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Pilotin tavoitteet ja toivotut lopputulokset 
 

 Tausta 
 VM:n tulosohjaushankkeen ja virastoselvityksen (Yhdessä enemmän. Selvitys opetus- ja 

kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja –rakenteesta, OKM:n työryhmämuistioita ja 
selvityksiä 2011:6) pohjalta päätettiin lähteä kehittämään hallinnonalan yhteisen 
tulosohjausprosessin osuutta  

 Hankkeen käynnistämisestä sovittiin kansliapäällikön johtoryhmässä keväällä 2012 
 Tulosohjauksen pilotti on myös osa vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman hankekokonaisuutta 

 
 

 Tavoitteet ja toivotut lopputulokset 
 Aikaansaada strateginen ja johdonmukainen OKM:n toimialan yhteinen tavoitteenasettelu 
 Rakentaa ohjausprosessi, joka kytkeytyy luontevasti koko valtionhallinnon poikkihallinnollisen 

tulosohjauksen kokonaisuuteen 
 Tukea virastokohtaista tavoitteenasettelua ja ohjausta 

 
 Pilotin yhteyshenkilö: 

Iiris Patosalmi, opetus- ja kulttuuriministeriö, kansliapäällikön esikunta, puh. 0295 3 30250, gsm. 
040-7549317, sähköposti: iiris.patosalmi(at)minedu.fi 
 



Pilotointikohteen nykytilanteen  
vahvuudet ja heikkoudet 

Vahvuudet 
Toimiva ja pitkälle kehitetty 
virastokohtainen ohjausprosessi ja 
tavoitteenasettelu 
 
Hyvä vuorovaikutus ministeriön ja 
virastojen välillä 
 
Tavoitteet kytkeytyvät hyvin 
hallitusohjelmaan 
 
Hyvä osaaminen ja ammattitaito 
tulosohjauksen toteuttamisessa ja 
kehittämisessä 

 

Heikkoudet 
Hallinnonalan yhteinen 
tavoitteenasettelu ja hallinnonalan 
kokonaistarkastelu tulosohjauksessa 
vähäistä 



Pilotin vaiheistus (alustava aikataulu) 

Valmisteluvaihe ja hankkeen valmistuminen 
 
• prosessin, käytäntöjen ja toimintatapojen 

suunnittelu ja toteutus 
• vuorovaikutus hallinnonalan ja sidosryhmien 

kanssa 
• tarkennukset ja johtopäätökset huhtikuussa 

2013 
 
• Tavoitteena, että esitys prosessiksi ja 

toimintatavoiksi valmis 31.5.2013 mennessä 
 

Aloitusvaihe ja nykytilan kartoitus 
 
• hallinnonalan/virastojen ja laitosten 

ohjauskäytäntöjen läpikäyminen  
• hallinnonalan ja ministeriön strategisen 

prosessin läpikäyminen 
• tutustuminen muiden hallinnonalojen 

ohjauskäytäntöihin 
 
Valmisteluvaihe käynnistyy: 
• prosessin ja käytäntöjen suunnittelu alkaa 

 

Syksy 2012 Kevät 2013 



Yhteystiedot 
Pilotin valmisteluryhmä: 
 
• Iiris Patosalmi, puheenjohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö, kansliapäällikön esikunta, puh. 0295 3 

30250, gsm. 040-7549317, sähköposti: iiris.patosalmi@minedu.fi 
 

• opetusneuvos Jorma Karhu, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 
• ylitarkastaja Leena Laaksonen, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, Kulttuuriyksikkö 
• ylitarkastaja Kirsti Laine, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, liikuntayksikkö 
• kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, Kehittämisyksikkö 
• johtaja Jari Rajanen, Koulutuspolitiikan osasto 
• kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, Taideyksikkö 
• johtaja Matti Väisänen, Hallinto-osasto, Hallinto- ja budjettiyksikkö 
• suunnittelija Riitta Welin, Kansainvälisten asiain sihteeristö 
• johtaja Georg Henrik Wrede, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, nuorisoyksikkö 
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