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1. HALTITUSOHIELMAN TOIMEENPANO JA VALTIOKONSERNIN
YHTEISET TAVOITTEET

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sopivat tässä
tulossopimuksessa vuosille 2016 - 2019 ja wodelle 2016 asetettavista tulostavoitteista ja
resursseista. Tulossopimuskaudella tulossopimusta tarkistetaan vuosittain vastaamaan muuttunutta
toimintaympäristöä. Hallituksen tai ministereiden toimeksiannoista tai muista tulossopimukseen
sisältymättömistä tehtävistä sovitaan erikseen sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen johdon tasolla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toiminta-ajatus ja visio:
o THL on vaikuttava asiantuntija sekä rohkea terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä ja

puolustaja.
o Suomalaisilla on hyvä ja terve elämä sosiaalisesti oikeudenmukaisessa ja kestävässä

yhteiskunnassa.
o Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on sosiaali- ja terveysministeriön alainen ja ohjaama

asiantuntija- ja tutkimuslaitos. STM:n ohjaus perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin
laitokselle lainsäädännössä annettuihin tehtäviin, yhteisiin hallitusohjelmasta ilmeneviin
valtioneuvoston tason tavoitteisiin, hallitusohjelman kärkihankkeisiin, hallitusohjelman
toimeenpanosuunnitelmaan STM:n hallinnonalalla ja sosiaali- ja terveysministeriön
strategiaan.

Hallitusohjelman strategiset painopisteet ovat kestävä kasvu ja julkinen talous, työllisyys ja
kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut,
digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen sekä rakennepoliittiset uudistukset. Hallitusotrjelman
strategisille tavoitteille on määritelty kärkihankkeet, joilla tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan.
Kärkihankkeille on määritelty kuva lähtötilanteesta, toimenpiteet, panostukset, aikataulut ja vastuut
sekä onnistumisen mittarit ja tietotarpeet.

Strategista tavoitetta Hyvinvointi ja terveys toteutetaan viidellä kärkihankkeella, joista STM on
erityisessä vastuussa seuraavista:
1. Palvelut asiakaslähtöisiksi,
2. terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen,
3. lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma,
4. ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja kaiken ikäisten omaishoidon vahvistaminen ja
5. osatyökykyisille tie työelämään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos osallistuu sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla olevan
Hyvinvointi ja terveys painopistealueen ja sen kärkihankkeiden toimeenpanoon tämän
tulossopimuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön halliruronalle laaditun hallitusohjelman
toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Tämä käsittää työskentelyä kärkihankkeiden ohjaus- ja
prqektiryhmissä, taustoittavien tilannekuvien laadintaa ja seurannan suunnittelua indikaattoreineen
sekä ot¡'austa ja sisältö- ja arviointitukea valtionavustushankkeille. Kärkihankkeiden
toimeenpanoon liittyvästä poikkeuksellisessa aikapaineessa tehtävästä työstä tai poikkeuksellisen
paljon resursseja vaativista THL:n vastuulle tulevista kärkihankkeiden osakokonaisuuksista ja
näiden rahoituksesta sovitaan erikseen STM:n ja THL:n johdon välillä. Tällaisia tehtäviä ovat
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kärkihankkeen mielenterveyden edistämisen osio ja
ministeriöiden poikkihallinnollisen yhteistyön mallinnus, lasten ja lapsiperheiden kärkihankkeessa
ja ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kärkihankkeessa mm.
palvelukokonaisuuksien mallinnus, palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen osio
kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamallin määrittelystä ja kokeiluista,
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kevään 2016 aluekierrokset ml. alueprofiileiden laadinta sekä suuret tiedonkeruut erittäin nopeine
analyyseineen ja avoimine julkaisuineen lyhyellä aikavälillä tiedonkeruun jälkeen.

Hallituksen neljän muun strategisen tavoitteen (työllisyys ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus,
biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen) kärkihankkeista
sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hywinvoinnin laitoksen toimia edellyttävät
erityisesti painopistealueen digitalisaatio, osaaminen ja koulutus, kokeilut ja normien purkaminen
sekä työllisyys ja kilpailukyky kärkihankkeet. Näiden painopistealueiden toimeenpanon
tukemiseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos osallistuu tämän tulossopimuksen mukaisesti oman
osaamisalueensa puitteissa.

Hallitusohjelman kärkihankkeiden onnistumisen seurantaan liittyviin arviointitehtäviin THL
osallistuu kärkihankkeiden toimeenpanosuunnitelmien mukaisesti.

Hallituksen rakenteellisista uudistuksista THL osallistuu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksen valmisteluun tässä tulossopimuksessa sovitulla tavalla. Uudistuksen valmisteluun ja
toimeenpanoon liittyvistä tietotuotannon ja seurantajärjestelmien merkittävistä
kehittämishankkeista sovitaan erikseen STM:n ja THL:n johdon välillä.

Kuntien kustannusten karsinta kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentämäIlä -hankkeeseen THL
osallistuu arvioimalla hankeessa päätettyjen toimenpiteiden vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja
terveleen.

Lainvalmistelun ja päätöksenteon tueksi tarvittavaa valmiutta nopeisiin yhteiskunta-analyyseihin ja
kansainvälisin vertailutietoihin vahvistetaan. THL tuottaa tutkittua tietoa palveluiden
kustannusvaikuttavuudesta ja hyvinvointijärjestelmästä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
sekä tukee ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakko- ja jälkikäteen tapalúuaa arviointia
säädösvalmistelussa.

THL osallistuu lainsäädäntökokonaisuuksien (kuten tartuntatautilain, alkoholilain, tupakkalain,
mielenterveyslain, päihdehuoltolain, omais- ja perhehoitolakien ja vammaislainsäädännön)
uudistamiseen ja vaikutusten arviointiin toimialueellaan. THL tukee STM:ää lainsäädännön
toimeenpanoon liittyvissä tehtävissä.

Hallitusohjelman strategisten tavoitteiden lisäksi on myös muita merkittäviä hankkeita, kuten
kuntoutusjåig'estelmän uudistaminen, mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen, koti- ja vapaa-
ajan tapaturmien ehkäisy ja biopankkiyhteistyö, joiden kehittämiseen ja toimeenpanoon THL
osallistuu.

THL on mukana kuolemansyyn selvittämisen ja oikeuslääkinnän kehittämiseen liittyvässä työssä ja
osallistuu niiden kustannusrakenteen selvittämiseen.

THL osallistuu kansainvälisten sopimusten, esimerkiksi Istanbulin sopimuksen ja YK:n
vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, toimeenpanoon sekä muihin
hallitusohjelmaa tukeviin kansainvälisiin tehtäviin kuten YK:n ja WHO:n toimiin tarttumattomien
tautien vähentämiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen otrjauksen toteutuksesta ja rahoituksesta
sovitaan erikseen STM:n ja THL:n välisellä puitesopimuksella, joka tehdään ajalle 01 .01.2016 -
3I.12.2019, sekä vuosittaisilla toimeenpanosuunnitelmilla.

THL tukee ministeriötä tehtäväalueensa EU- ja kansainvälisissä tehtävissä.

THL osallistuu konserniviestinnän linjausten valmisteluun ja yhteisiksi sovittuihin viestinnän
hankkeisiin, sopimuskaudelle ajoittuviin sidosryhmäbarometreihin sekä kärkihankkeiden ja sote-
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uudistuksen viestintään sisältövastuidensa puitteissa.

