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1. HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO JA VALTIOKONSERNIN YHTEISET 
TAVOITTEET

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sopivat tässä 
tulossopimuskauden 2016 - 2019 vuodelle 2019 asetettavista tulostavoitteista ja resursseista. 
Hallituksen tai ministereiden toimeksiannoista tai muista tulossopimukseen sisältymättömistä 
tehtävistä sovitaan erikseen sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen johdon tasolla.

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 toimeenpanosuunnitelmaan STM:n 
hallinnonalalla ja sosiaali-ja terveysministeriön hallinnonalan konsernistrategiaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toiminta-ajatus ja visio:

• THL on vaikuttava asiantuntija sekä rohkea terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä ja 
puolustaja.

• Suomalaisilla on hyvä ja terve elämä sosiaalisesti oikeudenmukaisessa ja kestävässä 
yhteiskunnassa.

Vuoden 2019 painopisteet

Vuonna 2019 THL panostaa erityisesti seuraavien tehtävien käynnistämiseen ja kehittämiseen:

• Maakunta-ja sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvät tehtävät
• Maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon arvioinnin ja sen tarvitseman tietopohjan 

toteuttaminen
• Valtakunnallisen sosiaali-ja terveydenhuollon tiedonhallinnan (Oper) työnjaon 

muutoksiin valmistaudutaan vuoden 2019 aikana.
• THL varautuu toisiolain mukanaan tuomien kokonaisuuksien (lupaviranomainen ja 

palveluoperaattori) käynnistämiseen.
• Genomikeskuksen sijoittumiseen THL:n yhteyteen varaudutaan ja kehitetään 

toimintamallia yhdessä STM:n kanssa.
• Tutkimusohjelmauudistuksen toteuttaminen

• Terveet tilat 2028 toimenpideohjelman Kansallinen Sisäilma-ja terveys-ohjelma

THL varautuu uuden hallitusohjelman mukaisiin avauksiin.

Yhteistyö STM:n hallinnonalan tehtävissä

THL osallistuu STM:n valmistelemien merkittävien sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien 
lainsäädäntökokonaisuuksien uudistamiseen ja vaikutusten arviointiin toimialueelleen sekä 
antaa tukea lainsäädännön toimeenpanoon liittyvissä tehtävissä. THL tukee lainsäädännön 
muutostyötä, toimeenpanoa ja arviointia.
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TH Liuottaa ajantasaista tietoa hallitusohjelman toimeenpanon tukemiseksi ja seuraamiseksi.

THL osallistuu kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon sekä tukee ministeriötä 
tehtäväalueensa EU-ja kansainvälisissä tehtävissä. THL systematisoi yhteistyötään ministeriön 
kanssa kansainvälisissä ja EU-asioissa ja tukee osaltaan EU-puheenjohtajakauden valmistelua 
ja toteuttamista.

Jalkautetaan STM-konsernin yhteiset viestinnän linjaukset tukemaan strategisia tavoitteita ja 
strategian viestimistä. THL osallistuu konserniviestinnän linjausten valmisteluun ja yhteisiksi 
sovittuihin viestinnän hankkeisiin, sopimuskaudelle ajoittuviin mainetutkimukseen ja 
mediabarometriin ja makusote-uudistuksen viestintään sisältövastuidensa puitteissa.

Strategisissa hankkeissa toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi. THL toimeenpanee 
toiminnallisen tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2018-2019 toimenpiteet.

2. YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET
Yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina käytetään hallitusohjelman strategisen tavoitteen 
Hyvinvointi ja terveys tavoitteita, joita seurataan myös koko valtioneuvoston tasolla (liite 1). 
Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden arviointi toimii myös THL:n toiminnan 
seurantaan.

Valtioneuvoston hyväksymät seurantaindikaattorit, joita sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalalla käytetään ovat (liite 1):

• Terveyden edistäminen ja 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 tuettu. 
Julkinen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn 
puitteissa. Ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa toimivia valintoja on mahdollistettu 
enemmän.

• Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet.

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

• Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja 
tietojärjestelmiä.

• Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi.

• Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt 
normeja purkamalla.



