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Oikeusministeriön hallinnonalan VATU-ohjelma 
 
 
Yleiskuvaus 
Oikeusministeriön hallinnonalalla VATU-ohjelma on kytketty luontevalla tavalla osaksi hallinnonalan toimintaa ja 
kehittämistä. Ministeriön molemmissa VATU-hankkeissa tunnistettiin jo varhaisessa vaiheessa yhdenmukaisuus 
VATU-ajattelun kanssa. Ohjelman tarjoaman tasapainoisen tavoiteasettelun avulla hankkeissa on pohdittu hyö-
dyllisellä tavalla kehittämisen tavoitteita niin vaikuttavuuden, palvelukyvyn, aikaansaannoskyvyn kuin taloudelli-
suuden ja tuloksellisuudenkin kautta. Oikeusministeriön hallinnonalalla on noin 130 virastoa, joten se on organi-
saatioiden määrältä varsin laaja. Hallinnonalalla erityistä kiitosta on saanut VATU:un liittyvä ydintoimintoanalyy-
si, jossa henkilöstölle annettiin mahdollisuus nostaa esiin omia kehittämisehdotuksiaan. Samaan aikaan ydin-
toimintoanalyysin kanssa laadittiin Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025, joka käytännössä 
sisältää merkittävän määrän oikeushallinnon ydintoimintoihin vaikuttavia kehittämistoimia. Siten hallinnonalalla 
toteutettu ydintoimintoanalyysi palveli monelta osin myös tätä työtä. 
 
 
Inhimillisen pääoman kehittäminen 
Oikeusministeriön hallinnonalalla VATU:un liittyvä inhimillisen pääoman näkökulma yhdistettiin hallinnonalalla 
ajankohtaiseen henkilöstöstrategiatyöhön, koska hankkeen ja strategian tavoitteet tukevat toinen toisiaan. Eri-
tyisen hyvänä on pidetty hankkeen tavoitetta kytkeä inhimillisen pääoman näkökulma osaksi toiminnan suunnit-
telua ja tulosohjausta. IPO-työn avulla on parannettu myös Kaiku-työn tavoitteiden näkyvyyttä. 
 
 
VATU-hankkeet 

Nimi Lyhyt kuvaus Tavoitteet 

Oikeushallinnon aineisto-
pankki AIPA:n ja poliisihal-
linnon Vitja-järjestelmän 
luoma poikkihallinnollinen 
kokonaisuus 
 
Lisätietoja: 
Marko Loisa 
etunimi.sukunimi@om.fii 
>> Lisätietoja AIPA-
hankkeesta 

AIPA-hankkeessa luodaan yhtenäi-
nen järjestelmä, jossa syyttäjänviras-
tot ja yleiset tuomioistuimet käsittele-
vät sähköisesti kaikki lainkäyttöasioi-
ta koskevat toimintonsa asian vireille 
tulosta sen ratkaisemiseen ja arkis-
tointiin saakka. AIPA-järjestelmällä 
korvataan nykyisin käytössä olevat 
erilliset järjestelmät. Sähköinen arkis-
tointi mahdollistetaan määrittelemällä 
toimijoille sähköiset arkistonmuodos-
tussuunnitelmat. Hankkeen tavoit-
teena on myös luoda sähköiset tie-
donvaihdon kanavat tärkeimpien si-
dosryhmien, esimerkiksi esitutkintavi-
ranomaisten ja rangaistusten täytän-
töönpanosta vastaavien viranomais-
ten kanssa. Hankkeessa tehdään 
jatkuvaa yhteistyötä Rikosseu-
raamuslaitoksessa vireillä olevan 
asiakastietojärjestelmän uudistamis-
hankkeen ja poliisihallinnossa vireillä 
olevan Vitja–hankkeen kanssa toimi-
vien tiedonvaihdon kanavien varmis-
tamiseksi. 

vaikuttavuus: 
Laadukkaan oikeusturvan turvaami-
nen uudessa järjestelmässä. Työtapo-
jen muutos syyttäjälaitoksessa ja ylei-
sissä tuomioistuimissa.  
 