Strategisissa hankkeissa toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.

2. YHTEISKUNNALTISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

Yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina käytetään hallitusohjelman strategisen tavoitteen
Hyvinvointi ja terveys tavoitteita, joita seurataan myös koko valtioneuvoston tasolla. Niitä
täydennetään muilla hallitusohjelman tavoitteilla, joihin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
osallistuu. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista kuvaavien indikaattorien lisäksi käytetään
kärkihankkeiden seurantamittareista niitä, jotka koskettavat THL:n toimintaa ja joihin se osallistuu.

Valtioneuvoston hyväksymät seurantaindikaattorit, joita sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonalalla käytetään ovat (liite i):

r Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti
päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla
toimeenpanolla. Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet.

r Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu.
Julkinen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen kantok¡ryn puitteissa.
Ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän.

r Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet.
o Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa on vahvistettu.
o Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä.
r Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi.
o Järjestötyö javapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt normeja

purkamalla.

3. TOIMINNALTINEN TULOKSELLISUUS

THL tuottaa omalta osaltaan hallitusohjelman mukaisen ehdotuksen siitä, miten yhteistyötà ja
työnjakoa sekä rakenteita tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välillä kehitetään, mukaan lukien
alueellisten ja alakohtaisten osaamiskeskittymien muodostaminen. Tässä otetaan huomioon
hallituksen 7 .11.2015 tekemässä päätösesssä tehty linjaus, jonka mukaan yliopistosairaaloiden ja
vastaavien sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnalle ja kehittämiselle sekä alan yliopistoissa
tehtävän tutkimuksen ja opetuksen hyödyntämiselle sosiaali- ja terveyspalveluiden kälännön
kehittämisessä luodaan tawittavaT perusteet.

THL tuottaa yhdessä hallinnonalan muiden laitosten kanssa ehdotuksen ja toimintamallin
yhteistyön syventämiseksi esimerkiksi yhteisten tukipalveluj en osalta.

THL tekee yhdessä SOTERKO toimijoiden kanssa konkreettisen ehdotuksen SOTERKO
yhteistyön syventämiseksi.

THL tekee toiminnassaan selkeät tavoitteet ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hakemisesta sekä
seuraa ulkopuolisen tutkimusrahoituksen kehitystä ja läpimenoa rahoitusmuodoittain.

THL ottaa huomioon kansainvälisen arvioinnin suositukset ja tekee rakenteellisia muutoksia ne
huomioiden. THL:n neuvoston arviointijaos arvio, miten kansainvälisen arvioinnin suosituksia on
otettu huomioon.

Kansainvälisten arviointisuositusten mukaisesti THL jatkaa yritysyhteistyön ja innovaatioiden
kaupallistamisen eteenpäin työstämistä ottaen huomioon hankinta- ja valtiontukisäännökset.

Sopeutustoimet on suunniteltava siten, että hallitusohjelman toimeenpanoon ja asiantuntija- ja
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viranomaistehtävien hoitoon liittyvät riskit minimoidaan.

3.1 TUOTOKSET IA LAADUNHALLINTA

STM on asettanut THL:lle seuraavat tavoitteet ja niiden mittarit

Kärkihanke: Palvelut asiakaslähtöiseksi
Hallitusohjelman tayoite:
- Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeessa painotetaan varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotettaja
vaikuttavia asiakaslähtöisiä palveluketjuja yli hallinnonrajojen.
- Hankkeessa vahvistetaan kokemusasiantuntemuksen käyttöä ja ihmisten osallisuutta sekä mahdollistetaan
ihmisille omien valintojen tekeminen.
Tavoite Mittari tai muu

seuranta
Tavoite 2016 Tavoite 2019

Määritellään julkinen
palvelulupaus.

Kokemusasiantuntijuus j a
asiakkaiden
osallistumisen
toimintamallit.

Asukkailla on
käytössään
sähköinen palvelu,
jonka avulla voi
kattavasti hakeaja
vertailla sosiaali- ja
terveyspalveluiden

Ja
yksityisiä tuottajia.
Palvelun
kävijämäärät/kk.

Toiminnan
kattavuus

THL osallistuu julkisen
palvelulupauksen sisäIlön
määrittelyyn.

THL osallistuu asiakkaiden
osallistumisen toimintamallien ja
-prosessien määrittelyyn ja
kokeilun valmisteluun.

Julkinen palvelulupaus on
kä¡össä.

Asiakkaiden
osallistumisen
toimintamallit ja prosessit
ovat laajassa kä¡össä.

Omahoidon ja sähköisten
palveluiden kehittäminen
ja käyttöönotto.

THL osallistuu omakanta-
palvelun toteutukseen Operin
toimintasuunnitelman mukaisesti
sekä muiden sähköisten
palveluiden toteutukseen SADe-
palveluiden j atkosuunnitelmia
koskevien linjausten mukaisesti.

Asukkaat voivat tallentaa
ja ylläpitää omia terveys-
ja hyvinvointitietojaan
omakanta-palvelussa.
Sähköinen hoidontarpeen
arviointi ja omahoitoa
tukevat sähköiset palvelut
ovat laajassa käytössä.

Palvelusetelikokeilu THL osallistuu
palvelusetelikokeilun
valmisteluun
valinnanvapausmallia koskevien
linjausten mukaisesti.

THL kehittää palvelujen
hakemista, vertailua ja valintaa
tukevaa tietopohjaa ja sähköisiä
palveluita.

Valinnanvapaus/pal-
velusetelikokeilu on
toteutettu.

Valinnanvapauden
edellyttämät
tiedonhallintaratkaisut on
toteutettu.
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Kärkihanke: EdistetÍiåin terveyttä ja hyvinvoitia sekä vähennetään eriarvoisuutta
Hallitusohjelman tavoite:
- Terveyden edistäminenja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti päätöksenteossa,
palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpanolla. Terveys- ja
hyvinvointierot ovat kaventuneet.
- Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuçttu. Ihmisten erilaisissa
elämäntilanteissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän.
Tavoite Mittari tai muu

seuranta
Tavoite 2016 Tavoite 2019

Edistetään terveitä
elintapoja ja
mielenterveyttä sekä
ehkäistään
kansansairauksia ja
yksinäisyyttä.
Toimenpidekokonaisuu
den kaikissa
toimenpiteissä otetaan
huomioon
eriarvoisuuden
loiventaminen ja
syrjälymisen
ehkäiseminen.

Kärkihankkeessa
valittujen hyvien
käytäntöjen
leviäminen: kuinka
isossa osassa maata
käytössä.

Väestöþselyissä
väestöryhmien
hyvinvointi- ja
terveyserot eivät
kasva.

I THL tuottaa ja tekee tunnefuksi
I tietopohiaa terveistä elintavoista
ja ehkäisevislä palveluista sekä
mielenterveyden suoja- ja
riskitekij öistä, painopisteinä
väestöryhmien väliset erot ja
niiden taustatekijät sekä terveyttä
edistävän ja sairauksia
ehkäisevän toiminnan
kustannusvaikuttavuus, mukaan
lukien mielenterveyden
edistämisen
kustannusvaikuttavuus.

Elintavoiltaan terveempi
väestö ja parempi
mielenterveys koko
väestössä.

Väestöryhmien välisten
terveyserojen
kaventuminen siten, että
heikommin voivien
ryhmien elintavat ja
mielenterveys ovat
parantuneet suhtelliseti
enemmän.

