällössä ja laatimises-
sa olennaista on se, että lausuman perustana oleva arviointi perustuu ylei-
sesti hyväksyttyyn sisäisen valvonnan viitekehykseen. Lausumat sisältyivät 

Eräiden kirjanpitoyksiköiden 
toiminnassa havaittiin joitakin 
sisäisen valvonnan puutteita 
tai kehittämistarpeita

Sisäisen tarkastuksen 
tarvetta arvioitaessa pitäisi 
kiinnittää huomiota koon ja 
toimintojen moninaisuuden 
asettamiin vaatimuksiin 
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kaikkien kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksiin, ja ne todettiin kokonaisuute-
na arvioiden olennaisilta osin laadituiksi asianmukaisesti. Eräiden kirjanpi-
toyksiköiden (OKM, Suomen Akatemia, CIMO) lausumissa havaittiin kui-
tenkin joitakin kehittämistarpeita.

Talousarvioasetuksen 66 i §:n mukaan ministeriön on annettava vuo-
sittain viimeistään varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun 15. päivänä pe-
rusteltu kannanotto hallinnonalansa kirjanpitoyksikön ja valtion rahaston 
tilinpäätöksestä ja niistä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös ja siitä annettu 
valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomus ja muut kirjanpi-
toyksikön tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston toimintaa ja 
taloutta sekä tilinpäätöstä koskevat selvitykset ja lausunnot antavat aihetta. 

Tarkastuksen perusteella voitiin todeta, että OKM:n tilinpäätöskannan-
otot kirjanpitoyksiköiden vuoden 2013 tilinpäätöksistä sisälsivät olennaisilta 
osin talousarvioasetuksen 66 i §:ssä edellytetyt asiakokonaisuudet. Monilta 
osin todettiin myös, että kannanottojen sisällöissä on viitattu tarkastusvi-
raston suorittamien tilintarkastusten raportteihin. Tarkastuksessa kuiten-
kin todettiin, että 1.1.2013 kirjanpitoyksikkönä aloittaneen CIMOn toimin-
nasta ei ollut annettu lainkaan tilinpäätöskannanottoa vuodelta 2013. Tältä 
osin OKM ei ole toiminut talousarvioasetuksen 66 i §:n mukaisesti.

Väärinkäytösten käsittelymenettelyiden asianmukaisuus

Tarkastuksessa käytiin läpi väärinkäytöksiin liittyvää tilinpäätösraportoin-
tia sekä niitä koskevien tietojen asianmukaista ilmoittamista tarkastusviras-
tolle. Näistä on säädetty talousarvioasetuksen 65 §:ssä. Tarkastuksessa to-
dettiin, että kirjanpitoyksiköiden vuoden 2014 toimintakertomuksissa on 
esitetty pääosin asianmukaisesti virheitä ja väärinkäytöksiä sekä takaisinpe-
rintää koskevat tiedot. Tiedot on perusteltua lähtökohtaisesti esittää myös 
tilanteissa, joissa tietojen osalta ei ole sisältöä. Tällöin toimintakertomuk-
sessa voitaisiin todeta, ettei esitettävää ole ja siten ottaa kantaa asiaan. Täl-
tä osin todettiin kehittämistarpeina, että Kansallisarkiston olisi ollut perus-
teltua raportoida takaisinperintöjä koskevista tiedoista ja CIMOn olisi ollut 
perusteltua mainita väärinkäytöksiä koskevista tiedoista.
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5 Raportointi

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää sitä, onko hallinnonalan kirjanpitoyk-
siköiden raportointi tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa (toiminnal-
liseen tuloksellisuuteen liittyen erityisesti toiminnallista tehokkuutta kos-
kevien tietojen osalta) oikeaa ja riittävää. Keskeisenä havaintona todettiin, 
että taloudellinen raportointi on tarkastettujen edellä mainittujen tietojen 
osalta olennaisilta osin oikeaa ja riittävää. Kirjanpitoyksiköiden toiminnal-
liselle tehokkuudelle ei hallinnonalalla ole asetettu riittävän kattavia tulos-
tavoitteita. Kehittämistarpeet vaihtelevat kirjanpitoyksiköittäin. Lisäksi 
kirjanpitoyksiköiden vuoden 2014 tilintarkastusten perusteella tilinpäätös-
laskelmat (talousarvion toteumalaskelma, tase ja tuotto- ja kululaskelma) 
ja niiden liitteinä esitettävät tiedot todettiin pääosin asianmukaisesti laadi-
tuiksi. Samoin toimintakertomuksissa esitettyjä tietoja toiminnallisesta te-
hokkuudesta voitiin pitää pääosin oikeina ja riittävinä.

Tarkastuksen tulosten perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön aset-
tamat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet eivät kaikilta osin kuvaa 
koulutuksen, tieteen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön avulla saavutet-
tavaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta vaan ne ovat useimmiten ministeri-
ön eri sektoreiden toiminnalleen asettamia tuotoksia. Kaikista vuoden 2014 
talousarviossa esitetyistä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteista oli 
raportoitu tilinpäätöskertomuksessa. Raportointi valtion tilinpäätöskerto-
muksessa oli oikeaa siltä osin kuin indikaattoreiden kehityksestä oli rapor-
toitu numeerisesti. Osasta tavoitteita ei kuitenkaan ole esitetty numeerisia 
indikaattoreita, joten niiden osalta ei ole mahdollista todentaa, miten hy-
vin tavoitteet on saavutettu. Tavoitteiden saavuttamista kuvaaville arvosa-
noille ei opetus- ja kulttuuriministeriössä ole myöskään luotu kriteerejä. 

Johtuen hallinnonalan laajuudesta ministeriön tarvitsema tutkimus-, ar-
viointi-, ennakointi- ja muu tieto muodostuu hajautuneesti tutkimusjärjes-
telmän eri osissa, eri sektoreilla ja eri instituutioissa. Ministeriön kannal-
ta avainasemaan nousee kyky koota ja tulkita muualla jo syntynyttä tietoa 
sekä valmiudet rakentaa omaa analyyttista osaamista ja omia tietovaran-
toja. Ministeriön ennakointi- ja analyysiryhmä on tässä suhteessa tärkeäs-
sä asemassa. 

Ministeriön toimintaympäristö puoltaa ratkaisua, jossa tiedonhallinta 
hajautetaan merkittävästi osastoille ja toimintayksiköihin. Hajautettu toi-
mintamalli mahdollistaa tutkimus- ja muun tiedon hankinnan liittämisen 
joustavasti ja kohdennetusti osastojen toiminta- ja ohjauskäytäntöihin. Jär-
jestelmä toimii ja on tehokas, mikäli osastojen valmistelevat virkamiehet 
tiedostavat tiedonhallinnan vastuunsa ja tarpeensa, ja ne kyetään jousta-
vasti prosessoimaan eteenpäin. Esimerkiksi säädösvalmistelussa ministeri-
öllä on hyvät edellytykset saada eri puolilta tarvitsemaansa tutkimustietoa. 

