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Johtamissopimukset: Tarkastelu
Visualisointeja: Sopimuslukumäärät*
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* Johtamissopimustarkastelu perustuu valtiovarainministeriölle toimitettuihin johtamissopimustietoihin.
Jos ministeriöillä ja virastoilla on tätä laajemmin käytössä johtamissopimuksia, siltä osin tietoja ei sisälly tähän tarkasteluun.

Johtamissopimukset: Tarkastelu
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* Johtamissopimustarkastelu perustuu valtiovarainministeriölle toimitettuihin johtamissopimustietoihin.
Jos ministeriöillä ja virastoilla on tätä laajemmin käytössä johtamissopimuksia, siltä osin tietoja ei sisälly tähän tarkasteluun.
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Johtamissopimukset: Tarkastelu
Visualisointeja: Uusi sopimusmalli - valtionhallinnon yhteiset johtamisen tavoitteet*
Valtionhallinnon yhteiset johtamisen tavoitteet,
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* Johtamissopimustarkastelu perustuu valtiovarainministeriölle toimitettuihin johtamissopimustietoihin.
Jos ministeriöillä ja virastoilla on tätä laajemmin käytössä johtamissopimuksia, siltä osin tietoja ei sisälly tähän tarkasteluun.
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* Johtamissopimustarkastelu perustuu valtiovarainministeriölle toimitettuihin johtamissopimustietoihin.
Jos ministeriöillä ja virastoilla on tätä laajemmin käytössä johtamissopimuksia, siltä osin tietoja ei sisälly tähän tarkasteluun.
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Johtamissopimukset: Tarkastelu
• Selkeitä havaintoja
 pääsääntöisesti johtamissopimus käytössä
valtion ylimmällä johdolla
 pääsääntöisesti siirrytty käyttämään uutta
johtamissopimusmallia
 pääsääntöisesti johtamissopimus on johtajan
nimityskauden mittainen
 pääsääntöisesti johtamissopimuksia ja
onnistumista tarkastellaan ja tarvittaessa
tavoitteita tarkennetaan vuosittain
 pääsääntöisesti saman hallinnonalan sisällä
eri johtamissopimuksissa samankaltainen
lähestyminen

• Muita huomioita
 varsin laaja kirjo sisällöllisesti ja tyylillisesti
erilaisia lähestymisiä
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• Esimerkkejä laajasta kirjosta
• konkreettisia, napakoita, selkeitä ja mitattavia tavoitteita
• abstrakteja, ympäripyöreitä, epämääräisiä lausahduksia,
joiden toteutumista ei voi mitata
• vaativia tavoitteellisia tavoitteita
• löysiä mitäänsanomattomia itsestäänselvyyksiä
• selkeästi kuvattu, mitä kriteereitä/mittareita, mitä arvoja
tarkastellaan onnistumisen arvioinnissa
• ei kuvattu, miten arvioidaan onnistumista
• tiiviitä pelkistettyjä täsmäkuvauksia
• laveita liirumlaarumeita, yksityiskohtaisia selityksiä
• tavoitteen tarkempi kuvaus osuu hyvin valitun
johtamissopimusosion kuvaukseen
• valitun johtamissopimusosion otsikossa sanotaan yhtä,
tavoitteen tarkemmassa määrittelyssä toista
• tavoitteet muotoiltu selkeästi, helppo todentaa
seurattavien tavoitteiden lukumäärä
• tavoitteet määritelty jäsentymättömästi, vaikea todentaa
seurattavien tavoitteiden lukumäärää

Johtamissopimukset:
Toimeenpano 2020

Johtamissopimukset: Toimeenpano 2020
1) Valtionhallinnon yhteisten johtamisen tavoitteiden päivitys
Ohje johtamissopimusten laatimiseksi 28.3.2017

uudista

tilalle

Tietojohtamisen vahvistaminen

uudista

tilalle

Valtion henkilöstöjohtamisen linjaukset:
Yhteiset HR-tavoitteet

säilytä
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•
•
•

Liikkuvuuden edistäminen
Osaamisen kehittäminen
Valtion työnantajakuvan uudistaminen

Tietojohtamisen vahvistaminen osaksi johtamissopimuksia
Miksi teema
•

•

Tietopohjainen päätöksenteko on yksi hallitusohjelman
keskeisistä teemoista. Tiedon hyödyntäminen turvallisesti ja vaikuttavasti on toimivan hallinnon edellytys, ja
se vaatii hallinnolta myös uudenlaista toimintakulttuuria ja johtamista. Tieto on julkisten organisaatioiden
keskeinen resurssi.

• Konkreettiset tavoitteet kannattaa asettaa
viraston tarpeiden mukaisesti.