Positiivista
mielenterveyttä
kuvaavia mittareita
on vakiintuneesti
mukana THL:n
väestökyselyissä ja
tietoa saadaan eri
ikäryhmistä.

THL vahvistaa tietopohjaa
terveydestäja siihen
vaikuttavista tekijöistä kaikissa
väestöryhmissä (ml. lapset,
nuoret, ikääntyneet, vammaiset
sekä kultnruriset vähemmistöt)
joissa tietoja on nyt niukasti.
Tiedonkeruuseen ja sen
hyödyntämiseen THL tekee
kokonaissuunnitelman, j ossa
huomioidaan nykyisen
tietopohj an puutteet j a

kehittämistarpeet.

Tietoa kaikkien
väetöryhmien terveydestä
ja siihen vaikuttavista
taustatekijöistä eri alueilla
on saatavilla.

Väestön tietoisuus
hyvinvointiin, terveyteen
ja mielenterveyteen
vaikuttavista tekijöistä on
lisääntynyt.

THL tutkii ja arvioi hyviä
toimintamallej a sekä tuottaa
tutkimus- ja arviointitiedosta
käytännönläheistä tietoa hyvien
toimintamallien kä¡töönoton
edell¡yksistä ja höydyistä. THL
tukee hyvien toimintamallien
käyttöönottoa. Painopisteenä
ovat osallisuutta lisäävät hyvät
toimintamallit, itsemurhien
ehkäisy sekä hyvät
toimintamallit, jotka kohdentuvat
niihin väestöryhmiin, joissa
kuolleisuus, sairastavuus ja
psykososiaalinen
kuormittuneisuus ovat

Hyvät toimintamallit ovat
tunnettuja, ja niiden
käyttö arrunattilaisten
työssä on lisääntynyt.

Lisätään mahdollisuuksia
hyvinvointiin ja
osallisuuteen.

THL arvioi hyvinvoinnin ja
osallisuuden toteutumista
väestössä ja tuottaa sitä koskevaa
tietoa päätöksenteon tueksi.
Erityistä huomiota kiinnitetään
terveys- ja hyvinvointieroj en
kaventamiseen.

THL on tuottanut
kattavasti tietoa väestön
hyvinvoinnista ja
osallisuudesta sekä niitä
tukevista hyvistä
toimintamalleista.
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THL tukee asiantuntemuksellaan
syrjäytyneiden ja
syrjäyry.misuhan alla olevien eri-
ikäisten henkilöiden parissa
toimivia ammattilaisia ja kehittää
syrjäytyneiden henkilöiden
parissa tehtävää työtä, mukaan
lukien nuoret, keski-ikäiset ja
ikääntyneet.

Valtakunnallisilla,
alueellisilla ja kuntatason
päätöksentekijöillä on
käytössään tieto keinoista
ja tekijöistä, joilla väestön
hyvinvointia ja
osallisuutta voidaan lisätä
sekä syrjäytymistä ja
huono-osaisuutta ehkäistä

ia vähentää.
THL kokoaa ja levittää tietoa
hyvinvointia ja osallisuutta
lisäävistä hyvistä
toimintamalleista ja -
politiikoista.

THL kokoaa ja levittää tietoa
hyvinvointia ja osallisuutta
lisäävistä hyvistä
toimintamalleista ja -
politiikoista, erityisesti liittyen
mielenterveyteen sekä
elintapoihin (ml. liikunta ja
ravitsemus).

Ammattilaisilla on
kä¡össään hyvinvointia
ja osallisuutta lisääviä ja
syrj äyfymistä j a huono-
osaisuutta ehkäiseviä
toimintamalleja.

THL tukee neuvola- koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon
palvelujen kehittämistä niin, että
niissä tunnistettaisiin ja
tuettaisiin nykyistä
tehokkaammin riskiryhmiin
kuuluvia perheitä, lapsia ja
nuoria.

Varmistetaan rakennusten
terveellisyyttä koskevien
ratkaisujen oikea-
aikaisuus ja tehokkuus.

THL kehittää uusia menetelmiä
rakennusten terveydellisten
olosuhteiden selvittämiseksi.

THL osallistuu
rakennusterveyteen liittyvään
viestintään välittämällä ihmisille
tutkittua tietoa eri tekijöiden
riskeistä ja niiden hallinnasta.

Rakennusten
terveydellisten
olosuhteiden
selvittämiseksi on
kehitetty uusia
menetelmiä.

Rakennusterveyteen
liiffyvistä tekijöistä on
viestitty siten, että
ihmisille on muodostunut
realistinen kuva
rakennusterveyteen
liitlyvistä riskeistä ja
niiden hallinnasta.

Luodaan pysyvät tavat
tehdä poikkihallinnollista
yhteistyötä.

Poik4ci-
hallinnollisen
yhteistyön uusia
tapoja on kokeiltu
ja arvioitu.

Kokeilun pohjalta
on mallinnettu
pysyvät tavat tehdä
poikkihallinnollista
wötä.

THL tukee ja kehittää laaja-
alaista ja poikkihallinnollista
hyvinvoinnin j a terveyden
edistämisen työtä sekä tukee eri
hallinnonaloj a kansallisella,
alueellisella ja paikallisella
tasolla ottamaan huomioon
päätöstensä vaikutukset
hyvinvointiin, terveyteen j a
eriarvoisuuteen.

Mallinnus
poikkihallinnolliselle
yhteistyölle on
valmistunut.
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THL osallistuu
asiantuntemuksellaan
valtionhallinnon
poikkihallinnollisen yhteistyön
rakenteiden luomiseen
suunnittelu-, kokeilu-, arviointi-
ia iuum¡ttamisvaiheessa.

Toimeenparmaan
kuntoutusj ärj estelmän
kokonaisuudistus

THL tukee omalta osaltaan
kuntoutuksen
kokonaisuudistuksen
toteutumista ja osallistuu
kuntoutuskäytäntöjen
uudistamiseen.

Sosiaali- ja
terveyspalveluiden
toimijat kykenevät
arvioimaan oikea-
aikaisesti j a vaikuttavasti
asiakkaidensa
kuntoutustarpeita ja
kuntoutusprosesseia.

Lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma

Hallitusohjelman tavoite:
- Lasten ia perheiden hwinvointi ia omat voimavarat ovat vahvistuneet.
Tavoite Mittari tai muu

seuranta
Tavoite 2016 Tavoite 2019

Kodin ulkopuolelle
sijoitetut0-17-
vuotiaat.

Kodinhoitoapua
vuoden aikana
saaneita
lapsiperheitä.

Lapsiperheiden
tarvitsemien
ennaltaehkäisevien
ja kotiin
arurettavien
palvelujen
saatavuus.

Lapsiperheiden
kotiin annettavien
palveluiden määrä.

THL osallistuu
palvelukokonaisuuksien
mallintamiseen sekä erikseen
sovittavien hankkeen
osakokonaisuuksien
toteuttamiseen
hankesuunnitelman mukaisesti.

THL tukee kärkihankkeeseen
liiffyvien kokeiluhankkeiden
valmistelua, toteuttamista ja
arviointia.

Matalan kynnyksen
monialaiset
perhekeskukset ovat
toiminnassa eri puolilla
maata.

Alueelliset lasten ja
nuorten vaativien
palvelujen osaamis- ja
tukikeskukset ovat osa
sosiaali- ja
tervydenhuollon
rakennetta.

