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1. Mistä ydintoimintoanalyysissa on kysymys?
 koko valtionhallinnossa käynnistyvä 

ydintoimintoanalyysi (YTA) on osa hallitusohjelman 
mukaista vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa 
(VATU)

 analyysi toteutetaan kaikilla hallinnonaloilla vuosien 
2012- 2013 aikana

 kaikki valtionhallinnon organisaatiot ja henkilöstö 
osallistuvat ydintoimintoanalyysin toteuttamiseen

 VATU-ohjelman ohjausryhmä hyväksynyt 
ydintoimintoanalyysin kokonaisuuden 7.6.2012 

 ohjelman käynnistystilaisuus 20.8.2012 ja kirjalliset 
ohjeet hallinnonaloille elokuussa 2012
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 Tavoitteena 
 valtionhallinnon toimintojen uudistaminen kansantalouden, julkisen 

talouden ja kansalaisten näkökulmasta siten, että perustehtäviä ja –
palveluita voidaan hoitaa vaikuttavasti ja tuloksellisesti myös 
tulevaisuudessa.

 Tehtävänä
 asiakaslähtöisesti ja hallinnonalojen rajat ylittäen priorisoida ja 

uudistaa valtionhallinnon toimintoja tiukkenevassa julkisessa 
taloudessa. Analyysi edellyttää koko valtionhallinnossa strategista ja 
myös arvokeskustelua. Kysymys on strategisesta kehittämis- ja 
säästökohteiden kartoittamisesta. Tämä tarkoittaa myös toiminnosta 
luopumista.

 Lopputuloksena 
 näkemys siitä millainen tulevaisuuden valtionhallinnon tulisi olla, arvio 

toimintojen kehittämispotentiaalista sekä kehittämiskehikko 
tulevaisuuden valtionhallinnon rakentamiselle.

 Avainkysymys
 mitkä ovat valtionhallinnon tehtävät ja rooli tulevaisuudessa?
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2. Miksi ydintoimintoanalyysi tehdään?
 tarve ennakoida tulevaisuuden muutostrendejä ja –

tarpeita valtionhallinnossa
 tarve turvata toimintaympäristön muuttuessa 

yhteiskunnan ja kansalaisten välttämättömät perus- ja 
hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa

 taloudellisen liikkumavaran löytäminen julkiseen 
talouteen

 ohjelman tavoitteiden mukaisesti valtionhallinnon 
toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden 
vahvistaminen

 asiakasnäkökulman vahvistaminen valtionhallinnossa
 tarve uudenlaisen ja luovan kehittämispotentiaalin 

löytämiseen sekä toiminnan uudistamiseen
 valtionhallinnon henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä 

jaksamisen vahvistaminen 
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3. Mihin ydintoimintoanalyysi kohdistuu?
 päätehtävänä arvioida mitä ovat valtionhallinnon tehtävät vuoteen 

2020
 mistä voidaan kokonaan luopua?
 mitä voidaan uudelleen järjestellä?

 analysoitavat toiminnot
 tehtävät
 suoritteet ja palvelut
 prosessit
 organisointi ja rakenteet

 analyysin kohteena olevat organisaatiot
 ministeriöt 
 virastot ja laitokset 
 valtion alue- ja paikallishallinnon organisaatiot
 valtionosuuksia tai -avustuksia saavat organisaatiot sekä erityisenä 

tarkastelunäkökulmana valtionavustusten hallinnointiin liittyvät prosessit
 poikkihallinnollinen yhteistyö kaikilla tasoilla
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Ydintoimintoanalyysin viitekehys

Prosessi

Tehtävä

Suorite / 
palvelu

Organisointi

Pitäisikö
tehtävää tai keinoa

tavoitteeseen pääsemiseksi
muuttaa?

Suoritteen / 
palvelun laadun 

kehittämiskohteet?

Prosessin
kehittämiskohteet?

Organisaatio- /
Palvelurakenteiden
kehittämiskohteet?

Kehittäminen

Toteuttaa
tavoitteen

Toteuttaa
tehtävän

Toteuttaa
suoritteen

Toteuttaa
toiminnan

Tehtävä

Asiakkaat

Toiminta

Rooli

Luopuminen

Voiko tehtävän valtion 
rahoitus- tai 

järjestämisvastuulla lopettaa?

Voiko palvelun valtion 
rahoitus- tai 

järjestämisvastuulla lopettaa?

Voiko prosessin valtion 
rahoitus- tai 

järjestämisvastuulla lopettaa?

Voiko organisaation valtion 
rahoitus- tai 

järjestämisvastuulla lopettaa?