5.1 Kirjanpitoyksiköiden 
tilinpäätösraportointi

Talousarvioasetuksen 63 §:n mukaan kirjanpitoyksikkönä toimivan viras-
ton ja laitoksen on laadittava kultakin varainhoitovuodelta tilinpäätös, jo-
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ka sisältää toiminnallista tuloksellisuutta ja sen kehitystä sekä toiminnan 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavan toimintakertomuksen, talous-
arvion toteutumista kuvaavan talousarvion toteutumalaskelman, tuottoja 
ja kuluja kuvaavan tuotto- ja kululaskelman, tilinpäätöspäivän taloudellis-
ta asemaa kuvaavan taseen sekä liitteenä ilmoitettavat tiedot (liitetiedot). 
Edellä mainitun mukaisesti ministeriöllä ei ole vastuuta hallinnonalan kir-
janpitoyksiköiden tilinpäätöksistä ja niiden sisällöistä lukuun ottamatta kir-
janpitoyksikkönä toimivaa ministeriötä itseään.

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää sitä, onko hallinnonalan kirjanpi-
toyksiköiden raportointi tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa (toimin-
nalliseen tuloksellisuuteen liittyen erityisesti toiminnallista tehokkuutta 
koskevien tietojen osalta) oikeaa ja riittävää. Keskeisenä havaintona todet-
tiin, että taloudellinen raportointi on tarkastettujen edellä mainittujen tie-
tojen osalta olennaisilta osin oikeaa ja riittävää.

Kirjanpitoyksiköiden vuotta 2014 koskevissa tilintarkastuksissa on sel-
vitetty sitä, onko opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistanut hallinnonalan 
kirjanpitoyksiköille olennaisilta osin riittävät toiminnallista tehokkuutta 
koskevat tavoitteet. Tulostavoitteiden vahvistaminen on keskeinen keino 
ohjata hallintoa. Lisäksi tavoitteet toimivat myös monilta osin perustana 
toimintakertomusraportoinnille. Vuoden 2014 tilintarkastusten perusteel-
la on kokonaisuutena todettava, että toiminnalliselle tehokkuudelle ei ole 
hallinnonalalla asetettu riittävän kattavia tulostavoitteita. Tältä osin puut-
teet ja kehittämistarpeet vaihtelevat kirjanpitoyksiköittäin.

Tarkastusviraston suorittamissa tilintarkastuksissa tarkastetaan kirjan-
pitoyksiköiden taloudellisesta raportoinnista tilinpäätöslaskelmien ja niiden 
liitteiden lisäksi toiminnallisesta tehokkuudesta esitetyt tiedot.

Kirjanpitoyksiköiden vuoden 2014 tilintarkastusten perusteella tilin-
päätöslaskelmat (talousarvion toteutumalaskelma, tase ja tuotto- ja kulu-
laskelma) ja niiden liitteinä esitettävät tiedot todettiin pääosin asianmu-
kaisesti laadituiksi. Tältä osin taloudellisen raportoinnin voidaan todeta 
olevan olennaisilta osin oikeaa ja riittävää. Tarkastuksen havaittiin kuiten-
kin eräitä kirjanpitoyksikkökohtaisia (OKM, Opetushallitus, Suomen Aka-
temia) puutteita tai virheitä, jotka osaltaan heikentävät tilinpäätöslaskelmi-
en ja liitteiden oikeellisuutta. 

Kirjanpitoyksiköiden vuoden 2014 tilintarkastuksissa todettiin, että toi-
mintakertomuksissa esitettyjä toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tie-
toja voitiin pääosin pitää oikeina ja riittävinä. Eräiden kirjanpitoyksiköiden 
(CIMO ja Opetushallitus) esittämissä tiedoissa todettiin kuitenkin kirjanpi-
toyksikkökohtaisesti vaihtelevia puutteita tai kehittämistarpeita. 

5.2 Vaikuttavuustavoitteiden raportointi

Tarkastuksessa arvioitiin ensinnäkin sitä, onko opetus- ja kulttuuriminis-
teriö tuottanut riittävästi tietoa toimintansa yhteiskunnallisesta vaikutta-
vuudesta. Toisekseen selvitettiin sitä, onko kyseinen raportointi valtion 
tilinpäätöskertomuksessa oikeata ja riittävää. Kolmanneksi vertailtiin val-
tion tilinpäätöskertomuksessa raportoituja tietoja talousarviossa asetettui-
hin tavoitteisiin. 
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Ministeriön tuottama tieto ei yleensä kuvaa yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta

Edellä tarkasteltiin yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta esitettyjä tavoitteita 
vuoden 2014 valtion talousarvioesityksessä opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinnonalalla. Siinä yhteydessä todettiin, että yhteiskunnalliset vaikutta-
vuustavoitteet on vuoden 2014 talousarvioesityksessä asetettu erikseen kou-
lutus- ja tiedepolitiikalle, taide- ja kulttuuripolitiikalle, liikuntapolitiikalle 
sekä nuorisotyölle ja -politiikalle. Jokainen näistä kokonaisuuksista on hy-
vin laaja pitäen sisällään hyvin erilaista ja eritasoista toimintaa ja toiminnan 
rahoitusta. Ministeriön asettamat tavoitteet kattavat tärkeimmät toiminnot.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2014 valtion tilinpäätöskerto-
muksessa raportoimat koulutus- ja tiedepolitiikan yhteiskunnallisen vai-
kuttavuuden tavoitteet liittyvät väestön osaamis- ja koulutustason nostoon, 
koulutukseen osallistumiseen, koulutuksen ja työvoimatarpeen alakohtai-
seen kohtaantoon ja koulutuksen läpäisyn nopeuttamiseen. Tavoitteita on 
asetettu jokaiselle koulutusasteelle erikseen. 

Ministeriön asettamat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet myö-
täilevät suurimmaksi osaksi ministeriön viime vuosina eri koulutusasteille 
asettamia kehittämistavoitteita (esim. koulutuksen läpäisyn parantaminen). 
Ne eivät kuitenkaan tarkkaan ottaen kuvaa koulutus- ja tiedepolitiikan yh-
teiskunnallista vaikuttavuutta, jolla yleensä tarkoitetaan korkeamman kou-
lutuksen avulla saavutettavia tekijöitä, kuten yksilötasolla parempia ansio-
tuloja, terveyttä, elämänhallintaa jne. Yhteiskunnan tasolla taas väestön 
korkeampi koulutustaso heijastuu esimerkiksi nopeampana taloudellisena 
kasvuna, väestön parempana terveytenä ja infrastruktuurin toimivuutena. 
Kuten jo edellä mainittiin, näihin tekijöihin vaikuttavat koulutuksen lisäk-
si monet muut tekijät ja politiikkatoimet. Lisäksi muutokset näissä tekijöis-
sä ovat vuosittain yleensä pieniä. 