Osana sosiaali- ja
terveydenhuollon
rakenneuudistusta on
oteth¡ käyttöön lapsi- ja
perhepalvelujen
palvelukokonaisuutta
ohjaava alueellinen ja
kansallinen
koordinaatiorakenne,

Lapsivaikutusten
arviointimalli on
vakiintunut laajasti
käytettäväksi
päätöksenteon osaksi.
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kokeiluhankkeita.

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa

Hallitusohjelman tavoite:
- Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu.
- Omaishoitoa on vahvistettu.
Tavoite Mittari tai muu

seuranta
Tavoite 2016 Tavoite 2019

Kehitetään ikäihmisten
kotihoitoa ja vahvistetaan
kaikenikäisten
omaishoitoa.

Kärkihankkeeessa
luodaan iäkkäiden
palvelujen
asiakaslähtöinen,
kustannusvaikuttava j a

hvyin yhteen sovitettu
kokonaisuus.

Hankkeessa toteutetaan
omais- ja perhehoitajien
hyvinvointia tukevia
palvelumalleja.

Luodaan uudistusta
toimeenpaneva ja
käytännön työtä ohjaava
koordinaatiorakenne.

Kärkihankkeen
toimeenpanon tueksi
käynnistetään paikallisia
ja alueellisia
kokeiluhankkeita.

Iäkkäiden palvelujen
rakennemuutos edistyy
- omaishoidon tuella
hoidettavien määrä
lisääntyy
-perhehoidon (erit.
iäkkääÐ asiakasmäärä
kasvaa.

Kotona asuvat 75 ja 80
wotta täyttäneet
vastaavanikäisistä, o/o

- Omaishoidon tuella
hoidettavat vuoden aikana
(ikäryhmittäin)
- Perhehoidossa olevien
iäkkäiden määrä (lyh¡- ja
pitkäaikaisesti).

Tietolähde : sotka-net. fi,
pl. lyhytaikaisesti
perhehoidossa olevat
iäkkääÐ.

Iäkkäiden ihmisten
palvelurakennetilasto-
tiedot.

Omaishoidon tuella
hoidettavien määrä ja
määrän muutokset.

Kotona asuvien 75 ja 80
-vuotiaiden suhteellinen
osuus koko ikäluokasta ja
osuuksien muutokset.

Perhehoidossa olevien
asiakkaiden (ikäluokittain
eritelÐ suhteelliset
osuudetja niiden
muutokset.

THL osallistuu
palvelukokonaisuuksi
en mallintamiseen,
koordinaatiorakentee
n luomiseen ja
mallintamiseen sekä
erikseen sovittavien
hankkeen
osakokonaisuuksien
toteuttamiseen
hankesuunnitelman
mukaisesti.

Iäkkäiden palvelujen
kokonaisuus on määritetty,
mallinnettu ja pilotoitu.
Palvelujen rakenne on
muuttunut niin, että
mahdollisimman tervettä ja
toimintakykyistä ikääntymistä
turvaava toiminta on
vakiintunut, kotiin annettavat
palvelut ovat lisäänfyneet
asetettujen tavoitteiden
mukaisesti ja niiden sisältö on
uudistettu. Palvelurakennetta
on kehitetty kokonaisuutena.

Omais- ja perhehoidon uusia
toimintamalleja on otettu
käyttöön (pilotoinnin ja
arvioinnin pohjalta), omais- ja
perhehoidon keskukset ovat
toiminnassa ja perhehoito on
vakiinnuttamassa asemaansa
iäk4<äiden palvelujen
rakenteessa.

Osana sosiaali- ja
terveydenhuollon
rakenneuudistusta on otettu
käyttöön iäkkäiden
palvelukokonaisuutta ohjaava
alueellinen ja kansallinen
koordinaatiorakenne.
Yhdenvertaisuutta parantavia
käytänteitä levitetään sen
kautta.

Osatyökykyisille tie työelämään
Hallitusohjelman tavoite:
- Selkeytetään sosiaaliturvajärjestelmää osatyökykyisten työllistymistä kannustavaksi ja
edistäväksi.
-Edistetään vammaisten ia osatyökykyisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia avoimille



11

työmarkkinoille
-Alentuneen työkyvyn omaavien vaikeasti työllistyvien työttömien akfivoinnissa huomioidaan
osallistavat toimet.
Tavoite Mittari tai muu

seuranta
Tavoite 2016 Tavoite 2019

Lisätään merkittävästi
osatyökykyisten työssä
pysymistä ja
tyollistymistä avoimille
työmarkkinoille.

THL tukee
asiantuntemuksellaan
Osatyökyþisille tie työelämään
kärkihankkeen toimeenpanoa.

THL osallistuu TTL;n johdolla
toteutettavaan hankkeeseen,
jossa kehitetään osatyökyisten
ja työttömien tyo- ja
toimintakyvyn arviointia sekä
hoitopolkuja
perusterveydenhuollon,
erikoissairaanhoidon j a

työterveyshuollon
yhteistyökä¡äntöjen
tukemiseen sosiaali ja
terveydenhuollon sekä työ- ja
elinkeinohallinnon uusiin
palvelurakenteisiin.

Osatyökykyiset saavat
aiempaa paremmin
tarvitsemansa tuen
työllistymiseen tai muuhun
aktiiviseen osallisuuteen.

Osatyökykyiset ja työttömät
pääsevät tarvitsemaansa
hoitoon ja kuntoutukseen,
tyollistyvät paremmin ja
pysyvät työelämässä.

Työttömien saama hoito ja
kuntoutus on parantunut
työkyvyn näkökulmasta
tarpeenmukaisemmaksi.

Nuorisotakuuta yhteiskuntatakuun suuntaan
Hallitusohjelman tavoite:
- Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt.
- Koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut
Tavoite Mittari tai muu

seuranta
Tavoite 2016 Tavoite 2019

Riskiryhmissa elävlä
lapsia ja nuoria tuetaan.

Koulutuksen ja tyon
ulkopuolella olevien
nuorten määrän
kehittyminen.

THL tukee
asiantuntemuksellaan
syrjäytpeiden ja
syrj äylymisuhan alla olevien
nuorten parissa toimivia
ammattilaisia ja kehittää
nuorten parissa tehtävää
työtä.

Syrj äytyneiden nuorten
määrä on vähentynyt ja
heidän saamansa tuki
parantunut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten
hallinta. Uudistus toteutetaan palvelujen täydellisellä horisont¿alisellaja vertikaalisella integraatiolla sekä
vahvistamalla järjestäjien kantoþþä. Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä
palveluketjuien saumaton kokonaisuus.
Tavoite Mittari tai muu

seuranta
Tavoite 2016 Tavoite 2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirretään kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille.

Uudistus edellyttää uuden
sote-järjestämislain
säätämistä ja sen
toimeenpanemiseksi
erillisen voimaanpanolain.

III:n vaikutusarviointi

THL osallistuu sote-
valmisteluryhmiin.

Seuranta ja jatkuva
vaikutusten arviointi on
toiminnassa.

THL osallistuu sote-
valmisteluryhmiin, vastaa
säädösten vaikutusten
ennakkoarvioinnista,

THL vastaa säädösten
vaikutusten
ennakkoarvioinnista.
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suunnittelee seurannan ja
jälkikäteisen
vaikutusarvioinnin ja
vastaa riittävästä
tietopohjasta.