Toiminnan kehittämisen tulee perustua tietoon. Digitalisaatio ja koneoppiminen tuovat uusia mahdollisuuksia
tehokkaalle ja fiksulle tiedon hyödyntämiselle.

Miten konserni tukee

Esimerkkejä tavoitteista

• Valtiokonttori ja Palkeet tuottavat analysointi- ja
raportointipalvelua virastoille tietointensiivisten
ongelmien ratkaisuissa.

• Tiedolla johtamisen perusprosessin hyödyntäminen osana valmistelua ja sen johtamista.

• Ota yhteyttä Valtiokonttorin ja Palkeiden
Analysointi- ja raportointipalveluihin.
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Mitä otettava huomioon tavoitteita
asetettaessa

• Tavoitteet viraston hyödyntämän tiedon määrän
tai laadun parantamiseksi.

Tiedolla johtamisen perusprosessi

Määritä
ongelma

Mitä dataa,
tutkimusta? 

• Mitä ollaan
päättämässä?

• Mitä tietoa meillä
on saatavilla?

• Tunnista pää- ja
alikysymykset

• Mitä tietoa tai
tutkimusta
tarvitaan lisää?

• Tee kysymyksiin
hypoteeseja ja
testaa niitä

Miten
analysoida?
• Miten dataa
ja tietoa voi
analysoida,
jotta se vastaa
tunnistettuun
ongelmaan?
• Rakenna mallit
ja tee analyysi

Johtopäätökset
ja suositeltavat
toimenpiteet
• Mitä analyysin
perusteella saatiin
selville?
• Mitä toimenpiteitä
sen perusteella
suositellaan?

Viestintä ja
dokumentaatio
• Miten saamme
tulokset
tehokkaimmin
viestittyä
päätöksentekijälle?

Valtion henkilöstöjohtamisen linjaukset
1

Koemme työmme yhteiseksi ja hyödynnämme
osaamista joustavasti yli rajojen

2

Jatkuva oppiminen on osa työtämme

3

Työskentelyssä ja johtamisessa korostuu
vastuullisuus, luottamus ja valmentava työote

4

Strateginen HR on varmistamassa tuloksellista
toimintaa ja tiedolla johtamista

5

Henkilöstöhallinto toimii tuottavasti ja palvelut
on fiksusti järjestetty
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Yhteiset HR-tavoitteet
tulos- ja johtamissopimuksiin
kolmesta teemasta vuonna 2020:
1. Osaamisen kehittäminen
2. Liikkuvuuden edistäminen
3. Valtion työnantajakuvan
uudistaminen

Yhteiset HRtavoitteet

Osaamisen kehittäminen

Liikkuvuuden edistäminen

Valtion työnantajakuvan uudistaminen

Miksi teema?

Ajantasainen ja jatkuvasti päivittyvä
osaaminen on keskeinen valtionhallinnon
menestymisen edellytys. Toimintaympäristö
muuttuu nopeasti, virastot saavat uusia
tehtäviä ja luopuvat vanhoista. Oppimisen
merkitys osana työtä sekä vaatimus laajaalaisen osaamisen kehittämiseen korostuvat.

Liikkuvuus on yksi keskeisimmistä osaamisen
kehittämisen keinoista. Se on tehokas tapa
jakaa osaamista ja resursseja. Liikkuvuudella
tarkoitetaan sekä ihmisten, osaamisen että
tiedon liikkumista. Päämääränä on muuttaa
kulttuuria ja asenteita niin, että liikkumisesta ja
yhdessä tekemisestä tulee pysyvä osa
valtionhallinnon toimintakulttuuria.

Kuva valtiosta modernina, aikaansa seuraavana työpaikkana on keskeistä virastojen ja
valtion työnantajakilpailukyvyn säilyttämiseksi. Valtion yhteistä työnantajakuvaa
luodaan sekä yhdessä tekemällä että jokaisella työpaikalla erikseen. Työnantajakuva
vahvistuu sisältä ulospäin, ts. julkikuva
muodostuu arjen tekemisestä.

Mitä pitää
ottaa
huomioon
tavoitteiden
asettamisessa?

Valtionhallinnon osaamista ei voida kehittää
vain uuden henkilöstön kautta, nykyhenkilöstön osaamisen kehittämiseen tulee panostaa.
Oppiminen tapahtuu työssä ja yhä enemmän
myös vuorovaikutuksessa muiden (kollegat,
asiakkaat) kanssa. Tuetaan ja kannustetaan
yhdessä tapahtuvaan työssä oppimiseen.