Taide- ja kulttuuripolitiikan sekä liikuntapolitiikan yhteiskunnallista vai-
kuttavuutta mittaavat tavoitteet ovat myös luonteeltaan toiminnan tavoittei-
ta. Sen sijaan nuorisotyön ja -politiikan tavoitteet ovat lähempänä vaikutta-
vuutta, kun tavoitteena on nuorten aktiivisen kansalaisuuden lisääminen ja 
nuorten kasvu- ja elinolojen parantaminen.

Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumisen arvioinnille 
ei ole kriteerejä

Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumista opetus- ja kult-
tuuriministeriön tuloksellisuusraportoinnissa arvioidaan käyttämällä ar-
vosanoja tyydyttävä, hyvä ja erinomainen. Arvosanojen antamisperusteet 
eivät kaikilta osin ole selviä ja yksiselitteisiä. Koulutus- ja tiedepolitiikan 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioitaessa joissakin tapauksissa arvo-
sana on ollut tyydyttävä, jos kyseistä tavoitetta mittaavan indikaattorin ke-
hitys on ollut negatiivinen (esim. 15-vuotiaiden osaamistason lasku tai vä-
littömästi ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen kolmannen asteen 
opintojen aloittaneiden osuus). Suurin osa tavoitteista on ministeriön nä-
kemyksen mukaan toteutunut hyvin. Arvosana on annettu usein siltä poh-
jalta, että kyseistä tavoitetta mittaavissa indikaattoreissa on ollut positiivis-
ta kehitystä riippumatta siitä, miten suurta positiivinen kehitys on ollut tai 
kuinka lähellä asetettua tavoitetta ollaan. Muutama koulutus- ja tiedepo-

Talousarviossa asetetut 
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litiikan tavoite on ministeriön näkemyksen mukaan toteutunut erinomai-
sesti. Tällöin tavoite oli lähes toteutunut. Näissä tapauksissa oli kuitenkin 
kyse siitä, että tavoite oli käytännössä jo toteutunut sitä asetettaessa (esim. 
kaikki 6-vuotiaat osallistuvat esiopetukseen, kun esiopetukseen osallistu-
vien osuus on jo jonkin aikaa ollut 98 %). 

Taide- ja kulttuuripolitiikan tavoitteiden toteutumisesta raportoitaessa 
ei esitetä lainkaan indikaattoreita eikä raportoida indikaattoreiden arvoja. 
Tavoitteiden toteutumisesta annettuja arvosanoja perustellaan ainoastaan 
sanallisesti kuvaamalla ministeriön erilaisia toimenpiteitä, joilla näitä ta-
voitteita on pyritty edistämään. Perustelut liittyvät yleensä tavoitteeseen, 
mutta yhteys tavoitteen ja tehtyjen toimenpiteiden välillä on useimmiten 
hyvin löyhä. Kuvausten perusteella on vaikea arvioida sitä, miten hyvin ky-
seinen tavoite on saavutettu. Edellä kuvattu koskee myös liikuntapolitiik-
kaa sekä nuorisotyötä ja -politiikkaa.

Indikaattorit, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan, ovat lähes poik-
keuksetta vuotta 2014 edeltäviltä vuosilta. Parhaimmillaan indikaattoreiden 
tiedot kuvaavat vuoden 2014 tilannetta. Tuoreimman tiedon puute johtuu 
siitä, että indikaattoreiden tiedot tulevat pääosin Tilastokeskuksesta, joka 
julkaisee ne varsin pitkällä viiveellä. Haastattelutiedon perusteella minis-
teriössä on tiedostettu tämä ongelma, ja siihen on pyritty saamaan paran-
nusta siinä kuitenkaan onnistumatta. 

5.3 Tutkimus- ja arviointitoiminta

Ministeriön arviointitoiminnot tuottavat tietoa hallinnonalalle asetettujen 
politiikka-, policy-, tulos- ja muiden tavoitteiden toteutumisesta. Arvioin-
nit erottuvat esimerkiksi vuotuisesta tulosseurannasta syvällisyydellään, pi-
temmällä aikajänteellään ja tutkimuksellisuudellaan. Tutkimustoiminnot 
tuottavat arviointitietoa syventävää tietoa hallinnonalan tavoitteiden taus-
talla olevista yhteiskunnallisista tarpeista ja muutoksista sekä toimenpitei-
den yhteiskunnallisista vaikutuksista. 

Tarkastuksessa arvioitiin ministeriön tutkimus- ja arviointitoiminnan 
lähtökohtia, laadukkaan ja toimivan toimintakäytännön vaatimusten toteu-
tumista sekä ministeriön tutkimuksen ja arvioinnin valmiuksia.

Tutkimus- ja arviointitoiminnan lähtökohdat ja perusjärjestelyt  

Tutkimusta, kehittämistä ja seurantaa koskevat asiat on säädetty ministe-
riön tehtäväksi ja vastuuksi (VNOS 11 §). Toimijoiden tilivelvollisuutta var-
mistavista arvioinneista on säädetty tarkemmin talousarviosäädöksissä. 

Niiden perusteella ministeriöiden on toiminta- ja taloussuunnitelmas-
saan suunniteltava toimialansa toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta 
useamman vuoden aikajänteellä. Tällöin on otettava huomioon tulevaisuutta 
koskevat tavoitteet, toteutumatiedot ja niitä koskevat analyysit, samoin kuin 
määräajoin tehdyt vaikutusten ja tuloksellisuuden kehityksen arvioinnit (ta-
lousarviolaki 12 §, talousarvioasetus 8-9 §). Lisäksi ministeriöllä on velvol-
lisuus raportoida hallinnonalansa toiminnan vaikuttavuudesta tilinpäätös-
kertomuksessa sekä hallinnonalalla määrävuosin järjestettävistä vaikutusten 
arvioinneista. Ministeriön tulee myös antaa julkinen palaute viraston ja lai-
toksen toimintakertomuksesta sekä hankkia sitä varten tarvitsemansa sel-

Vaikuttavuustavoitteiden 
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vitykset ja arvioinnit (talousarviolaki 17 §, talousarvioasetus 66 i §, 68 b §).
Ministeriössä ei ole pysyvää toimintoa tai yksikköä, jonka tehtävänä on 

huolehtia ministeriön tutkimus- ja arviointitoiminnasta ja kantaa siitä ko-
konaisvastuu. Näkökulmasta ja kysymyksestä riippuen ministeriön eri yk-
siköt tai muut toimijat vastaavat ministeriön toiminnan tietoperustasta ja 
osaamisesta ja samalla epäsuorasti myös tutkimus- ja arviointitoiminnasta. 

