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Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan VATU-ohjelma 
 
 
Yleiskuvaus 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan VATU-ohjelma on jaettu kolmeen osaan. Ensinnäkin hallinnonalalla 
on alla kuvatut kaksi VATU-hanketta. Toinen kokonaisuus on inhimillisen pääoman kehittämisen kokonaisuus. 
Kolmantena osiona on hallinnonalan henkilöstöltä ja yksiköiltä kerätyistä ehdotuksista kootut ydintoiminto-
analyysiehdotukset ja niiden toteuttaminen. 
 
Hallinnonalan VATU-ohjelmaa koordinoidaan ministeriöstä, mutta virastoilla on em. kolmen osion lisäksi omia 
sisäisiä kehittämisohjelmiaan. Nämäkin ovat syntyneen henkilöstöltä ja yksiköiltä kerätyistä  sellaisista ydintoi-
mintoanalyysiehdotuksista, jotka liittyivät lähinnä sisäiseen kehittämiseen ja koskivat mahdollisesti vain yhtä 
virastoa eivätkä sen vuoksi nousseet hallinnonalan VATU-ohjelmaan. 
 
Inhimillisen pääoman kehittäminen 
Inhimillisen pääoman tavoitteet on STM:n hallinnonalalla sisällytetty osaksi hallinnonalan tulosohjausta. Tulos-
sopimuksissa asetetaan vuosittain konkreettiset tavoitteet työtyytyväisyysindeksin tasolle, sairauspoissaolojen 
enimmäismäärälle, keskimääräiselle eläkeellesiirtymisiälle, työkyvyttömyyseläkkeiden enimmäismäärälle ja 
määräaikaisten palvelussuhteiden enimmäismäärälle. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan sään-
nöllisesti. Ministeriö itse ja kukin hallinnonalan virasto huolehtii siitä, että inhimillisen pääoman kehittämisen nä-
kökulma on mukana toiminta- ja henkilöstösuunnittelussa ja muussa viraston johtamisessa. 
 
VATU-hankkeet 
STM:n hallinnonalalle on nimetty kaksi VATU-hanketta, joista toinen valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä 
oikeusministeriön kanssa. Toinen on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päävastuulla. Hankkeille on asetettu 
tavoitteet ja kriteerit, ja valmistelutyö on käynnistynyt. Hankkeiden valmistelun ja toteuttamisen edellytyksenä 
olevat voimavaroja ovat parhaillaan selviteltävinä.   
 

Nimi Lyhyt kuvaus Tavoitteet 

Oikeuslääkinnän tietojär-
jestelmäprojekti 
 
Lisätietoja: 
Mikko Juvonen 
etunimi.sukunimi@stm.fi 
 

Tietojärjestelmäprojektissa suunnitellaan, 
kehitetään ja otetaan käyttöön tietojärjes-
telmä, jossa lukumääräisesti tärkeimmät 
oikeuslääkinnässä käsiteltävät tiedot ovat 
tietokannassa rakenteisessa muodossa, 
mikä mahdollistaa niiden monipuolisen 
käytön sekä käyttöoikeuksien tarkan aset-
tamisen ja seurannan. Projektin seurauk-
sena muutoksia toiminnan laajuudessa 
voidaan havaita ja hallita huomattavasti 
nykyistä nopeammin, tietosuoja- ja tieto-
turvakysymysten hallinta helpottuu, tieto-
jen sähköinen välitys oikeuslääkinnän 
toimijoiden välillä tulee mahdolliseksi ja 
asiakaspalvelua voidaan kehittää. Projek-
tissa ovat mukana THL, Tilastokeskus ja 
Poliisihallitus. 

vaikuttavuus: 
Pystytään tarjoamaan ajantasaista 
lääketieteellistä tietoa päätöksente-
on tueksi.  
 
palvelukyky: 
Laadukkaat kuolemansyynselvitys-
asiakirjat valmistuvat 3 kk kuluessa 
ruumiinavauksesta.  
 
aikaansaannoskyky: 
Työtyytyväisyys paranee  
 
tuottavuus ja taloudellisuus: 
Määrärahasäästö, työn tuottavuu-
den parantuminen.  
 

Vankien terveydenhuollon 
valvonta, järjestäminen ja 
rahoitus 
 
Lisätietoja: 

Projektin tavoitteina on hallitusohjelman 
mukaisesti selvittää vankien terveyden-
huollon järjestämisen ja rahoittamisen siir-
tämistä oikeusministeriöltä sosiaali- ja ter-
veysministeriön hallinnonalalle, jolloin 

vaikuttavuus: 
Vankien terveydentilan ja työkyvyn 
kohentaminen   
 
palvelukyky: 
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Arto Kujala etuni-
mi.sukunimi@om.fi 
Mikko Juvonen etuni-
mi.sukunimi@stm.fi 

vankiterveydenhuolto siirtyisi kiinteämmin 
osaksi muuta terveydenhuoltoa sekä ter-
veydenhuollon yleisen ohjauksen ja val-
vonnan piiriin sekä valmistella vankien 
terveydenhuollon siirtäminen Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontaviraston val-
vontaan. Tätä varten on perustettu työ-
ryhmä.  