5i <_
V‘‘f, SOMAA! I- j,\

Tr KVf Y.sMINISTERäÖ

3. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS
Oman toimintansa tuloksellisuuden parantamiseksi TKL ryhtyy seuraaviin kehittämistoimiin:

• THL uudistaa sisäisen tietohallintonsa johtamisen ja toimintakäytänteet varmistaakseen 
nykyistä sujuvamman ja tehokkaamman toiminnan.

• THL toteuttaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset henkilötietojen 
käsittelyssä ja toimii aktiivisesti kansallisen tietosuojalainsäädäntötyössä sekä kehittää 
hyvään henkilötietojen käsittelyyn liittyviä käytänteitä.

• Senaatti-kiinteistöjen johdolla yhteistyössä THL:n ja Fimean kanssa suunnitellaan ja 
toteutetaan THL:n Tilkanmäen kampuksen muutos monen käyttäjän kampukseksi 
tavoitteena tehostaa valtion toimitilojen käyttöä, lisätä toimitilojen yhteiskäyttöä eri 
toimijoiden kesken sekä rationalisoida ja tehostaa kampuksen palvelujen tuottaminen 
vuoden 2020 alkuun mennessä.

• THL kehittää lakisääteisiä rekistereitä ja laaturekistereitä toisiolain edellyttämällä tavalla.

• THL pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan yhteistyössä STM:n kanssa kansalliseen tiede- ja 
tutkimuspolitiikkaan edistämällä asiantuntijatyön ja pitkäjänteisen tutkimuksen 
vuorovaikutuksen vaikuttavuutta. Osana alansa tutkimus- ja kehittämistoimintaa THL 
jatkaa yritysyhteistyön kehittämistä ja innovaatioiden edistämistä.

• THL edistää tutkimusohjelmauudistuksen avulla kohdennettujen horisontaalisten, 
laajojen tutkimusohjelmakokonaisuuksien syntymistä. Lisäksi THL tarkastelee ja seuraa 
ulkopuolisen kansallisen ja kansainvälisen rahoituksen kehittymistä ja sen saamisen 
edellytysten vahvistamista osana tutkimusohjelmauudistustaan.

• THL nostaa esiin alansa yhteiskunnallisesti tärkeitä teemoja niin kansallisessa kuin EU:n 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan ja -rahoitukseen liittyvässä vaikuttamisessa (EU:n 
rahoitusohjelmat, erityisesti Horisontti 2020 ja Horisontti Eurooppa) yhteistyössä STM:n 
kanssa.

3.1 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

STM on asettanut THLIle seuraavat tulostavoitteet, joilla edistetään hallinnonalan 
vaikuttavuustavoitteita. Tulostavoitteet koostuvat THL:n toimenpiteistä, jotka 
raportoidaan toimintakertomuksessa ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan 
vaikuttavuustavoitteisiin nähden.
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Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tulostavoitteet
(SIR 1-3)

• Sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirretään kunnilta ja kuntayhtymiltä 
itsehallintoalueille ja sen aiheuttamat

• Sosiaali-ja terveydenhuollon välinen yhteistyö palvelujärjestelmässä 
lisääntyy. Yhteistyö perus-ja erityistason palveluiden välillä tiivistyy

e Palvelujärjestelmän muutoksessa varmistetaan kuntien ja maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen toteutuminen

Tulostavoite 2019 Tavoitetila 2019

THL osoittaa tarvittavan määrän asiantuntija-apua sote- 
uudistuksen toimeenpanoon ja uudistukseen liittyvien 
substanssilakien uudistamisen valmisteluun.

THL valmistelee ehdotuksen ministeriölle suoran valinnan 
palvelutuottajan kiinteän korvauksen tarvetekijöiksi ja 
niiden painokertoimiksi.

THL:n arviointitoiminto kehittää soten järjestämistehtävän 
onnistumisen seuranta ja arviointimallin ja se otetaan 
käyttöön.

THL tuottaa

THL on tuottanut ohjauksessa tarkoituksenmukaiset 
raportit ja kokonaiskuvan ohjauksen vuosikellon 
mukaisesti STM:n ja VM:n käyttöön.

maakuntakohtaiset sote asiantuntija-arviot (18 
maakuntaa+5 yta-aluetta) (vuosittain)

valtakunnallinen arvio sote-järjestelmän 
toiminnasta (vuosittain)

THL suunnittelee sote-uudistuksen tutkimuksellisen 
seurannan yhteistyössä tutkimusyhteisön kanssa.