Kukin toimintayksikkö ja toiminto vastaavat työjärjestyksessä määrät-
tyjen tehtäviensä kohdalla siitä, että toiminta perustuu riittävään ja laaduk-
kaaseen tietoon sekä siitä, että toiminnasta ja taloudesta tuotetaan oikeat ja 
riittävät tiedot ulkoisia ja sisäisiä tarpeita varten (työjärjestyksen 7 § ja 30 §). 
Johtoryhmät vastaavat toiminnan tietoperustaan ja osaamiseen sisältyvien 
keskeisten kysymysten käsittelemisestä (5-6 §). Näihin voi ja tuleekin tarvit-
taessa sisältyä myös tutkimus- ja arviointitoimintaan kohdistuvia linjauksia.16 

Lähtökohtaisesti yllä kuvatut tehtävät ja vastuut kohdistuvat kuitenkin 
tutkimus- ja arviointitoimintaan vain välillisesti. Niissä on kyse enemmän 
ministeriön eri toimintojen ja toimintakokonaisuuksien laadukkaan tieto-
perustan ja tätä tukevan osaamisen varmistavista tehtävistä, vastuista, ra-
kenteista ja prosesseista kuin suoraan tutkimuksesta ja arvioinnista. 

Kuten yleisemminkin ohjausprosesseissa, myös tutkimus-, arviointi- ja 
muiden tietoprosessien organisoinnissa ministeriön sisällä on sovellettu en-
sisijaisesti ns. pehmeän ohjauksen muotoja: informaatio-ohjausta, verkos-
toitumista sekä työryhmän ja johtoryhmän kaltaisia kevyitä rakenteita. Tä-
tä voidaan pitää monessa suhteessa perusteltuna.

Monissa ministeriöissä on hyväksytty erillinen tutkimusstrategia tai tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan strategia osaksi laaja-alaisempaa tutkimuk-
sen, kehittämisen ja arvioinnin sekä muun tiedon hallinnan toimintakoko-
naisuutta. OKM ei ole laatinut tutkimustoiminnan strategiaa. Käytännössä 
tulevaisuuskatsaus on osaltaan jäsentänyt ja suunnannut ministeriön tie-
donhallintaa. Ministeriön hallinnonalalla ei myöskään toimi sektoritutki-
muslaitoksia, joiden avulla monet muut ministeriöt pyrkivät tyydyttämään 
tieto- ja kehitystarpeitaan.

Useat haastatellut ministeriön virkamiehet korostivat yksittäisten vir-
kamiesten omaa vastuuta valmisteltavanaan olevien asioiden tietoperustas-
ta. Erilaisiin kollektiivisiin tiedonhallinnan ratkaisuihin (uusi yksikkö, tut-
kimusjohtaja jne.) virkamiehet suhtautuivat melko varovaisesti. Tällaista 
asennetta voidaan monissa tapauksissa pitää myös kansainvälisten koke-
musten valossa perusteltuna. Useissa tapauksissa ministeriön tiedonhallin-
nan käytännön tarpeena on jo olemassa olevan tietoperustan operationali-
soiminen ja räätälöiminen kulloiseenkin käyttöyhteyteen sekä jo olemassa 
olevan asiantuntemuksen hyödyntäminen.17

Monimutkaisissa päätösmenettelyissä tarvitaan myös systemaattisempia 
menettelyjä18. Ministeriössä on tunnistettu tarve systematisoida ministeri-
ön keskeisten päätöksenteko- ja toimintaprosessien tiedonhallintaa. Minis-
teriö asetti 17.3.2005 työryhmän, jonka tuli valmistella sektoritutkimuksen 
kehittämislinjauksia. Työryhmä teki joukon ehdotuksia lähtien liikkeelle 
tarpeesta vahvistaa tietovaltaista hallintokulttuuria ministeriössä. Työryh-
mä teki myös joukon konkreettisia kehittämisehdotuksia (mm. vuotuinen 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan ohjelma, vastuutus, resurssitavoitteet ja 
painoalat).19 Ministeriön edustajan mukaan työryhmän ehdottamia asioita 
on ryhdytty edistämään koko valtioneuvoston tasolla osana tutkimuslaitos-
ten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta. Ministeriön omassa työs-
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sä ehdotusten suuntaan on hänen arvionsa perusteella edetty vain vähän.
Jo aiemmin 1990-luvulla ministeriö ehdotti tutkimusinstituutin perus-

tamista hallinnonalalle. Ministeriöiden tutkimusmäärärahojen karsiminen 
ja tulevaisuudentutkimukseen kohdistuvan kiinnostuksen esiin nousemi-
nen eduskunnassa myötävaikuttivat osaltaan siihen, että uusia yksiköitä ei 
1990-luvulla perustettu. Myöhemmin toimintaa on kehitetty lähinnä han-
kekohtaisella toimintamallilla ja verkottumalla.20

Ministeriöön perustettiin vuonna 2012 ennakointi- ja analyysityöryh-
mä vahvistamaan hallinnonalan strategisen suunnittelun ja päätöksenteon 
tietoperustaa. Osastojen, yksiköiden ja esikunnan edustajista muodostettu 
ennakointi- ja analyysiryhmä on toiminut yhteistyöelimenä. Työryhmä te-
kee myös ehdotuksia tutkimus- ja selvityshankkeiksi, kehittää tiedon tuo-
tantoa ja hyödyntämistä sekä sovittaa yhteen tietojohtamisen toimenpitei-
tä. Työryhmän toimikausi päättyi 31.5.2015. Määräaikaisuutta perusteltiin 
sillä, että ministeriössä odotetaan valmisteltavana olevien koko valtioneu-
voston päätöksenteon tietoperustaan kohdistuvien toimien valintaa ja to-
teuttamista ennen ministeriön omia pysyvämpiä ratkaisuja.21

Ohjausvälineiltään ministeriön tutkimus- ja arviointitoiminnan ohjauk-
sen ja koordinoinnin menettelyt perustuvat tieto-, ohjelma- ja rakenneoh-
jaukselle. Tulevaisuuskatsaus antaa tiedon tarpeille viitekehyksen ja run-
gon, joka on kytketty ministeriön suunnittelujärjestelmään. Katsaukseen 
sisältyvät viisi teemaa kattavat koko hallinnonalan. Sektoritutkimus- ja ra-
hoitusuudistuksen alkuvaiheessa tutkimussuunnitelmaksi kirjattiin osasto-
jen suunnitelmat. Vuodesta 2014 lähtien ministeriön osastot ovat valmistel-
leet yhteisen tutkimus-, arviointi- ja selvityssuunnitelman. Valtioneuvoston 
organisoiman strategisen tutkimuksen haun toisella kierroksella osastojen 
tutkimustarpeiden kartoittamisesta siirrytään tutkimustoimintaa keskite-
tymmin ohjaavan ministeriön tutkimussuunnitelman hyväksymiseen. Kans-
liapäällikön johtoryhmä koordinoi menettelyä valtioneuvoston suuntaan. 