Tavoitteet
Vastaako tavoite 

nykytarpeita? Pitäisikö
tavoitetta muuttaa?

Voiko tavoitteesta valtion / 
julkisen hallinnon 

osalta luopua?



14.11.2011

Keskeiset rajaukset
 Ydintoimintoanalyysissa esitettävät toiminnot

 ydintoimintoanalyysissa ei listata kaikkia tehtäviä tai ydintoimintoja, vaan ainoastaan ne joihin 
esitetään muutoksia eli mistä toiminnoista voidaan luopua ja mitä voidaan järjestellä/hoitaa 
uudella tavalla

 otetaan kantaa siihen voidaanko toimintoja hoitaa jatkossa uudella tavalla valtionhallinnon 
sisällä, osana kuntien tehtäviä tai katsoa että tehtävä ei kuulu lainkaan julkishallinnon 
järjestämis- tai rahoitusvastuulle

 ei oteta kantaa siihen tuottaako valtion rahoitus- ja järjestämisvastuulla olevan 
tehtävän/palvelun yksityinen tai kolmannen sektorin toimija

 Siirtomenot
 laaditaan valtionosuuksia ja –avustuksia saavien organisaatioiden osalta – ministeriö vastaa
 hallinnonalat voivat harkintansa mukaan kohdistaa tarkastelua tarvittavilta osin myös joihinkin 

muihin valtionosuuksiin tai –avustuksiin
 erityisesti tarkastellaan valtionosuuksien ja –avustuksien hallinnointiin liittyviä prosesseja
 siirtomenoja ei käsitellä yksityiskohtaisesti momenttikohtaisesti

 Tarkastelun aikajänne
 toimintojen tarkastelua tehdään kahdessa aikaulottuvuudessa: vuoteen 2015 ja 2020 

mennessä
 Aikaisemmin toteutetut uudistukset

 ministeriö tuo esille keskeiset toteutetut/suunnitelmissa olevat/päätetyt rakenteelliset ja 
vastaavat uudistukset tältä ja edelliseltä hallituskaudelta – otetaan huomioon analyysissa 
soveltuvin osin
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 tarkoituksena aikaansaada strateginen, luova 
ja tulevaisuusorientoitunut sekä tuloksia 
tuottava prosessi

 valtionhallintoa on tarkasteltava 
kokonaisuutena yli sektori- ja toimialarajojen

 edellyttää myös luopumista ja 
kyseenalaistamista – vanhasta päästettävä irti

 prosessista keskusteleva ja vuorovaikutteinen 
 henkilöstön osallistuminen, asiantuntemus ja 

ideat tärkeitä

8

4. Millainen ydintoimintoanalyysiprosessi on?
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 vaiheittainen prosessi
 aloitusvaihe (6-8/2012): ohjeet elokuussa ja käynnistystilaisuus 20.8.2012
 tiedonkeruuvaihe (8-10/2012): ministeriöt, virastot ja laitokset sekä henkilöstö toteuttavat
 analysointivaihe (9-12/2012): ministeriö vastaa analyysin laatimisesta hallinnonalallaan
 poikkihallinnollinen tarkastelu (1-2/2013): työstetään edelleen hallinnonalojen edellisessä 

vaiheessa syntyneiden poikkihallinnollisten esitysten pohjalta
 kokonaistarkastelu (1-4/2013): vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma ja 

kansliapäällikkökokous vastaavat
 johtopäätösvaihe (hallituksen puolivälitarkastelu, kehysneuvottelut)
 toimeenpano (tarkentuu myöhemmin)

 yhtenäisesti johdettu ja toteutettu prosessi
 vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma johtaa hanketta
 yhteinen prosessi ja työkalut
 ministeriöt toteuttavat kansliapäällikön johtamana hallinnonaloillaan
 kansliapäällikkökokouksella keskeinen rooli
 hallinnonalat osallistuvat aktiivisesti
 henkilöstö osallistuu aktiivisesti
 osallistava ja vuorovaikutteinen prosessi, jota työkalut tukevat
 prosessin vaiheet toivotaan otettavan huomioon hallinnonalojen/ministeriöiden 

vuosisuunnittelussa ja ohjauksessa
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Tiedonkeruu- ja analysointiprosessi
6 - 8 /2012

1. 
Aloitusvaihe

2. 
Tiedonkeruu

3. Tiedon 
analysointi

4. Poikkihal-
linnollinen
tarkastelu

5. Kokonais-
tarkastelu

6. Johto-
päätökset

7. Toimeen-
pano

8. Ydintoiminto-
analyysin 

toistaminen

Ministeriöt
Tehtävät
• luovutaan
• järjestellään uudelleen, miten?
Suoritteet ja palvelut
• luovutaan
•järjestetään uudelleen, miten?
Organisointi
• järjestellään uudelleen (mukaan 
luettuna poikkihallinnollinnen 
tarkastelu)