THL suunnittelee
seurannan j a j älkikäteisen
vaikutusarvioinnin.

THL vastaa riittävästä
arviointien tietopohi asta.

THL osallistuu roolinsa
mukaisesti SOTE-
uudistuksen
ohjausjärjestelmän
rakentamiseen.

THL osallistuu
uudistuksen valmisteluun
ja toimeenpanoon.

Sosiaali- ja
terveydenhuollon välinen
yhteistyo
palvelujärj estelmässä
lisääntyy.

Yhteistyö perus- ja
erityistason palveluiden
välillä tiivistyy.

THL seuraa, kehittää ja
levittää asiakaskeskeisiä
sosiaali- ja
terveydenhuollon välisen
yhteistyön malleja sekä
perus- ja erityistasojen
välisen yhteistyön malleja.

THL antaa
asiantuntijatukea sote-
palvelujen kehittämisessä
osana uudistuvaa
palveluiäriestelmää.

Sektoriraj at ylittäviä,
asiakaslähtöisiä ja
asiakkaan näkökulmasta
toimivia kokonaisuuksia
on otettu laajasti
käyttöön
palveluj ärjestelmässä.

Sosiaali- ja
terveydenhuollon
uudistuksessa taw ittav aa

tietopohjaa uudistetaan.

THL osallistuu roolinsa
mukaisesti SOTE-
uudistuksen tietopotrjan
rakentamiseen ja
tietotuotannon
uudistamiseen.

Sosiaali- ja
terveydenhuollon
uudistuksessa tarv ittav a
tietopohjaa on uudistettu.

Kansalliset sote-
indikaattorit on otettu
käyttöön ja THLn
tietovarannot
mahdollistavat
tehokkaan ja ajantasaisen
seurannan.

Hoidon saatavuuden
linjaukset ja yhtenäiset
perusteet sekä
erikoissairaanhoidon
keskittämisen kriteerit on
valmisteltu.

THL osallistuu hoidon
saatavuutta ja yhtenäisiä
perusteita valmistelevan
työryhmän työhön sekä
tuottaa tietopohjaa
valmistelun tueksi.

Yhtenäiset kiireettömän
ja kiireellisen hoidon
perusteet ovat käytössä
osana sote-uudistusta.

Palvelujärjestelmä
tunnistaa riskiryhmät j a

erityisryhmät.

Erityisryhmien
integroiduista palveluista
on käytettävissä tiedot.

THL tukee integroitujen
palvelukedujen
kehittämistä heikoimmassa
asemassa olevien
väestöryhmien
osallisuuden, hyvinvoinnin
ja terveyden tukemiseksi ja
rakentaa tietopohjan
palveluj en monikäyttäj istä.

Riskiryhmille ja
erityisryhmille on tarj olla
varhaista tukea sekä
ehkäiseviä ja korjaavia
palveluita.

Nuorten
palvelutarpeeseen on
kehitetry uudet
integroidut
palvelukokonaisuudet.

Palvelujärjestelmän
uudistuksessa
vahvistetaan asiakkaan j a
potilaan oikeuksia ja
valinnanvapauksia.

THL osallistuu omalta
osaltaan valinnanvapautta
koskevien linjausten
valmisteluun ja
toimeenpanoon mm.
vastaamalla
www. hoitopaikanvalinta. fi

Palveluj ärj estelmä turvaa
asiakkaan ja potilaan
oikeudet.
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-nettisivuston (Kelan
yhteydessä toimivan
yhteyspisteen sivusto)
kansallista
valinnanvapautta
koskevien tekstien
päivittämisestä. THL
osallistuu usein kysyttyjen
kysymysten ja vastausten
valmisteluun ja
asiakastiedusteluihin
vastaamiseen (yhdessä
STM:n kanssa, sovittujen
linjausten potrjalta).

THL osallistuu
itsemäärämisoikeuslainsää-
dännön valmisteluun.

Palvelujärjestelmän
muutoksessa varmistetaan
kuntien hyvinvoinnin j a

terveyden edistämisen
toteutuminen.

Kuntien terveyden
edistämisen aktiivisuus

THL tukee kuntien ja sote-
alueiden hyvinvoinnin j a

terveyden edislämisen
toimintaa.

Kunnat saavat tukea
hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen
toteuttamiseen.

Kuntien tehtävien ia velvoitteiden karsinta
Tavoite Mittari tai muu

seuranta
Tavoite 2016 Tavoite 2019

Kuntien kustannusten
karsinta kuntien tehtäviä
ja velvoitteita
vähentämällä -hanke.

THL arvioi kuntien
tehtävien ja velvoitteiden
karsinnan vaikutuksia
väestön hyvinvointiin j a

terveyteen.

Kuntien tehtävien ja
velvoitteiden karsinnan
vaikutuksia väestön
hyvinvointiin ja
terveyteen on arvioitu, ja
vaihtoehtoisia
toimintatapoja on
tunnistettu.

Digitalisaatio
Hallitusohjelman tavoite:
Johtamisø ja toimeenpanoa on rohkeasti uudistettu vahvistamalla tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja
avoimuutta sekä hyödyntämällàkokeiluia ja kansalaisten osallisuutta tukevia toimintatapoia.
Tavoite Indikaattorit tai

muu seuranta
Tavoite 2016 Tavoite 2019

Julkisia palveluja ja
hallinnon prosesseja
digitalisoidaan.

Sähköisten
palveluiden
lukumäärä ja
avattujen
tietokantojen
lukumäärä.

THL tekee oman
digitalisaatiosuunnitelman
ja käynnistää
toimeenpanon.

THL:n hallinnon prosessit
on pääosin digitalisoitu.

Digitalisaation
toteuttaminen STM:n
kärkihankkeissa.

Merkittävissä hankkeissa
(1. mili. €) KA-menetelmä
ja hankesalkku ovat
käytössä. THL toimii KA-
vuosikellon ja
hallintamallin mukaisesti
noudattaen yhteistä
arkkitehtuuria.

Digitalisaatio on toteutettu
kaikissa kärkihankkeissa
KA-menetelmällä.

Terveydenja
hwinvoinnin seurannan

Sovittujen hankkeiden
osalta THL kävnnistää

Terveyden ja hyvinvoinnin
seuranta ja tilastointi on
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ja tilastoinnin
digitalisointi,
toimipaikkatiedot ja
tiedolla johtaminen.

tavoitetilan määrityksen ja
hankesuururitelun yhdessä
toimialan muiden
toimijoiden kanssa.
Hankesuururitelman
toteutus STM:n kanssa
erikseen sovittavalla
tavalla.

digitalisoitu. Toimialan
toimipaikkatietojen
hallinta integroitu
kokonaisuutena
mahdollisimman kattavasti
ja päällekkäiset prosessit
poistettu. Yhdessä sovitun
hankesuunnitelman
mukainen toimeenpano on
uudistanut THL:n
tietotuotannon ja tiedolla
johtamista tukevia
tietopalveluia.

Lupa- ja
valvontatoimiruran
digitalisointi.

Sähköistettyjen
palveluiden
lukumäärä.

THL osallistuu nyk¡ilan
kartoitukseen, valvonnan
arkkitehtuurin
suunnitteluun j a sähköisen
asioinnin kehittämiseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin
lupa- ja valvontatoiminta
on digitalisoitu.