Tutkimus- ja arviointitoiminnan toteutuksen toimivuus

Tarkastuksen perusteella ministeriön toiminta- ja päätösprosesseissa tu-
keudutaan tällä hetkellä verrattain monipuolisesti eri tietolähteisiin. Kvan-
titatiivisen tiedon keskeisiä lähteitä ovat Vipunen, AMKOTA- ja KOTA-tie-
tokannat. Yleisemmin kysymykseen voivat tulla tutkimuksen teettäminen 
yksittäisenä tilaustutkimushankkeena, verkottuminen eri toimijoiden kans-
sa tietoperustan laventamiseksi tai syventämiseksi sekä kansainvälisen tut-
kimustiedon yleinen ja teemakohtainen seuranta vertailutiedon tai vertailun 
viitekehyksen luomiseksi. Tärkeissä teemoissa toteutetaan erikseen kilpai-
lutettuja tutkimus- ja arviointihankkeita22.

Myös yhteistoimintaa Suomen Akatemian ja Tekesin kanssa pidetään 
ministeriössä tärkeänä arviointitiedon ja -välineiden lähteenä ja kehittä-
misen kohteena. Viime vuosina esimerkiksi tieteen ja tutkimuksen yhteis-
kunnallisten vaikutusten arviointikehikkoja on valmisteltu laajapohjaisen 
yhteistoiminnan avulla. Koulutuspolitiikan alueella ministeriö ohjaa Kan-
sallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintaa vahvistamalla sille eril-
lisen koulutuksen arviointisuunnitelman.

Tarkastuksessa ei ollut mahdollista yksityiskohtaisesti selvittää ja arvi-
oida, millaiseen tietoon ministeriön harjoittama ohjaus perustuu ja miten 
siinä on hyödynnetty tutkimus- ja arviointitoimintaa. Tarkastuksessa tuli 
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ilmi lukuisia tutkimus- ja arviointitoiminnan elinkaarta (panokset, proses-
sit, tuotokset, hyödyntäminen, arviointi) ja samalla ministeriön tiedon hyö-
dyntämisen ympäristön toimivuutta luonnehtivia seikkoja.

Suomen osaamis- ja innovaatiojärjestelmää on arvioitu viime vuosina 
laaja-alaisesti ja laadukkaasti (Strategisen huippuosaamisen keskittymien, 
Suomen Akatemian, Tekesin, VTT:n, Tutkimus- ja innovaationeuvoston ym. 
arvioinnit). Politiikka- ja vaikuttavuusarvioinnin näkökulmasta talousarvi-
on vaikuttavuustavoitteiden asettelu tarjoaa kuitenkin varsin puutteellisen 
lähtökohdan tutkimus- ja arviointitiedon strategisten tarpeiden määrittelyl-
le (luku 2.2). Toisinaan myös arviointitulosten ja johtopäätösten yleisluon-
teisuus, eri arviointien tulosten keskinäiset näkökulma-, painotus- ja muut 
erot, arvioinneissa usein taka-alalle jäävät arvioitavan toiminnan systeemi-
set liitynnät sekä nopeat politiikka- tai muun toimintaympäristön muutokset 
vaikeuttavat arviointitulosten hyödyntämistä tieteen ja koulutuksen alueel-
la. Päätösprosessien aikatauluihin ja sykleihin on vain harvoin mahdollista 
mahduttaa perusteellisia pitkäkestoisia tutkimusasetelmia. 

Toimialastrategioiden ja toimenpideohjelmien valmistelijat ja toteutta-
jat katsovat olevansa ensisijaisesti hallitusohjelman linjausten toteuttajia ja 
korkeintaan toissijaisesti sitä laaja-alaisemman (hallitusohjelman toimia 
mahdollisesti haastavan) tiedon hyödyntäjiä.23 Tästä ja erilaisista käytän-
nön rajoituksista johtuu, että spesifin ja kohdennetun tutkimus- ja arvioin-
titiedon sijasta keskeinen osa ministeriön päätös- ja toimintaprosessien tie-
dosta on institutionaalista, ministeriön asiantuntijayhteisön ja verkostojen 
luomaa ja ylläpitämää vähemmän jäsentynyttä ja spesifioitunutta tietoa. Sen 
läsnäoloa on vaikea todentaa ja arvioida. 

KESU ja TINTO nähdään ministeriössä ensisijaisesti hallitusohjelmaa 
tarkentaviksi toimenpideohjelmiksi. KESUn valmistelun aiempaa selkeämpi 
liittäminen tulevaisuuskatsauksen valmisteluun on kuitenkin luonut edelly-
tyksiä ministeriön strategisen suunnittelun tietoperustan yhtenäistämiselle.

KESUn toimenpidevalinnat perustuvat pitkälti käytäntöjen jatkuvuu-
delle. Monet toimenpiteet ovat olleet jo kauan agendalla. TINTO rakentui 
keskeisesti KESUun jo aiemmin valmistelluille toimille, joiden tietoperus-
ta oli mahdollista hyödyntää myös TINTOssa. Toisinaan KESUn valmiste-
lussa muodostuu myös politiikkaprosessin luonteesta johtuvaa lyhytjäntei-
syyttä. Yksittäisiä toimia voi nousta lyhyelläkin aikavälillä agendalle, jolloin 
tietoperusta on vaarassa heikentyä.

TINTOn valmistelu rakennettiin hallitusohjelman lisäksi lukuisille T&I-
toiminnan arvioinneille sekä ministeriöiden asiantuntijaverkostojen osal-
listamiselle. Ohjelman valmistuttua siitä pyydettiin lausunnot 160 asian-
tuntijalta.

Tutkimus- ja arviointitoiminnan voimavarat ja kehittäminen

Ministeriössä pyritään eri tavoin varmistamaan yhdessä ohjattavien toimi-
joiden kanssa, että seurannassa, arvioinneissa ja tarkastuksissa esiin tulevat 
ohjattavien toimijoiden ongelmat ja niiden syyt selvitetään ja tulevaisuudes-
sa vältetään. Palautemenettelyt vaihtelevat toimijoittain ja ohjausmuodoit-
tain. Tarkastuksen perusteella näihin vuorovaikutusmenettelyihin sisältyy 
lukuisia vahvuuksia, mutta myös joitakin heikkouksia. 