Virastot ja laitokset
Tehtävät
• luovutaan
• järjestellään uudelleen, miten?
Suoritteet ja palvelut
• luovutaan
•järjestetään uudelleen, miten?
Organisointi
• järjestellään uudelleen (mukaan 
luettuna poikkihallinnollinnen 
tarkastelu)

Yhteinen
• Kirjalliset ohjeet 
ministeriöille

Ohje Seminaari

Hallinnonalojen yhteinen
• Yhteiset tehtävät ja toiminnot
• Mitä järjestetty yhdessä
• Yhteisen toiminnan kehityskohteet
• Yhteisen toiminnan uudelleen organisointi-
kohteet 
• Hallinnonalojen yhteinen näkemys 
poikkihallinnollisista ja yhteisistä tehtävistä
• Näkemys tehtävien uudelleen järjestelystä

Koonti
lomake

KP-kokous
(poikki-

hallinnollinen)

Valtionhallinnon yhteinen
• Valtion hallinnon sisäinen kokonaisarvio
• Ulkoinen kokonaisarvio
• Kokonaisarvioinnin tulosten dokumentointi

KP-kokous
(linjaukset)

9 - 12/20128 - 10/2012 1 - 2/2013 1 – 4/2013

Henkilöstö

Tehtävät
• esitä säästö ja 
kehittämisideoita

Tiedon-
keruu-
lomake

YTA:n yhteenveto
• Yhteenveto ja selvitys analyysin eri 
vaiheissa käytetyistä menetelmistä ja 
tiedonkeruutavoista

Hallinnonala (ministeriö)
Kerätyn tiedon analysointi hallinnonalatasolla
• Arvio toiminnoista joista voidaan luopua 
• Arvio toiminnoista joita tulisi järjestellä uudelleen
• Edellisten kohtien perustelut ja muutoksen arviointi (€ / 
henkilötyö / vaikutus / muutos ajankohta)
• Poikkihallinnollinen arvio (missä yhteistyötä tulisi lisätä
• Muutosten priorisointi (skenaariona)
• Hallinnonalan näkemys tulevaisuuden tavoitetilasta 
(2020)

Koonti
lomake

Koonti
lomake

Valtionavustusta saavat tahot

• mistä voidaan luopua 
• mitä voidaan uudelleen järjestellä

Tiedon-
keruu-
lomake

Tiedon-
keruu-
lomake

Tiedon-
keruu-
lomake

Tiedon-
keruu ja 

analysointi

Tiedon täydennys 
tarvittaessa

Tiedon-
keruu ja 

analysointi

Tiedon
analysointi
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Tiedonkeruu 

Joulu
Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

Touko
Kesä

Heinä

Elo

Syys

Loka

Marras

Tulosohjaus 
prosessi

Hallinnon alan 
TTS:n

käsittely

Kehys-
päätös

2. Tiedonkeruuvaihe
(8-10/2012)
Ministeriöt, virastot ja 
laitokset, henkilöstö
• Tehtävät
• Suoritteet / palvelut
• Organisointi
Mistä voidaan luopua, 
mitä järjestää uudelleen, 
missä tehdä enemmän 
yhteistyötä?

6. Johtopäätökset

7. Toimeenpano1. Aloitusvaihe (6-8/2012)
Yhteiset ohjeet ja kartoituksen 
käynnistäminen

3. Tiedon analysointivaihe (9-12/2012)
Hallinnonalakohtainen
Mistä voidaan luopua, mitä järjestää 
uudelleen, missä tehdä enemmän 
yhteistyötä? Ehdotusten vaikutusten 
arviointi? 

4. Poikkihallinnollinen tarkastelu
(1-2/2013) VATU-ohjelma, kp-kokous
Hallinnonalojen yhteinen
Mitä voidaan tehdä yhdessä, miten 
yhteistyötä edistetään ja miten yhteistyö 
organisoidaan?

1

2

3
4

5

6

7

5. Kokonaistarkastelu (1-
4/2013) VATU-ohjelma 
tuottaa aineiston 
hallituksen 
puolivälitarkastelua ja  
kehyspäätöksiä varten 
Valtionhallinnon yhteinen
kokonaisarviointi
muutosehdotuksista

TTS:ien
kokoaminen

Hallinnonalan 
TTS:n

valmistelu Kehys-
ehdotus
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