THL ja STM ottavat käyttöön yhdessä sovitun toimintamallin 
säännöllisestä yhteistoiminnasta maku-sote-ohjauksen 
kehittämiseksi ja tukemiseksi.

Seuranta ja jatkuva vaikutusten arviointi on 
toiminnassa.

THL jatkaa sote-tietopohjan kehittämishanketta siten, että 
se vastaa STM:n maakuntien ohjauksen välittömiin 
tietotarpeisiin erikseen sovittavalla tavalla.

Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistuksessa tarvittava 
tietopohja on uudistettu.

THL osaltaan valmistautuu jatkamaan tietopohjan 
kehittämistä kansallisessa yhteistyössä erikseen sovittavalla 
tavalla.

Tietopohja mahdollistaa THL:n arviointitoiminnan 
toteuttamisen riittävän laaja-alaisesti yhdyspinnat 
huomioiden.

THL osallistuu sosiaali-ja terveydenhuollon tiedolla 
johtamisen, ohjauksen ja valvonnan tietopohjan 
toteuttamiseen, ml. sosiaali-ja terveydenhuollon 
rekisteriuudistuksen toimeenpano (osittainen erillisrahoitus)

Kansalliset sote-indikaattorit on otettu käyttöön, niiden 
ylläpito sovittu ja THL:n tietovarannot mahdollistavat 
tehokkaan ja ajantasaisen seurannan ja arvioinnin.
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Tulostavoite 2019 Tavoitetila 2019

THL tekee osana sote-arviointia vuosittain asiantuntija-arvio 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehityksestä (ikä-ja 
erityisryhmittäin).

THL valmistelee sote-järjestämislain tarkoittaman 
ehdotuksen kuntien ja maakuntien hyvinvointikertomuksen 
minimitietosisällöksi.

Kunnat saavat tukea hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen toteuttamiseen.

Maakunnissa ja kunnissa ovat käytössä vaikuttavat 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatavat, 
joiden vaikuttavuutta voidaan seurata valtakunnallisilla 
indikaattoreilla.

Palveluintegraation muutosohjelma:

• Kehitetään järjestämistä tukevaa 
palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, 
ohjauksen ja seurannan mallia (pkpk-verkosto)

• Arvioidaan ja levitetään kärkihankkeissa kehitettyjä 
integraatiota tukevia hyviä käytäntöjä.

• Toteutetaan asiakassuunnitelman määrittelytyö ja 
käyttöönoton aloitus tukemaan toiminnan 
muutosta.

(Erillisrahoitteinen palveluintegraation muutosohjelmasta)

Kansallisesti yhtenäiset toimintamallit on määritelty.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen tulostavoitteet

(STR 2,3, 6 ja 7)

Tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja eriarvoisuuden kaventamisesta

Edistetään osallisuutta, terveitä elintapoja ja mielenterveyttä sekä ehkäistään yksinäisyyttä ja 
kansansairauksia.

Lasten ja perheiden terveyttä, hyvinvointia edistävät ja varhaisen tuen ja hoidon palvelut muodostavat 
lapsi-ja perhelähtöisen monialaisen toimivan kokonaisuuden.

Tulostavoite 2019 Tavoitetila 2019

THL tukee näyttöön perustuvien hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen käytäntöjä.

THL tuottaa seuraavat raportit päättäjien käyttöön väestön 
hyvinvoinnista ja terveyden tilasta ja sitä määrittävistä riski- 
ja suojatekijöistä koko väestössä, väestöryhmittäin ja 
alueellisista eroista:

• Sosioekonomiset terveyserot ja nuorten aikuisten 
terveys (FinTerveys 2017 -tutkimuksen aineisto)

• Elintapojen (mm. liikunta, uni) yhteys 
mielenterveyteen eri ikäryhmissä.

• Vakaviin mielenterveyshäiriöihin sairastuneiden 
fyysisten terveysongelmien kehittymisen 
riskitekijät.

• Syksyn 2018 huumekyselyn tulokset

THL osallistuu toisen asteen opiskelijoiden ja iäkkäiden

Tietoa hyvien käytäntöjen ja politiikkatoimien 
vaikuttavuudesta ja käyttöönoton edellytyksistä on 
saatavilla.