Eräs tapa tehostaa tiedonhankintaa ja ongelmanratkaisua on ollut se, että 
ministeriö pyytää tulosohjauksessa ammattikorkeakouluilta tai yliopistoil-
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ta erityisraportointia jostakin teemasta. Näin on tehty esim. korkeakoulu-
jen kansainvälistymisasioissa. Tämä aineisto tutkitaan ministeriössä, minkä 
pohjalta voidaan sitten tehdä erillisselvityksiä. Näin menetellen katsotaan 
saatavan syvällisintä tietoa.

Samalla tavalla syntyivät esimerkiksi yliopistojen vaikuttavuusselvityk-
set. Ministeriö käynnisti vaikuttavuusselvitykset kysymällä tieteen tutki-
muksen yksiköiltä, miten tutkimuksen vaikuttavuus tulisi ymmärtää ja mi-
ten sitä tulisi mitata. Tästä käynnistyi seitsemän hanketta, joissa oli mukana 
sekä uutta empiiristä tietoaineistoa että jo aiemmin käytössä olevaa tietoa.

Tarkastuksen perusteella ministeriön tutkimus- ja arviointitoiminnan 
toimintakykyä heikentävät edellä jo kuvattujen toiminnallisten seikkojen li-
säksi myös lukuisat muut toiminta- ja tietoprosessien puutteet.24

Päätöksentekijöiden ja ministeriön johdon tulisi määritellä selvemmin, 
mitä entistä tietoa ja mitä uutta tietoa tarvitaan. Tiedonhallintaan ja tieto-
ketjuun kohdistuvat päättäjien odotukset koetaan tällä hetkellä jossakin 
määrin epäselviksi.

Tutkimus- ja arviointimenettelyjä ei ole tällä hetkellä ohjelmoitu ja 
suunniteltu esimerkiksi vuosikellon avulla niin, että päätösmenettelyjen 
tiedontarpeet voitaisiin ennakoitavasti tyydyttää. Myöskään ministeriön 
toimintaprosesseja (esim. säädösvalmistelu) ei suunnitella sillä tavoin sys-
temaattisesti, että tutkimus- ja arviointitoiminnan organisoinnille saatai-
siin pitkäjänteiset puitteet.

Tarkastuksen perusteella tutkimuksen rahoitusorganisaatioiden (Suo-
men Akatemia ja Tekes) kannustimet ja vastuut osallistua tiedettä ja tutki-
musta koskevan tiedon organisointiin tiedon elinkaaren eri vaiheissa tulisi 
arvioida kriittisesti ja tarvittaessa tarkistaa. Arvioinnit ja niiden käsittelemi-
nen tulisi nykyistä systemaattisemmin kytkeä tulosohjaukseen, kuten Suo-
men Akatemian kohdalla jo menetellään.

Käytännössä suuremmissa ja pitkäkestoisemmissa, politiikkaohjauksen 
piiriin selkeästi kuuluvissa hankkeissa (esim. yliopistouudistus) hankkeet 
on jo alun perin suunniteltu niin, että tutkimus- ja arviointitieto liitetään 
ohjausvälineisiin. Pienemmissä hankkeissa ja yksittäisten tutkimusten ja 
selvitysten kohdalla tiedon liityntä päätösprosesseihin on epävarmempaa. 

Jo olemassa olevan asiantuntemuksen sekä tutkimus- ja arviointitie-
don joustavaa ja tehokasta hyödyntämistä palvelevia kokoavia katsauksia 
(review´t) ja menettelyjä ei ole tällä hetkellä ministeriön tarpeisiin nähden 
riittävästi. Tieto ei myöskään kulje systemaattisesti ja kattavasti osastojen 
välillä ja osastoilta johtoryhmiin. Myöskään virkamiesten aika ei välttämät-
tä riitä tutkimus- ja arviointitiedon laaja-alaiseen omaehtoiseen prosessoin-
tiin, eikä tähän ole aina edes riittäviä kannustimia.
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Tarkastuksen tavoite

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön oh-
jausjärjestelmän toimivuutta. Tarkastuksessa noudatettiin valtiontalou-
den tarkastusviraston ohjausjärjestelmätarkastuksille tehtyä ohjetta, jossa 
ministeriöiden ohjausjärjestelmä jaetaan viiteen osakokonaisuuteen. Näi-
tä ovat suunnittelu, johtaminen, raportointi, laskentatoimi ja arviointijär-
jestelmät sekä sisäinen valvonta.

Tarkastuksen kohde

Tarkastuksen kohteena oli opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausjärjestel-
mä. Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunto opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä. Lausunnoissa annettu palaute on otettu huomioon lo-
pullista tarkastuskertomusta laadittaessa. Lausunto ja siitä tehty yhteenveto 
löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta.

Tarkastuksen osakysymykset

1. Onko ministeriön strateginen suunnittelu ja joh-
taminen ollut toimivaa?

2. Onko ministeriön tulosohjaus ollut laadukasta ja 
toimivaa?

Tarkastuksen kriteerit ja tärkeimmät aineistot

Kriteerit: Kriteerit: opetus- ja kulttuuriministeriön työ-
järjestys (329/2010), laki ja asetus valtion talousarvi-
osta (423/1988, 1243/1992)

Aineistot: Haastattelut (5 kappaletta).

Kriteerit: Tulosohjausta koskevat säännökset valtion ta-
lousarviosta annetussa laissa (423/1988) ja asetuksessa 
(1243/1992). Valtiovarainministeriön määräys toiminta- 
ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdo-
tusten laadinnasta (TM 1101/23.3.2011). Tulosohjauk-
sen toimivuus järjestelmänä (analogia ISO 27001:een).

Aineistot: Tulosohjausjärjestelmän kuvaukset, mu-
kaan lukien sitä koskevat säännökset (mm. yliopisto-
laki 558/2009 ja siihen liittyvät säädökset), suunnitel-
mat ja raportit kehittämishankkeista (mm. opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnonalan ohjauksen kehit-
tämishankkeen raportti 2014:2) Tulossopimukset, jot-
ka opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt Helsingin 
yliopiston ja Suomen Akatemian kanssa. Haastattelut 
opetus- ja kulttuuriministeriössä, Helsingin yliopistos-
sa ja Suomen Akatemiassa (yhteensä 6).
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Kriteerit: Säädösvalmistelua johdetaan hyvin.
Ministeriö arvioi lakien tärkeimmät vaikutukset.
Säädösvalmistelu on avointa.

Aineistot: Kysely säädösvalmistelun johtamisesta. Ky-
sely lähetettiin 31 säädösvalmistelijalle, joista 14 vastasi.
Säädösvalmistelijoiden haastattelut (4 kappaletta). 
Hallituksen esitysten analyysi.