Liikkuvuus voi olla sekä valtionhallinnon
sisäistä että ulospäin suuntautuvaa.
Liikkuvuutta voidaan tukea monin eri keinoin.
Yhteisenä tavoitteena on osaamisen
joustavampi käyttö yli organisaatio- ja
sektorirajojen.

Luodaan keinoja tehdä valtion työtä nykyistä
näkyvämmäksi. Tuodaan esiin mm. työn
yhteiskunnallista merkityksellisyyttä,
moderneja työpaikkoja ja toimintatapoja
sekä valtionhallinnon avoimuutta.
Työnantajakuva on strateginen viestinnällinen asia.

Esimerkki 1

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen:

Osaamisen joustava hyödyntäminen:

Työnantajakuvaviestintä:

Virasto on määritellyt keskeiset, tulevaisuuteen
suuntautuvat strategiset osaamisalueet ja kehittää
henkilöstön osaamista näillä alueilla systemaattisesti ja monipuolisesti.

Virasto hyödyntää osaamista myös oman
organisaation ulkopuolelta. Viraston henkilöstö
jakaa osaamistaan ja tietoaan verkostoitumalla ja
osallistumalla virastorajat ylittävien asioiden
valmisteluun.

Virasto tuo viestinnän keinoin aktiivisesti esiin
työtään ja asiantuntijoitaan ja hyödyntää tässä
eri viestintäkanavia monipuolisesti.

Digitaalinen oppiminen:

Henkilökiertojen hyödyntäminen ja
yhteisprojekteihin osallistuminen:

Some-näkyvyys:

Esimerkki 2
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Koko viraston henkilöstö on suorittanut eOppivassa tietosuoja-, virkakieli- ja asiantuntijana
somessa –kurssit. Lisäksi on hyödynnetty ICToppimissisältöjä (ja luovuttu päällekkäisistä
ostoista). Viraston ydintoiminnan koulutussisältöjä
on digitalisoitu ja henkilöstö hyödyntää niitä
joustavasti eOppivassa. Samalla perinteistä
koulutustoimintaa on tehostettu.

Viraston henkilöstöstä xx % työskentelee henkilökierrossa toisessa organisaatiossa. Vastaavasti
virastossa työskentelee xx henkilökiertolaista
muista organisaatioista.
Viraston henkilöstö kohdentaa vähintään 10%
työpanoksestaan rajat ylittävien yhteisprojektien
toteuttamiseen.

Viraston asiantuntijoista xx % toimii aktiivisesti
sosiaalisessa mediassa omalla substanssialueellaan.

Johtamissopimukset:
Toimeenpano 2020
2) Johtamissopimusten päivitys ja onnistumisen arvioinnit
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•

Kun johtamissopimuksia päivitetään, samalla on hyvä varmistua siitä, että vuoden 2020 tavoiteasetannassa on
kuvattu ja määritelty selkeät mittarit ja kriteerit tulospalkkiojärjestelmän tarpeita varten.

•

Valtion ylimmän virkamiesjohdon tulospalkkiojärjestelmä vakinaistettiin valtiovarainministeriön päätöksellä
10.11.2009 (VM 005:00/2005) 1.1.2010 lukien. Valtiovarainministeriön tulospalkkiojärjestelmän
muutospäätöksen 25.6.2015 mukaisesti johtamissopimuksiin ei kuitenkaan edellisellä hallituskaudella sisältynyt
mahdollisuutta tulospalkkioon. Em. päätös ei koske kuluvaa hallituskautta, joten vuoden 2020 onnistumisen
arvioinnin yhteydessä keväällä 2021 tulospalkkiojärjestelmä palautuu käyttöön.

•

Ministeriöitä pyydetään valmistautumaan siihen, että samassa yhteydessä valtiovarainministeriölle
toimitettavien yksittäisten tulospalkkioehdotusten lisäksi ministeriöt laativat ja toimittavat valtiovarainministeriölle
hallinnonalojen kokonaistarkastelut ja yhteenvedot. Ja siis nyt ajankohtaisiin vuoden 2019 onnistumisen
arviointeihin liittyen tulopalkkiojärjestelmä ei vielä palaudu käyttöön.

•

Päivitetyt johtamissopimukset sekä vuoden 2019 onnistumisen arviointien tiedot pyydetään toimittamaan
tiedoksi valtiovarainministeriölle 30.04.2020 mennessä (johtamissopimukset@vm.fi).

Johtamissopimukset:
Toimeenpano 2020
3) Kansliapäälliköiden johtamiskeskustelut
•
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Valtiovarainministeriö on valmistellut
ministeriöiden tueksi tukipaketin myös
ministereiden ja kansliapäälliköiden välisten
johtamiskeskustelujen käymiseksi.