Varmistetaan nnan toimivuus
Tavoite Indikaattorit tai

muu seuranta
Tavoite 2016 Tavoite 2019

Eriarvoisuuden ja
syrjäyrymisen
mekanismien
tunnistaminen paranee.

THL tutkii
eriarvioistumisen,
köyhyydenja
syrjäytymisen
mekanismeja ja tuottaa
niitä koskevaa
ajankohtaista tietoa
päätöksentekoa varten.

THL tutkii ja arvioi
sosiaali- ja
terveydenhuollon
mahdollisuuksia ehkäistä
j a torjua eriarvoisuutta,
köyhyyttä j a syrj äytymistä.

THL käynnistää
romaniväestön
hyvinvointia selvittävän
perustietotutkimuksen sekä
osallistuu
romanipoliittisen ohjelman
arviointiin, seurantaan
sekä ohjelman toimien
vaikuttavuutta arvioivien
indikaattoreiden
kehittämistyöhön erikseen
sovittavalla tavalla.

THL koordinoi
esteettömyyden
edistämiseen liiffyvää
työtä ja levittää sitä
koskevia hyviä käytäntöjä
eri hallinnonaloilla.

THL kehittää tietopohjaa
YK:n vammaisten

Eriarvoisuutta, köyhyyttä j a

syrj äytymistä aihcuttavat
keskeiset menkanismit on
tunnistettu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintamahdollisuudet
eriarvoisuuden ja
syrjäytymisen ehkäisyssä ja
torjunnassa ovat vahvistuneet.

THL on osallistunut YK:n
vammaisten oikeuksien
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oikeuksien
yleissopimuksen
toimeenpanoa,
raportointia ja
vammaislainsäädännön
uudistusta varten. THL
saattaa loppuun Suomen
vammaispoliittisen
ohjelman toimeenpanon
seurannan sekä osallistuu
uuden YK-sopimukseen
perustuvan
vammaispoliittisen
ohjelman valmisteluun ja
toimeenpanoon. THL
kehinää akriivisesri
pohjoismaista
vammaispolitiikkaa ja -
tutkimusta.

yleissopimuksen
toimeenpanoon Suomessa
sekä kehittänyt pohj oismaista
vammaispolitiikkaa ja -
tutkimusta. Vammaisia
koskeva tietopohja on
vahvistunut.

Tiivistetään yhteistyota
maahanmuuttajien
kotouttamista, terveyttä ja
hyvinvointia tukevien
toimien kehittämisessä.

THL tckee yhteistyötä
muiden tahojen
kanssamaahanmuuttaj ien
kotouttamisessa ja
hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä.

THL osallistuu kriisi- ja
traumaterapian sekä
mielenterveyspalveluj en
kehittämiseen.
THL kehittää yhdessä
muiden tahojen kanssa
maahanmuuttajien
terveyden j a hyvinvoinnin
tietopohjaa.

THL jatkaa FGM (tyttöjen
ympärileikkauksen
ehkäisy) -
toimintaohjelman
toimeenpanoa vuoden
2016 loppuun.

Maahanmuuttajien
kotoutumista on edistetty ja
tietopohjaa heidän
terveydestänn ja
hyvinvoinnista on vahviststtu.

Ylläpidetään varautumista
ympäristöterveyden
riskitilanteisiin.
Vahvistetaan väestön
kriisikestär,yyttä j a kykyä
selvityä poikkeusoloissa.

THL ylläpitää
varautumistaan
ympäristöuhkien
afüeuttamiin
häiriötilanteisiin.

Ympäristöterveyden
häiriötilanteisiin on varauduttu
ja siihen liittyviä menetelmiä
kehitetty.

Varmistetaan valmius
torjua tarttuvia tauteja
kansallisesti.

Asiantuntijaresurssi
en määrä ja laatu.

THL osallistuu
tartuntatautilain
kokonaisuudistuksen
toimeenpanoon ja
ylläpitää valmiutta
vaativiin analyyseihin
keskeisten
taudinaiheuttajien
tunnistamiseksi.
THL selvittää
tartuntatautien torj ururan
sekä rokotusohìelman

Tartuntatautien seuranta
torjunta on hyvällä
kansainvälisellä tasolla.
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kustannusvaikuttavuutta.
Varaudutaan
maahanmuuttajien
infektiosairauksien
torjuntatoimiin ja
epidemioihin ja rokotusten
täydentämiseen.

Tehostettu seuranta,
tautitaakan seuranta,
asiantuntijaohjaus,
viestintä ja tiedotus.

Yhteistyö muiden
hallinnonaloien kanssa.

Sairastavuus, tautitaakka ja
rokotuskattavuus ei poikkea
muusta väestöstä.

Epidemioita ei esiinny
vastaanottokeskuksissa.

Mikrobilääkeresistenssi ei
lisäänny.

Mikrobilääkeresiste
nssin esiintyvyyden
muutokset.

Laboratoriodiag-
nostiikkavalmiuden
laajuus ja laatu.
Seurantatietojen
kattawus.
Epidemianselvitys-
ten tuloksellisuus.

Asiantuntij aohj e istus

Erityistason
laboratorioanalytiikan
ylläpito.

THL selvittää
tartuntatautien torjunnan
sekä rokotusohjelman
kustannusvaikuttavuutta.

Resistenssitilanne säilyy
ennallaan tai paranee.

Rokotuskattavuuden
parantaminen

Kansallisen
rokotusohjelman
kehittäminen tuottamalla
tietoa rokotusten
turvallisuudesta, tehosta ja
kustannusvaikuttavuude sta.

THL lisää koulutuksella ja
informaatiopalveluilla
terveydenhuollon
ammattilaisten
asiantuntemusta ja yleisön
tietoisuutta hyvän
rokotussuojan
merkityksestä.

THL tukee kuntia
rokotusohjelman
toimeenpanossa ja väestön
rokotustietoisuuden
patarntamisessa.

Kansallisen rokotusohj elman
rokotuskattavuus säilyy,
kausi-influenssa
rokotekattawus paranee.

Jokaisella on mahdollisuus
tehdä tietoon perustuva pätös
omasta tai lapsensa
kansalliseen rokotusohj elmaan
kuuluvasta rokotuksesta.

THL tekee
rokotetutkimusta
ylläpitääkseen kansallista
asiantuntiiuutta.

Parannetaan
ilmastonmuutoksen ja sen
torjuntatoimenpiteiden
aiheuttamien
terveysvaikutusten
arviointia.

THL on käynnistänyt
toimenpiteet
ilmastonmuutoksen ja sen
torjuntatoimenpiteiden
aiheuttamien
terveyshaittojen
arvioimiseksi.

Ilmastonmuutoksen ja sen
torjuntatoimenpiteiden
aiheuttamia terveydellisiä
haittoja on arvioitu.

Väestön kemikaalialtistus
ja altistumisen
ehkäisemiseksi
käytettävissä olevat keinot
tunnetaan nykyistä
paremmin.

THL toimeenpanee
osaltaan vaarallisia
kemikaaleja koskevan
ohjelman väestön
kemikaalialtistumista
koskevat suositukset.

Vaarallisia kemikaalej a

koskeva ohjelma on toteutettu
kemikaalialtistuksen
arvioinnon osalta.

Vankiterveydenhuo llon
siirto.

THL tukee
Vankiterveydenhuollon
yksikön toiminnan
käynnistämistä ja
tulosohjaa sitä, ja kehittää
vankien terveydenhuoltoa
ia henkilöstön koulutusta.