Kriteerit: Tarkastuksen kriteereinä käytettiin lakia ja 
asetusta valtion talousarviosta (423/1988, 1243/1992) 
ja niissä kyseisissä tarkastuskysymyksissä (4–8) mai-
nittuja asioita koskevia säädöksiä.

Aineistot:  Tilintarkastuksessa hankittu todentava kir-
janpito- ym. aineisto. 

Kriteerit: Tarkastuksen kriteereinä käytettiin lakia ja 
asetusta valtion talousarviosta (423/1988, 1243/1992) 
ja niissä tilinpäätöksen laatimista ja tulostavoitteiden 
asettamista koskevia säädöksiä.

Aineistot:  Kirjanpitoyksiköiden tilinpäätökset ja tu-
lossopimusmenettelyt ministeriön kanssa.

Kriteerit: Tarkastuksen kriteereinä käytettiin lakia ja 
asetusta valtion talousarviosta (423/1988, 1243/1992) 
ja niissä vaikuttavuusraportoinnille asetettuja tavoit-
teita ja vaatimuksia. Lisäksi kriteerinä käytettiin val-
tiovarainministeriön määräystä toiminta- ja talous-
suunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdotusten 
laadinnasta (TM 1101/23.3.2011): 7.8.1, 7.8.3 ja 7.8.6.

Aineistot: Hallituksen vuosikertomus 2014. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön toimialan tuloksellisuuden ku-
vaus. 
Haastattelut (1 kappale).

3. Onko ministeriön lainvalmistelu hyvää? 

4. Onko hallinnonalan kirjanpitoyksiköiden kirjan-
pito ja tuloksellisuuden laskentatoimi luotettavaa 
ja riittävää?

5. Onko sisäinen tarkastus järjestetty riittävällä ta-
valla?

6. Onko hallinnonalan virastojen sisäinen valvonta 
ollut riittävää tilintarkastusten perusteella?

7. Ovatko sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistus-
lausumat sekä ministeriön tilinpäätöskannanotot 
olleet sisällöltään ja käsittelytavaltaan asianmu-
kaisia?

8. Ovatko hallinnonalan virastojen menettelytavat 
havaittujen väärinkäytösten käsittelyssä olleet 
asianmukaisia? 

9. Onko opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistanut 
hallinnonalan kirjanpitoyksiköille olennaisilta 
osin riittävät toiminnallista tehokkuutta koske-
vat tavoitteet? 

10. Onko hallinnonalan kirjanpitoyksiköiden ra-
portointi tilinpäätöksissä ja toimintakertomuk-
sissa (toiminnalliseen tuloksellisuuteen liittyen 
erityisesti toiminnallista tehokkuutta koskevien 
tietojen osalta) oikeata ja riittävää? 

11. Onko hallinnonalan talousarvioesityksessä ase-
tettu säädösten mukaiset ja riittävät tavoitteet vai-
kuttavuudelle ja toiminnalliselle tuloksellisuudel-
le?

12. Onko hallinnonala tuottanut riittävästi tietoa toi-
mintansa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta?

13. Onko hallinnonalan vaikuttavuustietojen rapor-
tointi eduskunnalle valtion tilinpäätöskertomuk-
sessa oikeata ja riittävää?

14. Vastaako hallinnonalan vaikuttavuustietojen ra-
portointi valtion tilinpäätöskertomuksessa talous-
arviossa asetettuihin tavoitteisiin?
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Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastus alkoi 1.2.2015 ja päättyi 16.12.2015. Tarkastuksen haastattelut teh-
tiin 1.2.−15.8.2015.

Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen tekivät johtava tuloksellisuustarkastaja Tanja Kirjavainen, ti-
lintarkastusneuvos Matti Mattila, ylitarkastaja Kimmo Metsä, johtava tilin-
tarkastaja Harri Myllyoja, tuloksellisuustarkastusneuvos Timo Oksanen ja 
johtava tuloksellisuustarkastaja Auri Pakarinen.

Tarkastusta ohjasivat tuloksellisuustarkastuspäälliköt Armi Jämsä ja 
Teemu Kalijärvi. Tarkastuskertomuksen laadunvarmistajana toimi tulok-
sellisuustarkastusjohtaja Jarmo Soukainen.

15. Onko ministeriön hallinnonalan tutkimus- ja ar-
viointitoiminta järjestetty laadukkaasti ja toimi-
vasti?

Kriteerit: Valtioneuvoston ohjesääntö 11 § (262/203), 
laki ja asetus valtion talousarviosta (423/1988, 
1243/1992).

Aineistot: Haastattelut (5 kappaletta).
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1 Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2020, Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016 (Suunnitelma opetus- 
ja kulttuuriministeriön hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämisestä, 
15.12.2011) sekä Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma (opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja 
elinkeinoministeriö, 12.12.2012).

2 Työjärjestyksen tarkemmat tiedot.

3 Ks. opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ohjauksen kehittämishankkeen raportti, OKM:n sisäisiä julkaisuja 
2014:2, 17.

4 Ks. myös VTV:n Selvitys 1/2014: Strategiatyö ministeriöhallinnossa, josta ilmenee, että strategiat nähdään valtion-
hallinnossa yleisemminkin lähinnä hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmina.

5 Ks. erityisesti valtioneuvoston asetus (120/2014) julkisen talouden suunnitelman laadinnasta sekä Valtioneu-
voston päätös valtiontalouden kehysehdotusten, talousarvioehdotusten sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien 
laadintaperiaatteista (24.4.2003).

6 Ministeriön sisällä ministeriön johtoryhmätyössä katsottiin olevan tällä hetkellä vielä merkittävästi kehittämisen 
tarvetta. Haastattelun mukaan ”Osastot johtavat kyllä toimialojaan, mutta ministeriön kokonaisuus vaatii vielä 
huomiota, koska toimialat ovat itsenäisiä”. Kysyttäessä osastojen kytkemiseen ministeriön strategiseen suunnitte-
luun käytössä olevia keinoja esikunnan virkamies totesi myös, että ”Ei ole muuta keinoa kuin luoda sellainen meka-
nismi, joka varmistaa, että osastoilla valmisteltavat asiat ovat johdon tiedossa”. Ks. myös ministeriön ohjausväli-
neiden kehittämistä valmistelleen kehittämishankkeen loppuraportti, OKM:n sisäinen julkaisu 2:2014, 18.

7 Ks. OHRA-hankkeen valmistelutyöryhmän raportti 1.12.1014 VM142:00/2013, Valtiontalouden tarkastusviraston 
selvitys 1/2014 sekä tuore OECD:n raportti ”Public Governance and Territorial Development”, Fostering Strategic 
capacity and Digital Services across Borders, 2005, 8−9.

