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Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan VATU-ohjelma
Yleiskuvaus
Työ- ja elinkeinoministeriö on nimennyt hallinnonalan VATU -hankkeiksi työpolitiikan palvelurakennearvioinnin
sekä julkisten kansainvälistymispalveluiden taloudellisten ulkosuhteiden toimenpideohjelman (Team Finland).
Nämä hankkeet panostavat vahvasti hallinnonalan toimintatapojen uudistumiseen ja niiden kattavuus TEM:n
hallinnonalalla on merkittävä.
TEM:n hallinnonalalla VATU -ohjelma on kytketty osaksi tulosohjausta, joka toteuttaa vahvasti TEM:n konsernistrategiaa. Osana tulosohjausta hallinnonalan virastot ja laitokset raportoivat meneillään olevista ydintoimintoanalyysin perustuvista toimenpiteistä.
TEM:n hallinnonalat ovat olleet alusta alkaen vahvasti mukana VATU:n ydintoimintoanalyysissa - virastot tekivät
lähes 80 ja henkilöstö yli 1000 kehittämisehdotusta, joista lopulta valittiin 12 hanketta. Valintakriteereinä pidettiin
ehdotuksen merkittävyyttä valtionhallinnon vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi.
TEM seuraa sekä kahden VATU -hankkeen että 12 YTA -hankkeen etenemistä säännöllisesti TEM:n johtoryhmissä ja hallinnonalan eri johtamisfoorumeilla tulosohjauksen ohella.

Inhimillisen pääoman kehittäminen
Inhimillisen pääoman kehittäminen on osa VATU -hankkeita. TEM:n hallinnonalan virastot ja laitokset päivittävät
ja raportoivat vuosittain osana tulossuunnittelua inhimillisen pääoman suunnitelmat. Ministeriö on kouluttanut
uusien työtapojen ja -välineiden käytön osalta koko henkilöstönsä.
VATU-hankkeet
Nimi

Lyhyt kuvaus

Tavoitteet

Työpolitiikan palvelurakennearvio

Työpolitiikan palvelurakennearviointi
on osa Rakennemuutos työmarkkinoiden toimivuus -strategista ohjelmaa (RTT), joka on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista.

vaikuttavuus:
Osaavan työvoiman saatavuuden
turvaaminen sekä työttömyysjaksojen ehkäisy / keston lyhentäminen.

Lisätietoja:
Jarkko Tonttila
etunimi.sukunimi@tem.fi,
>> Hankkeen verkkosivut

Työpolitiikan palvelurakennearvioinnin tavoitteena on arvioida nykyinen
työpoliittinen järjestelmä poikkihallinnollisena ja -sektorisena kokonaisuutena ja arvioida sen kykyä tuottaa
asiakkaan ja yhteiskunnan kannalta
entistä vaikuttavammat palvelut.
Työpolitiikan palvelurakenne on laaja
kokonaisuus, se koskee kolmea eri
hallinnonalaa, kuntia sekä niiden
ylläpitämiä palveluita.
Palvelurakennearvioinnin ensimmäisessä vaiheessa tarkastelu kohdistetaan neljään teemakokonaisuuteen:
1. Työttömyysturvatehtävien työn-

palvelukyky:
Asiakkaat kokevat saavansa oikeaa
palvelua.
aikaansaannoskyky:
Toimintaprosessit mahdollistavat
asiakkaiden nopean ohjautumisen
oikeisiin palveluihin. Tarvittavat
muutokset eri hallinnonalojen ja
toimijoiden vastuulla olevien palvelujen rakenteissa.
tuottavuus ja taloudellisuus:
Tasapaino resurssien välillä ja valtion menojen säästöpotentiaali.

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto
www.vm.fi

Puh 0295 16001 (vaihde)
Faksi 09 160 33123
valtiovarainministerio@vm.fi
Y-tunnus 0245439-9
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jako eri toimijoiden välillä (TEtoimistot, KELA, työttömyyskassat)
2. Työpoliittisten palvelujen tuottamistavat ja toimijasektorien (valtio, kunta, yksityinen, kolmas
sektori) roolit työnvälityksessä ja
vaikeasti työllistyvien palveluissa
3. Hallinnonalojen yhteistyö työelämän kehittämiseen liittyvissä
palveluissa
4. Työpolitiikan palvelurakenteen
ohjaus ja kolmikantayhteistyö
Palvelurakennearviointi toteutetaan
pääasiallisesti virkatyönä täydentäen
sitä kohdennetuilla analyysi- ym.
toimeksiannoilla. Työpolitiikan kansainväliset esimerkit ja kokemukset
laaja-alaisista hallinnonalarajat ylittävistä ja toimijatahojen roolia uudistavista palvelurakenneuudistuksista
muodostavat arvioinnissa tärkeän
vertailupohjan.

Julkisten kansainvälistymispalveluiden taloudellisten ulkosuhteiden toimenpideohjelman (Team Finland) (vrt. UM:n
hanke)

Arvioinnin välitarkastelu on keväällä
2014 ja loppuraportti annetaan keväällä 2015. Arvioinnin ohjausryhmänä toimii RTT-ohjelman neuvottelukunta työministeri Lauri Ihalaisen
johdolla.
Team Finland-verkosto edistää
Suomen taloudellisia ulkosuhteita,
maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä sekä Suomeen suuntautuvia
investointeja.