Hoidon saatavuuden paraneminen 
vankeusaikana. Hoidon jatkuvuu-
den varmistaminen vapautumisen 
jälkeen. Palvelun laadun paranemi-
nen.  
 
aikaansaannoskyky: 
Osaava ja kehittyvä henkilöstö. 
Valvonnan ja ohjauksen parantumi-
nen. Laadun varmistaminen. 
 
tuottavuus ja taloudellisuus: 
Terveydenhoidon kokonaiskustan-
nusten lasku pitkällä aikavälillä. 
Henkilöstöresurssien tehokkaampi 
käyttö . 

 
 
Ydintoimintoanalyysiuudistusten toteutus 
 
Valmiit 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / 
uudistuksen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 

L20 Työsuojelun tapaturmaselostus-
rekisteristä luopuminen 

Hallinnonalojen välinen 
(STM, VM) 

STM, VM, AVIt  

 
Toteutuksessa 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / 
uudistuksen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 

K143 Työsuojelun valvontaa tukevan 
tietojärjestelmän (Vera) käyt-
töönotto 

Hallinnonalojen välinen STM, VM, AVIt  

Y24 Hallituksen strategisen ohjelma-
työskentelyn toimintamalli 

Koko valtiohallinto   

Y25 Muutoksenhakulautakuntien 
yhdistäminen (Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta, työt-
tömyysturvan muutoksenhaku-
lautakunta, Tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunta, Työ-
eläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunta, opintotuen muutok-
senhakulautakunta) 

Hallinnonalojen välinen STM, OKM  

L21 Työaikojen poikkeusluvista luo-
puminen 

Hallinnonalojen välinen STM, VM, AVIt  

L23 Luovutaan eräistä viranomaisten 
välisistä lausunnoista työsuoje-
lun alueella 

Hallinnonalojen välinen  STM, VM, TEM, 
LVM, AVIt 

 

 
Valmisteilla/suunnitteilla 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / 
uudistuksen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 

K136 Kansalaisyhteydenottojen toimin-
tamallin kehittäminen  

Hallinnonala STM  
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K137 Työsuojelun laiminlyöntimaksun 

käyttöönotto 
Hallinnonalojen väli-
nen  

STM, VM, AVIt  

K138 Työsuojelun valvontaa tukeva 
puhelinneuvonta 

Hallinnonalojen väli-
nen  

STM, VM, AVIt  

K139 STM:n hallinnonalan ICT–
toimintojen koordinointi ja yhdis-
täminen 

Hallinnonala STM  

K141 STM:n hallinnonalan tietovaran-
not - päällekkäisyyksien kartoitus 

Hallinnonala STM  

K142 Sosiaali- ja terveydenhuollon val-
vonnan ja ohjauksen yhdistämi-
nen tai yhteistyön kehittäminen 

Hallinnonalojen väli-
nen 

STM, VM  

Y23 Asiakkuudenhallinta STM:ssä ja 
sen hallinnonalan virastoissa ja 
laitoksissa 

Hallinnonala STM  

Y28 Eri ministeriöissä toimivien valtuu-
tettujen kokoaminen yhteen 

Koko valtiohallinto STM, OM, SM  

Y29 Lääkkeitä ja lääkeaineita tutkivien 
valvontalaboratorioiden (Fimean, 
Tullin, Eviran ja Keskusrikospolii-
sin rikosteknisen laboratorioiden) 
välisen yhteistyön kehittäminen 
ja/tai laboratorioiden yhdistämi-
nen 

Hallinnonalojen väli-
nen  

STM, VM, MMM, 
SM 

 

L15 Apteekkilupien myöntämisproses-
sin uudistaminen 

Organisaatio  Fimea  

L16 Apteekkimaksujen perinnän siirto 
verohallinnolle 

Hallinnonalojen väli-
nen  

VM, STM, Verohal-
linto 

 

L17 Hiihtohissien tarkastusten siirto 
kuluttajaviranomaisille 

Hallinnonalojen väli-
nen  

STM, VM, TEM, 
AVIt 

 

L19 Panostajalupien myöntämisen 
siirto työsuojelusta poliisille 

Hallinnonalojen väli-
nen  

STM, VM, SM, AVIt  

L22 Vakuutusmatemaatikon ja vakuu-
tusmeklarin tutkintojen siirto pois 
STM:stä 

Organisaatio  STM  

 
Ehdotettu 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / 
uudistuksen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

lisätietoja 
 

K140 Sosiaali- ja terveydenhuollon kes-
kusvirastomallin selvittäminen 
(valvontatoimi) 

Hallinnonala STM  

Y26 Sosiaali- ja terveydenhuollon val-
tionosuuksien ja lainsäädännön 
kokoaminen sosiaali- ja terveys-
ministeriöön  

Hallinnonalojen väli-
nen  

VM, STM, OKM  

Y27 Tasa-arvopolitiikan organisatori-
nen asema ja sijainti valtioneu-
vostossa 

Hallinnonalojen väli-
nen  

STM, VNK  

L18 Valtion mielisairaaloiden ja koulu-
kotien kunnallistamisen selvittä-
minen, liittyen sote -
palvelurakenneuudistukseen  

Hallinnonala STM  
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Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan VATU-ohjelman toteutuksesta: 
 
hallintoylijohtaja Jaana Koski, sosiaali- ja terveysministeriö 
hallitusneuvos Liisa Perttula, sosiaali- ja terveysministeriö 
etunimi.sukunimi@stm.fi 

 