8 Valtion talousarviosta ja sen valmistelusta säädetään perustuslaissa (731/1999) sekä valtion talousarviosta 
annetussa laissa (423/1988) ja asetuksessa (1243/1992). Talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleiset 
määräykset on annettu valtioneuvoston päätöksessä valtiontalouden kehysehdotusten, talousarvioehdotusten 
sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaperiaatteista (24.4.2003) ja valtiovarainministeriön määräyksessä 
toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta (TM 1101/23.3.2011).

9 Asetus valtion talousarviosta (1243/1992).

10 Ks. myös alaviite 4 ja siellä viitatut lähteet. Myös MIT:n opettajana toimiva Otto Scharmer on laajojen kokei-
lujensa (190 maata, 28 000 osallistuvaa opiskelijaa) tuloksia alustavasti tulkitessaan katsonut korkeakoulu-
tuksen tarvitsevan radikaaleja uudelleenarviointeja. Hän näkee nykymuotoisen korkeakoulutuksen tulevan yhä 
kalliimmaksi, etääntyvän yhteiskunnan ja maailman painavista kysymyksistä sekä jääneen ajastaan jälkeen myös 
menetelmiltään ja toiminta-ajatukseltaan. http://www.huffingtonpost.com/otto-scharmer/ulab-seven-principles-
for_b_6697584.html.

11 Tuore yliopistolaitoksen kansainvälinen arviointi ei nostanut esille radikaaleja uudistustarpeita. (“Towards a future 
proof system for higher education and research in Finland”, OKM:n julkaisu 11/2015). 

12 Ks. Tutkimus- ja innovaationeuvoston katsaus Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015–
2020, Mustajoki, Arto & Teeri, Tuula: Innovaatioiden perusta murenee – Yhdeksän ehdotusta yliopistojärjestel-
män korjaamiseksi. EVA-analyysi 43/2015, sekä Fumasoli, Tatiana & Huisman, Heroen (2013): Strategic Agency 
and System Diversity: Conceptualising Institutional Positioning in Higher Education. Minerva 2013:51, 165.

13   Ks. myös Hautamäki, Antti & Ståhle, Pirjo (toim.) 2012: Ristiriitainen tiedepolitiikkamme. Suuntana innovaatiot 
vai sivistys? 2012, 78–204.

14 Eri ohjausvälineiden keskinäisen suhteen pohtimisen tarpeeseen kiinnitettiin jo aiemmassa arvioinnissa huomiota 
(Temmes, Markku & Ahonen, Pertti & Ojala, Timo: Suomen koulutusjärjestelmän hallinnon arviointi. Helsinki 
2002, suositus 6 s. 124).

15 Outi Slantin ja Kati Rantalan tutkimuksen mukaan vuonna 2012 työryhmässä tai komiteassa valmisteltiin 17 pro-
senttia lakiesityksistä. (Vaikutusten arviointi ja lainvalmistelun perustietoja vuoden 2012 hallituksen esityksissä, 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2013). Valtiontalouden tarkastusviraston muut viimeaikaiset ohjausjärjestelmä-
tarkastukset osoittavat, että liikenne- ja viestintäministeriö valmisteli työryhmässä 7 prosenttia lakiesityksistään, 
valtiovarainministeriö 23 prosenttia ja ulkoasiainministeriö 27 prosenttia.

16 Lisäksi hallintoyksikön toimialaan ja tehtäviin kuuluu ministeriön osaamisen ja johtamisen kehittäminen (työjär-
jestyksen 20 §). Tietohallintoyksikön toimialaan ja tehtäviin kuuluu ministeriön ja sen hallinnonalan tietohallinnon 
ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalvelut (23 §).

17 Ks. esim. Public Governance and Territorial Development. Fostering Strategic Capacity across Governments and 
Digital Services across Borders. OECD 2015, 11–12.

18 Arviointitoiminnan osalta tähän kiinnitettiin huomiota jo vuonna 2002. ”Suuri ongelma maamme koulutusjärjes-
telmän arvioinnin kannalta on epätietoisuus siitä, mitä tuloksia arvioinneista on ollut, tulisi olla ja voisi olla, mikä 
on arvioinnin suhde muuhun informaatio-ohjaukseen, strategiseen tavoitteiden asettamiseen ja policyanalyysiin ja 
kuinka arviointia itsessään tulisi arvioida ja kehittää”. (Temmes, Markku & Ahonen, Pertti & Ojala, Timo: Suomen 
koulutusjärjestelmän hallinnon arviointi. Helsinki 2002, 92). Tämä ongelma jatkuu edelleen, eikä esim. Kansallisen 
koulutuksen arviointikeskuksen perustaminen ratkaissut tätä ongelmaa.   

19 Opetusministeriön selvitys 2006:2, 38 ss. Aiemmin selvityshenkilö Tarmo Lemola esitti myös tieteen ja teknolo-
gian tutkimukseen erikoistuvan ja alan tutkimusta tekevän yksikön perustamista jonkin yliopiston tai tutkimus-
laitoksen yhteyteen. Yksiköllä tuli selvitysmiehen mukaan olla tieteen ja teknologian kehittämistä koskevassa 
päätöksenteossa kansallinen rooli (Opetusministeriön selvitys 2003:5). 
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20 Edelliset tiedot perustuvat ministeriön esikunnan virkamiehen ja eräiden muiden 
virkamiesten haastatteluun.

21 Esikunnan virkamies totesi haastattelussa, että ennakointi- ja analyysiryhmän 
tehtävänä on jatkossa koordinoida osastojen tutkimussuunnitelmia mm. työsuunni-
telmansa avulla.

22 Hiljattain valmistui korkeakoulujen kansainvälinen arviointi. (Towards a future proof 
system for higher education and research in Finland. Publications of the Ministry on 
Education and Culture, Finland 2015:11). Ministeriö teetti hiljattain myös seitse-
mällä eri tarjoajalla kilpailutetun tutkimushankkeen tutkimuksen yhteiskunnallisten 
vaikutusten mittaamisen kysymyksissä. Parhaillaan käynnistetään ammattikorkea-
koulu- ja yliopistouudistuksen arvioinnit, ja vuonna 2018 suoritetaan tutkimuslaitos-
uudistuksen arviointi.

23 Jotkut haastatellut kiinnittivät kriittistä huomiota siihen, että hallitusohjelman tie-
teen ja koulutukseen alueelle kohdistuvien linjausten tietoperusta vaihtelee jossakin 
määrin. 

24 Ks. myös Public Governance and Territorial Development. Fostering Strategic 
Capacity across Governments and Digital Services across Borders. OECD 2015, 
11–13. Raportissa painotetaan erityisesti uudenlaisten ”prosessien ja institutionaa-
listen järjestelyjen” tärkeyttä valtioneuvoston tietoon perustuvan päätöksenteon 
kehittämissuuntana, mutta tunnistetaan myös Suomelle tyypillisten kevyempien 
menettelyjen ja ohjauskeinojen edut.
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