Valtakunnallisilla, alueellisilla ja kuntatason 
päätöksentekijöillä on käytössään tietoa, kuinka 
väestön hyvinvointia ja terveyttä voidaan edistää ja 
eriarvoisuutta kaventaa.

Väestöryhmien välisten hyvinvointi-ja terveyserojen 
kaventuminen siten, että heikommin voivien 
väestöryhmien osallisuus, mielenterveys, elintavat ovat 
kohentuneet sairastavuus vähentynyt suhteellisesti 
enemmän.

Tietoa kaikkien väestöryhmien hyvinvoinnista ja 
terveydestä (ml. positiivinen mielenterveys) sekä niihin 
vaikuttavista taustatekijöistä eri alueilla on saatavilla.
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ravitsemussuositusten laatimiseen, lapsiperheiden, koulujen 
ja varhaiskasvatuksen suositusten jalkauttamiseen sekä 
suositusten toteutumisen seurantaan.

THL levittää tietoa ja tarjoaa asiantuntijatukea 
kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen 
toimintamallin käyttöönotossa.

Asiakkaiden osallistumisen toimintamallit ja prosessit 
ovat laajassa käytössä

THL toteuttaa valtioneuvoston Terveet tilat 2028 
toimenpideohjelmaa käynnistämällä THL:n vastuulla olevan 
Terve ihminen terveissä tiloissa ohjelman 1. vaiheen 
(osittain erillisrahoitteinen VNK).

Rakennusten terveydellisten olosuhteiden 
selvittämiseksi on kehitetty uusia menetelmiä.

Rakennusterveyteen liittyvistä tekijöistä on viestitty 
siten, että kansalaisille ja viranomaisille on 
muodostunut realistinen kuva rakennusterveyteen 
liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta.

Toimet sisäilmasta kärsivien riittävän hoidon ja 
kuntoutuksen toteuttamiseksi on käynnistetty.

THL käynnistää kuntoutuksen tietopohja-hankkeen (Kuti), 
joka jatkaa kuntoutuksen seurantamittariston 
(toimintakykymittariston) ja sen edellyttämän kansallisen 
tietorakenteen toteuttamista, (yhteisrahoitteinen)

Sosiaali-ja terveyspalveluiden toimijat kykenevät 
arvioimaan oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti 
asiakkaidensa kuntoutustarpeita ja 
kuntoutusprosesseja.

THL ohjaa ja tukee lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja 
palvelujärjestelmän kehittämistä valtakunnallisten 
linjausten mukaisesti ja yhdyspinnat (ml. sivistystoimi) 
huomioiden, erityisesti: perhekeskustoiminta ja siihen 
kuuluvat palvelut, opiskeluhuolto ja -terveydenhuolto, 
lasten kokema väkivalta, lastensuojeluja muiden 
erityispalvelujen kehittäminen, ml. OT -keskukset. THL 
osallistuu LAPE-siltaukseen ja muutoksen juurruttamiseen.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat entistä 
ehjempi ja vaikuttavampi kokonaisuus.

Matalan kynnyksen monialaiset perhekeskukset ovat 
toiminnassa eri puolilla maata.

Lastensuojelun ja muiden erityispalvelujen 
uudistaminen on edennyt.

Opiskeluhuolto ja -terveydenhuolto toimivat 
yhtenäisinä toiminnallisina kokonaisuuksina.

THL tuottaa VanPal-tutkimuksesta tietoa saattohoidon tilan 
arviointiin sekä kansallisen muistiohjelman ja omaishoidon 
kehittämisen tueksi.

Iäkkäiden palvelujen yhteen sovitetut 
palvelukokonaisuudet ovat valmiita 
käyttöönotettaviksi.

THL tukee nuorisotakuun toimeenpanoa, laatii seurantaa ja 
arviointia.

Syrjäytyneiden nuorten määrä on vähentynyt ja heidän 
saamansa tuki parantunut.

THL kartoittaa päihteitä käyttävien ja raskaana olevien sekä 
päihteitä käyttävien pienten lasten äitien saamien sosiaali- 
ja terveyspalvelujen nykytilan.

Päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja 
päihteitä käyttäville pienten lasten äideille suunnatut 
palvelut osataan mitoittaa vastaamaan todellista 
tarvetta.
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Varmistetaan yhteiskunnan toimivuuden tulostavoitteet
(5TR 2, 3 ja 6)

Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen mekanismien tunnistaminen paranee 
Palvelujärjestelmä tunnistaa riskiryhmät ja erityisryhmät

Tulostavoite 2019 Tavoitetila 2019

THL tuottaa tutkimustietoa ja politiikkavaihtoehtoja 
sosiaalipoliittisen päätöksenteon tueksi sekä suuntaa 
osaamistaan sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen ja 
osallistavan sosiaaliturvan valmistelun tukemiseen.

Eriarvoisuutta, köyhyyttä ja syrjäytymistä aiheuttavat 
keskeiset mekanismit on tunnistettu.

• TOIMI-hankkeen sosiaaliturvan vaihtoehtoiset
mallit

e Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu ja sen arviointi

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

THL tuottaa tietoa kuntien ja Kelan yhdyspinnan 
toimivuudesta toimeentulotukiprosessissa sekä 
täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käytöstä 
sosiaalityön välineenä sekä tukee sosiaalityön kehittämistä.

Toimeentulotuen käytöstä on selkeä käsitys, sen suhde 
sosiaalityöhön on arvioituja politiikkavaihtoehdot 
annettu.

THL kerääjä tuottaa tietoa vammaisuudesta, kehittää 
vammaistutkimusta ja osallistuu aktiivisesti pohjoismaiseen 
vammaispolitiikkaan.

THL on osallistunut YK:n vammaisten oikeuksien 
yleissopimuksen toimeenpanoon Suomessa sekä 
kehittänyt pohjoismaista vammaispolitiikkaa ja - 
tutkimusta. Vammaisia koskeva tietopohja on 
vahvistunut.

THL tukee Istanbulin-sopimuksen toimeenpanoa naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiskesi ja 
torjumiseksi.

• Perustetaan 15-20 uutta turvakotipaikkaa ja 1-2 
uutta turvakotia Uudellemaalle ja Keski-Suomeen 
sekä 1-3 turvakodin etäyksikköä Pohjois-Suomeen.

Sosiaali-ja terveydenhuollon toiminta-mahdollisuudet 
eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyssä ja 
torjunnassa ovat vahvistuneet.

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

THL tuottaa tietoa maahanmuuttajien, pakolaisten 
ja turvapaikanhakijoiden terveydestä, 
terveyspalveluiden tarpeesta sekä palveluiden 
toteumisesta.

Maahanmuuttajien kotoutumista on edistetty ja 
tietopohjaa heidän terveydestään ja hyvinvoinnista on 
vahvistettu.
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T ulostavoite 2019 Tavoitetila 2019

THL varmistaa tarkoituksenmukaisen yhteistyön, työnjaon 
ja tiedonkulun sekä THL:n vastuut CBRNE ja YT5 strategian 
toteuttamisessa.

THL käynnistää vaarallisten mikrobien näytteiden 
laboratorion uudistaminen.

THL käynnistää EVIRA-yhteistyö Biouhkien 
osaamiskeskuksessa

THL toteuttaa kaksi valmiusharjoitusta infektio-erityistilanne 
skenaariolla.

THL selvittää tartuntatautien torjunnan sekä 
rokotusohjelman kustannusvaikuttavuutta

Ympäristöterveyden häiriötilanteisiin ja 
tartuntatautiuhkiin on varauduttuja siihen liittyviä 
menetelmiä kehitetty.

Tartuntatautien seuranta ja torjunta on hyvällä 
kansainvälisellä tasolla.

Sairastavuus, tautitaakka ja rokotuskattavuus ei poikkea 
muusta väestöstä. Epidemioita ei esiinny 
vastaanottokeskuksissa.

Lasten influenssarokotuksien ikäryhmiä laajennetaan 
kansallisessa ohjelmassa - jakelun toteutus ja ohjeistusten 
laatiminen

Arvioidaan poikien HPV-rokotusten kustannus- 
vaikuttavuutta ohjelman mahdollisen laajentamisen 
päätöspohjaa varten

THL tuottaa uutta tietoa rokotusten vaikuttavuudesta 
rekisteritietoja hyödyntävissä koeasetelmissa

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

Kansallisen rokotusohjelman rokotuskattavuus säilyy, 
kausi-influenssa rokotekattavuus paranee.