Vankiterveydenhuollon
yksikön toiminta on
vakiintunut ja
vankiterveydenhuoltoa on
kehitetty kehittämisotrj elman
toimintalinjausten mukaisesti.

Terveysturvallisuuden
ylläpitoa vahvistetaan

Pohjoismaisen
ministerineuvoston

Terveysturvallisuuden ylläpito
ia kehittäminen on
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kansainvälisessä
yhteistyössä.

puheenjohtajuus,
EU/ECDC, WHO, GHSA.
THL osallistuu GSHA -
hankkeen maa-arviointien
toteuttamiseen erikseen
sovittavin voimavaroin.

varmrstettu.

3.2. TOIMINNATLINEN TEHOKKUUS

Sosiaali- ja terveysministeriön koko halliruronalalle yhteiset tavoitteet ovat:
. Hallinnonalan yhteiset ICT-hankkeet ja
. hankintatoimen ja toimitilojen käytön tehostaminen.

Tavoite 2016 Tavoite 2019
Hallinnonalan yhteiset ICT
hankkeet.

THL tekee oman ICT-
linjausten toimeenpano-
suunnitelman. Toimeenpanot
yhteishankkeissa käynnistetty
ja yhteinen hallintamalli
käytössä.

Korotetun tietoturvan projekti
etenee ja virasto tuottaa
kyberturvallisuuden
tilannekuvaa.

Hallinnonalan tietohallinnon
2017 línjaukset sekä JulkICT-
strategia toimeenpantu. HA:n
ja Valtorin yhteiset ICT-
palvelut käytössä.

Keskeiset korotetun
tietoturvallisuuden j a

riskienhallinnan prosessit
valmiina 2017. Korotettu
tietoturvan taso
kokonaisuudessaan saavutettu
2019.THL tuottaa
kyberturvallisuuden
tilannekuvaa.

THL:llä on valtion hankintatoimen
kehittämishankkeen (HANKO)
mallin mukainen ohje viraston
hankintatoimen ohj auksesta ja
organisoinnista. Se sisältää
erityisesti hankintojen suunnittelun
ja valmistelun osana toiminnan ja
talouden suunnittelua.

THL laatii ohjeen viraston
hankintatoimen ohjauksesta j a

organisoinnistaja se on otettu
käyttöön.

Ohjeen käyttö on vakiintunut
ja hankintojen suunnittelua
hyödynnetään täysimääräisesti
osana toiminnan ja talouden
suunnittelua.

Valtion toimitilastrategian
mukainen tilatehokkuus saavutetaan
vuoteen 2019 mennessä.

THL laatii suunnitelmat siitä,
miten ja missä aikataulussa
valtion toimitilastrate gian
mukaiseen tilatehokkuuteen
päästään.

THL on saavuttanut
toimistotilojen
toimitilatehokkuudessa valtion
toimitilastrat e gian (20 | 4)
mukaisen tavoitetehokkuuden
I 8 neliömetriåVhenkilö.

Kannattavuus Tavoite 2016 Tavoite 2019

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus:

tuotot 1000 € 6 300 8 450

kustannukset 1000 € 6 150 8 180

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, yo 102 103,3

Yhteisrahoitteisen toÍminnan kustannusvastaavuus :

rahoitus muilta ministeriöitiVvirastoilta 1 000 € 25 000
kustannukset I 000 € 29 500

rahoitus EU:ta I 000 € 2 800

kustannukset 1 000 € 3 200
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EU-puiteohjelmarahoitus ja muu laadullisesti kilpailtu
EU-rahoitus

seurataan

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)-rahoitus ja
Euroopan sosiaalirahaston (ESR)-rahoitus

seurataan

muu EU-Rahoitus seurataan

muu ulkopuolinen rahoitus yhteensä I 000 € 4 700 seurataan

kustannukset 1 000 € 5 500 seurataan

rahoitus Suomen Akatemialta seurataan seurataan

rahoitus Tekesiltä seurataan seurataan

kotimaiset yritykset seurataan seurataan

kotimaiset yksityiset rahastot ja säätiöt seurataan seurataan

kunnat ja kuntainliitot seurataan seurataan

yhteisrahoitteisen toiminnan muut tulot seurataan seurataan

ulkomaiset rahastot ja säätiöt seurataan seurataan

ulkomaiset yritykset seurataan seurataan

muu ulkomainen rahoitus seurataan seurataan

yhteisrahoÍtteisen toiminnan kustannusvastaavuus, 85 %o

3.3. HENKISTEN VOIMAVAROIEN HATLINTA IA KEHITTAMINEN

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut koko hallinnonalalle yhteiset henkisten voimavarojen
hallintaa a kehittämistä koskevat tulostavoitteet. Ne ovat:

4. RAHOITUS

Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa THL:n käytettävissä olevalla
rahoituksella. THL:lle on vuoden 2016 talousarviossa myönnetty 56,228 miljoonaa euroa.

Tavoite 2016 ia20l6 -2019
1. Tvötwtwäiswsbarometrin kokonaisindeksi Vähintään 3.5 (70)

2. sairauspoissaoloien màärä (pvlhtv) Enintään 7,5 pvlhtv
3. eläkkeelle siirtymisen keski-ikä' (wotta) Vähintään 64,8 v
4. työkyvyttömwseläkkeelle iäävien osuus (oá henkilöstöstä) Enintäân0,3 Yo

Toimintamenot 2014 toteuma 2015 arvio 2016 suunnitelma
Menot (1 000 euroa) 90 446 87 3r2 87 028

Toimintamenomomentille
nettoutettavat tulot

26 017 25 400 25 400

Nettomenot 64 429 6t 9t2 6t 628

Talousarvio/kehys 67 953 60 412 56 228

S iirtomäärärahakannan muuto s 3 524 -1 500 -5 400

t Sisältää kaikki eläkkeet, myös työkyvyttömyyseläkkeet.
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5. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA IA
ARVIOINTI

6.

Pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumisen laajempi arviointi

Tulossopimuskauden kokonaisarviointi käynnistetään loppukaudesta. Ministeriö sopii erikseen
laitoksen kanssa arviointimenettelystä.

Lyhyen aikavälin tavoitteiden toteutumisen arviointi

Tulossopimuksen budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen
kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön
antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa, muussa
tulosarvioinnissa sekä osapuolten kesken niin sopiessa myös sopimuskauden aikana.
THL:n tulee Valtiokonttorin määräyksessä mainitussa määräajassa julkaista tavoite- ja
toteumatietonsa Netra-tulostietojärjestelmässä. Tulossopimus ja muut suunnittelun ja seurannan
asiakirjat tulee viedä omalle asiakirjasivulle internettiin.

Tulossopimuksen ja siinä asetettujen tulostavoitteiden arvioinnissa käytetään asteikkoa I -5
1. Tulostavoitetta ei ole edistetty toimintavuonna (heikko)
2. Tulostavoite on osittain toteutunut (välttävä)
3. Tulostavoite on toteutunut lähes tulossopimuksessa suunnitellun mukaisesti (tyydyttävä)
4. Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti (hyvä)
5. Tulostavoite on saawtettu ja ylitetty huomattavasti (erinomainen).

Tavoitetason saavuttaminen oikeuttaa arvosanaan "hyvä" (4). Arvosana viisi (5) edellyttää
tavoitteen merkittävää ylitystä, joka tukee ministeriön strategiaa ja ylityksestä on erityistä hyötyä
ministeriön strategian toteutuksessa.