palvelukyky: 
Prosessin virheettömyys, sujuvuus ja 
nopeus kaikkien asianosaisten näkö-
kulmasta. Vireillepanon helppous ja 
ohjaavuus sekä sähköinen vuorovai-
kutteinen asiointi. Ratkaisukäytännön 
saatavuuden parantaminen.  
 
aikaansaannoskyky: 
Syyttäjänvirastojen ja yleisten tuomio-
istuinten henkilöstön kyvyt ja työtaidot 
voidaan keskittää varsinaiseen lain-
käyttötyöhön rutiinitöiden automa-
tisoinnin avulla.  
 
tuottavuus ja taloudellisuus: 
Hankkeen vaatimukset ja hankkee-
seen osallistuvien henkilöiden kyvyt ja 
taidot vastaavat toisiaan. Vähemmillä 

http://oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/kehittamishankkeita/syyttajalaitoksenjayleistentuomioistuintenasian-jadokumentinhallinnankehittamishanke.html
http://oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/kehittamishankkeita/syyttajalaitoksenjayleistentuomioistuintenasian-jadokumentinhallinnankehittamishanke.html
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resursseilla saadaan vähintään nykyi-
nen palvelutaso ylläpidettyä.  

Vankien terveydenhuollon 
valvonta, järjestäminen ja 
rahoitus 
 
Lisätietoja: 
Arto Kujala 
etunimi.sukunimi@om.fii 
 
Mikko Juvonen  
etunimi.sukunimi@stm.fi 

Oikeusministeriön ja sosiaali- ja ter-
veysministeriön yhteinen vankiter-
veydenhuollon hanke on hyvä esi-
merkki yhteistyöhankkeesta, jossa 
kehittämistä on VATU:n myötä mietit-
ty tehtävien ja resurssien siirtona hal-
linnonalalta toiselle. Hankkeessa 
pohditaan varsinaisen vankitervey-
denhuollon järjestämisvastuun siirtoa 
sosiaali- ja terveysministeriön hallin-
nonalalle ja toteutetaan organisaa-
tiovalvonnan siirto Rikosseuraamus-
laitokselta Valviralle. Pitkän aikavälin 
tavoitteena on parantaa hoidon vai-
kuttavuutta luomalla parempia hoito-
jatkumoita vankilasta siviiliin järjes-
tämällä palvelut osana yhteiskunnan 
normaaleita palvelurakenteita. 

vaikuttavuus: 
Vankien terveydentilan ja työkyvyn 
kohentaminen. 
 
palvelukyky: 
Hoidon saatavuuden paraneminen 
vankeusaikana. Hoidon jatkuvuuden 
varmistaminen vapautumisen jälkeen. 
Palvelun laadun paraneminen. 
 
aikaansaannoskyky: 
Osaava ja kehittyvä henkilöstö. Val-
vonnan ja ohjauksen parantuminen. 
Laadun varmistaminen. 
 
tuottavuus ja taloudellisuus: 
Terveydenhoidon kokonaiskustannus-
ten lasku pitkällä aikavälillä. Henkilös-
töresurssien tehokkaampi käyttö. 

 
 
Ydintoimintoanalyysiuudistusten toteutus 
 
Toteutuksessa 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / 
uudistuksen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 

K10 Tietojärjestelmien käytettävyy-
den kehittäminen ja käytettä-
vyysarvioinnin käyttöönotto 

Hallinnonala OM, Oikeusrekisteri-
keskus 

 

K11 Syyttäjälaitoksen virkaehtoso-
pimusasioiden siirto OM:ltä 
Valtakunnansyyttäjävirastolle 
ja ulosottotoimen virkajärjeste-
lyiden siirto Valtakunnan-
voudinvirastolle 

Organisaatio (Valta-
kunnansyyttäjänviras-
to, Valtakunnan-
voudinvirasto) 

OM, VM, Valtakun-
nansyyttäjänvirasto, 
Valtakunnanvoudinvi-
rasto 

 

K14 Rikoksen uhrien tukijärjestel-
mien järjestämisvastuun uudel-
leenjärjestely ja keskittäminen 
yhdelle ministeriölle 

Hallinnonalojen välinen 
(OM, STM ja SM) 

OM, STM, SM  

K20 Turvallisuustutkinnan painopis-
teen siirtäminen enemmän 
virkatyönä tehtäväksi ja ulko-
puolisten asiantuntijoiden käy-
tön vähentäminen 