Jokaisella on mahdollisuus tehdä tietoon perustuva 
päätös omasta tai lapsensa kansalliseen 
rokotusohjelmaan kuuluvasta rokotuksesta.

THL selvittää raskauden aikaisen lämpöaltistuksen 
aiheuttamia terveysriskejä

THL arvioi ilmastonmuutokseen sopeutumisen taloudellisia 
vaikutuksia vesihuollossa

Ilmastonmuutoksen ja sen torjuntatoimenpiteiden 
aiheuttamia terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja on 
arvioitu.

THL selvittää erityisesti Finterveys2017 ja 
äidinmaitoprojektin kansallisilla väestömateriaalilla 
kansalaisten altistumista ympäristöperäisille haitta-aineille

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

Vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelman suositukset 
on toteutettu kemikaalialtistuksen arvioinnin osalta.

Osallistutaan 2-4 JEE maa-arviointiin asiantuntija-apua 
antamalla.

Terveysturvallisuuden ylläpitoja kehittäminen on 
varmistettu. IHR JEE-arvioinnin perusteella on tehty 
aikataulutettu kehittämisohjelma ja sen toteuttaminen 
on aloitettu.
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Julkisia palveluja ja hallinnon prosesseja digitalisoidaan tulostavoitteet

Tulostavoite 2019 Tavoitetila 2019
THL edistää asiakirjahallinnon ja arkistoinnin 
digitalisaatioprojekteja.

THL tekee yhteistyötä kansallisten hankkeiden 
toteutuksessa sote-digitalisaatiota toimeenpanevien 
valtakunnallisten organisaatioiden kanssa (Kela, VRK,
SoteDigi Oy, Virnana, Valtori).
Rajat ylittävistä palveluista resepti palvelu on digitalisoituja 
otettu käyttöön.

THL:n hallinnon prosessit on pääosin digitalisoitu. 
Terveyden ja hyvinvoinnin lupa-ja valvontatoiminta on 
digitalisoitu.

Edistetään tietotuotannon uudistamista lainsäädännön 
(Sote-tietojen toissijainen käyttö, asiakastietolaki, THL lain 
muutokset) voimaantultua muiden kansallisten 
viranomaisten ja maakuntien kanssa STM:n kanssa erikseen 
sovittavalla tavalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta ja tilastointi on 
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 tietopalveluja.
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Kannattavuus Toteuma 2018 Tavoite 2019

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus:

tuotot 1000 € 9 400 9 500

kustannukset 1000 € 7 900 8 050

Maksullisen toiminnan 
kustannusvastaavuus, %

119 % 118%

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus:
rahoitus muilta ministeriöitä/virastoilta 1 000 
€

7 500 5 500

kustannukset 1 000 €

rahoitus Elkta 1 000 € 2 900 2 600

kustannukset 1 000 €

EU-puiteohjelmarahoitus ja muu laadullisesti 
kilpailtu EU-rahoitus
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)- 
rahoitus ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR)- 
rahoitus
muu EU-Rahoitus

muu ulkopuolinen rahoitus yhteensä 
(1 000 €)
kustannukset 1 000 €

rahoitus Suomen Akatemialta 3 800 3 700

rahoitus Tekesiltä 0 0

kotimaiset yritykset 1 900 1 900

kotimaiset yksityiset rahastot ja säätiöt 950 950
kunnat ja kuntainliitot 2 000 2 000

yhteisrahoitteisen toiminnan muut tulot 2 500 2 500

ulkomaiset rahastot ja säätiöt 600 600

u 1 ko m a iset y rity kset 0 0

muu ulkomainen rahoitus 1 100 1 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan 
kustannusvastaavuus, %

72% 72%
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3.2. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Sosiaali-ja terveysministeriön koko hallinnonalalle yhteiset tavoitteet:

Tulostavoite 2019 Tavoitetila 2019
Hallinnonalan tietohallinnon linjaukset 2022 toimeenpano 
käynnistettyjä osallistutaan yhteishankkeisiin. THL 
osallistuu Hyteairo-ohjelman toteuttamiseen.
Laitos ottaa käyttöön Valtorin tuotteistetut 
palvelut. Korotetun tietoturvatason projektia jatketaan ja 
tieto-ja kyberturvallisuuden kehittämisohjelmaa 
toimeenpannaan.
THL.fi verkkopalvelua uudistetaan siten, että hallinnonalalla 
siirrytään yhteiseen verkkoviestinnän teknisen alustan 
versioon.
Tiedonhallintalain toimeenpano.