Lisätietoja:
Jaani Heinonen
etunimi.sukunimi@tem.fi

TF-strategia toimenpidelistauksineen
2013 on hyväksytty valtioneuvoston
periaatepäätöksenä.

>> Hankkeen verkkosivut

TEM:stä on nimetty avainhenkilöt eri
toimenpiteiden toteutusta varten.
Lisäksi on aloitettu Team Finland –
verkoston rakentaminen TEMkonsernitasolla.

vaikuttavuus:
Kohentaa suomalaisten pk-yritysten
kansainvälistä kilpailukykyä ja kasvua sekä lisätä ulkomaisia investointeja Suomeen ja siten luoda
Suomeen uusia työpakkoja ja lisätä
hyvinvointia.
palvelukyky:
Team Finland julkisrahoitteinen yritysten kansainvälistymistä edistävä
verkosto palvelee suomalaisia pkyrityksiä entistä tehokkaammin ja
asiakaslähtöisemmin. Yritykset löytävät tarvitsemansa palvelut aiempaa helpommin”ensimmäisen kontaktin” toimintamallin avulla. Yritysten tyytyväisyys kansainvälistymisen edistämispalveluihin kohenee.
aikaansaannoskyky:
Team Finland yhteistyöllä saavutetaan nykyisillä niukkenevilla resursseilla entistä joustavampi ja nopeammin reagoiva julkisrahoitteisten
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palvelujen tarjonta, missä toimijoiden roolit, työnjako ja prosessit ovat
selkeitä ja toimijat voivat keskittyäomiin vahvuusalueisiin sekä ohjata
yritykset osaavimman palvelutarjoajan luokse.
tuottavuus ja taloudellisuus:
Yritysten kansainvälistymispalveluiden tuottaminen tehostuu yhteistä
suunnitelmallisuutta lisäämällä, organisaatioiden välistä yhteistyötä
tiivistämällä, työnjakoa selkeyttämällä sekä toimijoiden osaamista
kasvattamalla.

Ydintoimintoanalyysiuudistusten toteutus
Toteutuksessa
Nro
Nimi

Ehdotuksen laajuus /
uudistuksen kohde
Hallinnonalojen välinen
(TEM, muut)

Toimijat (vastuu,
osallistujat)
TEM, ELYt

K126

ELY-keskusten toiminnan ja palvelujen sähköistäminen

K127

ELY-keskusten ohjauksen kehittäminen (strateginen ja toiminnallinen
suunnittelu ja kehittäminen) ja vain
hallitusohjelmaan perustuvaksi
ELY-keskusten sisäisen ja keskinäisen yhteistyön kehittäminen
(mm. valtakunnalliset tehtävät)
TE-toimistojen hallinnollinen yhdistäminen osaksi ELY-keskuksia

Hallinnonalojen välinen
(TEM, muut)

TEM, ELYt

Hallinnonalojen välinen
(TEM, muut)

TEM, ELYt

Hallinnonala

TEM, ELYt, TEtoimistot

Tekesin ohjelmatoiminnan uudistaminen
Tekesin innovaatiorahoitusprosessin kokonaisvaltainen uudistaminen
(mm. arviointiprosessi, hakemisen
ja raportoinnin keventäminen)
ELY-keskusten hallinto-, talous-,
henkilöstö-, kehittämis- ja tukitehtävien järjestäminen ELY-keskusten
ja TE-toimistojen yhteiseksi kehittämis- ja hallintoyksiköksi
Toimialariippumattoman tietotekniikan tuotantomalli ja tietojärjestelmäkehityksen ja tuotannon (TORI)
uudelleen järjestelyn vaikutukset
AHTi:n.
Välittävän toimielimen tehtävistä
(EAKR- ja ESR -rahoituksen myöntäminen hankkeille, hankkeiden
seuranta, maksatukset, valvonta
sekä ohjaus) ja TEM:n oman tuo-

Organisaatio (Tekes)

Tekes

Organisaatio (Tekes)

Tekes

Hallinnonalojen välinen
(TEM, muut)

TEM, ELYt, TEtoimistot

Koko valtiohallinto

TEM, AHTI, VM

Organisaatio (TEM)

TEM

K128

K129
K130
K131

K135

Y22

L14

Lisätietoja
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tannon hankkeista luopuminen
Valmisteilla/suunnitteilla
Nro
Nimi
K132

GTK:n mittaus- ja näytteenottotoimintojen osittainen ulkoistaminen

K133

Kauppa- ja yhdistysrekisterien paikallisviranomaisverkoston uudistaminen (tehtävien keskittäminen
PRH:n maistraateilta ja ELYkeskuksilta)

Ehdotettu
Nro
Nimi
K134

Kemikaalituotevalvonta ja kuluttajaturvallisuusvalvonta (tehtävien
edelleen keskittäminen Tukesiin)

Ehdotuksen laajuus /
uudistuksen kohde
Organisaatio (Geologian
tutkimuskeskus)

Toimijat (vastuu,
osallistujat)
GTK

Hallinnonalojen välinen
(TEM, VM)

TEM, VM, PRH,
ELYt, maistraatit

Ehdotuksen laajuus /
uudistuksen kohde
Hallinnonalojen välinen
(TEM, VM, Muut)

Toimijat (vastuu,
osallistujat)

Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriön VATU-ohjelman toteutuksesta:
neuvotteleva virkamies Hanna Hämäläinen
etunimi.sukunimi@tem.fi

Lisätietoja

Lisätietoja