Organisaatio (Onnet-
tomuustutkintakeskus) 

OM, Onnettomuustut-
kintakeskus 

 

K23 Sakonmuuntorangaistusme-
nettely yksinkertaistaminen ja 
selkeyttäminen 

Hallinnonala OM  

K25 KHO:n valituslupajärjestelmän 
laajentaminen muutoksen-
haussa hallinto-oikeudesta 
KHO:een yhdenmukaisin pe-
rustein 

Koko valtionhallinto OM, muut ministeriöt  
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K26 Oikaisuvaatimusjärjestelmän 

laajentaminen uusiin ja sovel-
tuviin asiaryhmiin 

Koko valtionhallinto OM, muut ministeriöt  

K27 Mahdollistetaan asianosaisille 
maksuton asiantuntija-
avustajien käyttäminen tuoma-
rin apuna lasten huoltoriitojen 
sovittelussa  

Hallinnonalojen välinen 
(OM, STM ja VM) 

OM, STM, VM  

K28 Oikeusaputoimistojen raken-
nemuutos: muodostetaan suu-
rempia virastokokonaisuuksia 
(10) ja luovutaan voimassa 
olevasta oikeusapupiirijaosta 

Organisaatio (oikeus-
aputoimistot) 

OM, oikeusaputoimis-
tot 

 

K31 Rangaistuksen suorittamisen 
aloittamiseen liittyvät täytän-
töönpanotehtävät siirretään 
ulosottolaitokselta Rikosseu-
raamuslaitokselle ja kehitetään 
prosessin vaikuttavuutta 

Hallinnonala OM, Rikosseuraamus-
laitos 

 

 
Valmisteilla/suunnitteilla 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / 
uudistuksen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 

K15 Rikoksentorjuntaneuvoston ja 
sisäisen turvallisuuden ohjel-
man sihteeristön tehtävien uu-
delleen järjestäminen ja pääl-
lekkäisyyksien purkaminen 

Hallinnonalojen väli-
nen (SM ja OM) 

OM, SM  

K22 Videokuulemisen laajentami-
nen tuomioistuimissa ja kärä-
jävartioinnin rationalisointi 

Hallinnonalojen väli-
nen (OM, SM) 

OM, SM  

K29 Ulosottoasioiden kirjaaminen 
keskitetään yh-
teen/muutamaan keskuskir-
jaamoon 

Organisaatio (ulosotto-
laitos) 

Valtakunnanvoudinvi-
rasto 

 

K30 Selvitetään voidaanko ulos-
oton passiivirekisteröinti muut-
taa säännönmukaiseksi me-
nettelyksi 

Organisaatio (ulosotto-
laitos) 

OM, Valtakunnan-
voudinvirasto 

 

Y2 Oikeudellisen neuvonnan ke-
hittäminen ja etäpalvelun laa-
jentaminen 

Koko valtiohallinto OM, hallinnonala, muu 
julkishallinto 

 

 
Ehdotettu 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / 
uudistuksen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 

K12 Hallinnonalan koulutusorgani-
saation uudelleen organisointi 
ja kehittäminen 

Hallinnonala OM  

K24 Hallinnon toiminnan kehittämi-
nen siten, että valitustarve hal-
linto-oikeuksiin vähenee 

Koko valtionhallinto OM, muut ministeriö  
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Keskeytetty/luovuttu  

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / 
uudistuksen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 

K19 Puoluelain (10/1969) 9 e §:n 1 
momentissa tarkoitetun puo-
luetuen käytön valvonnan (siltä 
osin kun se ei kuulu valtionta-
louden tarkastusviraston teh-
täväksi) siirtäminen jonkin 
aluehallintoviraston tehtäväksi 

Hallinnonalojen väli-
nen (OM, VM, AVI) 

OM, VM, AVI  

 
 
Lisätietoja oikeusministeriön hallinnonalan VATU-ohjelman toteutuksesta: 
 
johdon asiantuntija Tea Skog 
ylitarkastaja Jouni Rutanen 
etunimi.sukunimi@om.fi  

 

mailto:etunimi.sukunimi@om.fi