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

Korotettu tietoturvan taso kokonaisuudessaan saavutettu 
2019. THL tuottaa kyberturvallisuuden tilannekuvaa.

THL osallistuu hallinnonalan yhteisiin tapahtumiin, mm. 
HIMMS Europa 2019 ja EHMA 2019 toteuttamiseen ja 
SLUSH-oheistapahtumien toteuttamiseen.
THL:llä on valtion hankintatoimen kehittämishankkeen 
(HANKO) mallin mukainen ohje viraston hankintatoimen 
ohjauksesta ja organisoinnista. Se sisältää erityisesti 
hankintojen suunnittelun ja valmistelun osana toiminnan ja 
talouden suunnittelua.

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

Valtion toimitilastrategian mukainen tilatehokkuus 
saavutetaan vuoteen 2019 mennessä.

THL on saavuttanut toimistotilojen toimitilatehokkuudessa 
valtion toimitilastrategian (2014) mukaisen 
tavoitetehokkuuden 18 neliömetriä/henkilö.

3.3. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

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

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tavoite 2019 ja 2017-2019
1. Työtyytyväisyys barometri n kokonaisindeksi Vähintään 3,5 (70)
2. sairauspoissaolojen määrä (pv/htv) Enintään 7,5 pv/htv
3. eläkkeelle siirtymisen keski-ikä1 (vuotta) Vähintään 64,8 v
4. työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien osuus (% henkilöstöstä) Enintään 0,3 %

1 Sisältää kaikki eläkkeet, myös työkyvyttömyyseläkkeet.
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4. RAHOITUS

Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa THL:n käytettävissä 
olevalla rahoituksella. THL:lle on vuoden 2019 talousarviossa myönnetty 53 708 000 euroa 
(ao. toimintamenotaulukko ja liite 3 on tehty täydentävän talousarvioehdotuksen tiedoilla).

Toimintamenot 2017 toteuma 2018 arvio 2019 suunnitelma
Menot (1 000 euroa) 82 895

83 762 87 918

Toimintamenomomentille 
nettoutettavat tulot 32 970 32 650

30 300

Nettomenot 49 925 53 252 57 618
Talousarvio/kehys 49 622 53 252 52 308

Siirtomäärärahakannan muutos -303 516 -5 310

5. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI

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 1-5
1 = Tulostavoitetta ei ole edistetty toimintavuonna,
2 = tulostavoite on osittain toteutunut,
3 = tulostavoite on toteutunut lähes tulossopimuksessa suunnitellun mukaisesti,
4 = tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja
5 = tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

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

Numeerisesti ilmaistuissa tavoitteissa käytetään ministeriön ja laitoksen kanssa yhteisesti 
sovittua vaihteluväliä kullekin arvosanalle.
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Ministeriö ohjeistaa väliraportoinnin erikseen. Raportin tulee sisältää analyysi niistä 
toimintavuoden tavoitteista, joiden toteutuksessa on ongelmia, viivästyksiä tai muita 
seuraavan vuoden tulossopimuksen laatimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Muu raportointi ja seuranta

Laitoksen resurssien riittävyyttä toimintavuonna seurataan lisätalousarvioehdotusten 
valmistelun yhteydessä.

Toimintavuoden aikana sosiaali-ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
tapaavat säännöllisesti ja käsittelevät keskeisten asioiden etenemistä.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Helsingissä 15. päivänä tammikuuta 2019

Sosiaali-ja terveysministeriö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Päivi Sillanaukee 
Kansliapäällikkö

Antti Niemi 
vt. hallintojohtaja

f
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LIITE 1: Hallitusohjelman seuranta

hallituskauden strategisen hankkeen Hyvinvointi ja terveys 
tavoite

seurantaindikaattori

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

Elintapojen kehitys

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
liikuntaa harrastamattomat aikuiset 
vähän liikuntaa harrastavat nuoret 
ylipainoiset nuoret
psyykkisesti merkittävästi kuormittuneet aikuiset 
aikuisten humalajuominen
tosi humalaan vähintään kuukausittain juovat nuoret 

Lähde: THL
Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat 
vahvistuneet.