Numeerisesti ilmaistuissa tavoitteissa kä¡etään ministeriön ja laitoksen kanssa yhteisesti sovittua
vaihteluväliä kullekin arvosanalle.

THL laatii kunkin vuoden syyskuun 15. päivään mennessä mààrärahan riittävyyttä koskevan
raportin yhteydessä tiiviin arvion tulossopimuksen toteutumisesta. Raportin tulee sisältää analyysi
niistä toimintavuoden tavoitteista, joiden toteutuksessa on ongelmia, viivästyksiä tai muita
seuraavan vuoden tulossopimuksen laatimiseen vaikuttavia tekijöitä. Ministeriö ohjeistaa
raportointia erikseen.

Muu raportointi

Laitoksen resurssien riittävyyttä toimintavuonna seurataan toukokuussa ja syyskuussa
määrärahojen riittävyyttä koskevien raporttien avulla.
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Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Helsingissä 29. pàivänà tammikuuta 2016

ALLEKIRJOITUKSET

Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

\t1/t-
Rehula Juhani Eskola

PääjohtajaPerhe- j a peruspalveluministeri

P vi Sillanaukee Luomala
Kansliapäällikkö Hallintojohtaja
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TIITE 1: Hallitusohjelman seuranta

hallÍtuskauden strategisen hankkeen
Hwinvointi ia terveys tavoite

seurantaindikaattori

Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat
vahvistuneet poikkihallinnollisesti
päätöksenteossa, palveluissa j a työelämässä
lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla
toimeenpanolla. Terveys- ja hyvinvointierot
ovat kaventuneet.
Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta
terveydentilasta sekä elämäntavoista on
tuettu. Julkinen palvelulupaus on määritelty
yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn
puitteissa. Ihmisten erilaisissa
elämäntilanteissa toimivia valintoja on
mahdollistettu enemmän.

Elintapojen kehitys
- aikuisten ylipaino
- liikuntaaharrastamattomat aikuiset
- vähän liikuntaa harrastavat nuoret
- ylipainoiset nuoret
- psyykkisestimerkittävästikuormittuneet

aikuiset
- aikuistenhumalajuominen
- tosi humalaan vähintään kuukaisittain juovat

nuoret
Lähde: THL

Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat
voimavarat ovat vahvistuneet.

Lapsiperheiden ennalta ehkäisevät palvelut
- lastensuojeluntehostettu perhetyö (perheitä)
- SHL:n mukainen perhetyö (perheitä)
- lastensuojelun kodin-ja lastenhoitopalvelut

þerheitä)
- SHL:n mukaiset kodin- ja lastenhoitopalvelut

þerheitä)
- Erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit äitiys-

tai lastenneuvolassa tai koulu- tai
opiskeluterveydenhuollo ssa.

HUOM! Tiedot saadaan myöhemmin.
Lähde: THL

Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia
palveluja on painotettu. Omaishoitoa on
vahvistettu.

Ikääntyneiden palvelurakenne Yo 80 v. täyttäneistä
- omaishoidon tuki
- säännöllinenkotihoito
- ikääntyneiden tehostettupalveluasuminen
- vanhainkoditjaterveyskeskusten

vuodeosastot
Lähde: Tilastokeskus ia THL

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on
parantanut peruspalveluja ja tietojärj estelmiä.

Sosiaali- ja terveyspalveluj en kustannukset
- käyttökustannuseuroa"/asukas (deflatoitu).

Lähde: Tilastokeskus ja STM

Sosiaali- ja terveyspalveluiden odotusajat
- Perusterveydenhuollossa lääkärille yli 7

pâivàã odottaneet
- Perusterveydenhuollossa yli 3 päivàà

hoitajalle odottaneet
- Erkoissairaanhoidossa yli 90 vuorokautta

odottaneet
- Lastensuojelun selvitystä yli 3 kuukautta

odottaneet



22

Lähde:THL

muut hallinnonalan stratesiset tavoitteet
Osatyökykyisten tukeminen työmarkkinoille - Kelan kuntoutusrahan saajat

- Kokoaikaiselletitkyvyttömyyseläkkeelle
siirtyneet

- Työeläkekuntoutuksenajaltakuntoutusrahaa
saaneet

- Osatyöþvyttömyyseläkkeellesiirtyneet
Lähde: Kela, ETK ia TEM

Hallituskauden tavoite seurantaindikaattori
Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet
poikkihallinnollisesti päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä
lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpanolla. Terveys- ja
hwinvointierot ovat kaventuneet.
Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä
elämäntavoista on tuettu. Julkinen palvelulupaus on määritelty
yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa. Ihmisten erilaisissa
elämäntilanteissa toimivia valintoia on mahdollisteth¡ enemmän.

Elintapojen kehitys

Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet. Lapsiperheiden ennalta ehkäisevät
palvelut

Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotethr.
Omaishoitoa on vahvistettu.

Ikäänfyneiden ihmisten kotiin
saatavia palveluja on painotettu.
Omaishoitoa on vahvistettu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja
tietojärjestelmiä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon
käyttökustannukset
Sosiaali- ja terveyspalveluiden
odotusaiat

Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ia fvöhön kannustavaksi.
Jä{estötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys
lisääntynyt normei a purkamalla.

täydentyy
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LIITE 2: Erittely henkilöstöstä

LIITE 3: Erittely määrärahoista

Huom: Sisältävät yhteisrahoitteisen toiminnan osalta momenttien käytöt.

Hen kilötyövuosierittely 2013 toteuma 2014 toteuma 2015 arvio 2016 tavoite

Henkilötyövuodet yhteensä, j osta 1 119 I 029 959 975

maksullinen toiminta 36 39 4t 48

yhteisrahoitteinen toiminta 198 l6l 140 130

Toimintamenot 2013
toteuma

2014
toteuma

2015
arvio

2016
suunnitel
nla

2017
JTS

2018
.ITS

2019
JTS1000€

Menot
palkkaukset 62 969 59 834 s7 072 58 748 s7 500 56 500 56 000

vuokrat 9 s2l 9 092 7 796 6 800 6 400 6 400 6 400

muut kulutusmenot 35 885 3s 264 43 804 30 722 29 500 28 500 28 500

investoinnit 640 462

YIITEENSA 109 015 t04 652 108 672 96 270 93 400 91 400 90 900

Toimintamenomoment
ille nettoutettavat tulot

105 -2

maksullinen toiminta 6 627 6 375 6 810 7 850 8 050 8 350 8 450

EU-tulot 3 717 3 376 3 200 3 000 3 000 3 000 3 000

tulot Suomen
Akatemialta

3 968 3 460 3 000 2300 2 000 2 000 2 000

yhteisrahoitteinen
toiminta

14 827 12 808 2t 400 17 100 1ó 500 16 500 16 s00

YTITEBNSA

Nettomenot

Talousarvio/kehys 70 0sl 67 953 60 412 56 228 51 7s8 sl 089 s0 757

Siirtomäärärahakanna
n muutos

3 524 -1 500 -s 400

S i irtomäärärahakehity
S

siirtyn¡ edelliseltä
vuodelta

6 546 10 070 8 570 3 170 3 t70 3 170

siirtynyt/siirtyvä
seuraavalle vuodelle

6 s46 10 070 8 570 3 t70 3 170 3 170 3 170