Lapsiperheiden ennalta ehkäisevät palvelut
lastensuojelun tehostettu perhetyö (perheitä)
SHL:n mukainen perhetyö (perheitä) 
lastensuojelun kodin-ja lastenhoitopalvelut (perheitä) 
SHL:n mukaiset kodin-ja lastenhoitopalvelut (perheitä) 
Erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit äitiys- tai 
lastenneuvolassa tai koulu-tai 
opiskeluterveydenhuollossa.

HUOM! Tiedot saadaan myöhemmin.
Lähde: THL

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

Ikääntyneiden palvelurakenne (prosenttia 80 v. 
täyttäneistä)

omaishoidon tuki 
säännöllinen kotihoito 
ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 
vanhainkodit ja terveyskeskusten vuodeosastot

Lähde: Tilastokeskus ja THL

Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus on parantanut 
peruspalveluja ja tietojärjestelmiä

Sosiaali-ja terveyspalvelujen kustannukset 
käyttökustannus euroa/asukas (deflatoitu)

Lähde: Tilastokeskus ja STM

Sosiaali-j terveyspalvelujen odotusajat
Perusterveydenhuollossa lääkärille yli 7 päivää 
odottaneet
peusterveydenhuollossa yli 3 päivää hoitajalle 
odottaneet
erikoissairaanhoidossa yli 90 vuorokautta odottaneet 
Lastensuojelun selvitystä yli 3 kuukautta odottaneet 

Lähde: THL
Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön 
kannustavaksi

Osatyökykyisten tukeminen työmarkkinoille
Kelan kuntoutusrahan saajat
Kokoaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 
Työeläkekuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa saaneet 
Osatyökyvyttömyysseläkkeelle siirtyneet

Lähde: KELA, ETK, ja TEM
Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja 
yhteisöllisyys lisääntynyt normeja purkamalla

Järjestö-ja vapaaehtoistoiminta



LIITE 2: Erittely henkilöstöstä

Henkilötyövuosierittely 2016 toteuma 2017 toteuma 2018 arvio 2019 tavoite
Henkilötyövuodet yhteensä, josta 947 936 1015 1020

maksullinen toiminta 36 42 42 42

yhteisrahoitteinen toiminta 179 230 240 250

LIITE 3: Erittely määrärahoista

Toimintamenot 2017
toteuma

2018
arvio

2019
suunnitelma

2020 JTS 2021JTS 2022 JTS

1000 euroa
Menot
palkkaukset 51695 55 411 57 411 55 753 55750 55 730

vuokrat 6 954 6 975 6 657 6 813 7119 7 481

muut kulutusmenot 23 538 22 960 23 400 21 000 21217 20 865

investoinnit 708 200 450 200 200 200

YHTEENSÄ 82 895 85 546 87 918 83 766 84286 84 276
Toimintamenomomentille 
nettoutettavat tulot
maksullinen toiminta 9 023 9 400 9 500 9 500 9500 9 500

EU-tulot 3 641 2 900 2 600 2 600 2600 2 600

tulot Suomen Akatemialta 3 436 3 800 3 700 3 700 3700 3 700

yhteisrahoitteinen toiminta 16 702 16 550 14 500 14 500 14 500 14 500

vuokrat ja käyttökorvaukset 168 160
YHTEENSÄ 32 970 32 810 30 300 30 100 30 100 30 100
Nettomenot 49 925 52 736 57 618 53 666 54 186 54 176

Talousarvio/kehys 49 622 53 252 52 308 52 214 52 022 51830

Siirtomäärärahakannan muutos -303 516 -5 310 -1452 -2 164 -2 346

Siirtomäärärahakehitys -4% 7% -64% -48% -139 % 381%

siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 107 7 804 8 320 3 010 1558 -616

siirtynyt/siirtyvä seuraavalle vuodelle 7 804 8 320 3 010 1558 -606 -2 962




