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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tulosohjauksen ja tulossopimusten käyttöä 

valtionhallinnossa ja sitä, miten lainsäädäntö vaikuttaa niiden käyttämiseen. Tavoitteena on 

selvittää, että mihin järjestelmä perustuu ja millaisia järjestelmän oikeudelliset vaikutukset 

ovat. Tutkimus on pääosin oikeusdogmaattinen, mutta se sisältää myös oikeuspoliittista 

ainesta. 

 

Yhteiskunta muuttuu jatkuvasti ja valtionhallinnon on mukauduttava yhteiskunnan tarpeisiin. 

Tähän tarpeeseen on pyritty vastaamaan mm. kehittämällä joustavia hallinnon ohjauskeinoja, 

joiden avulla vastuuta toiminnan järjestämisestä ja toiminnan tuloksellisuudesta siirretään 

hallinnon hierarkiassa alemmalle tasolle. Lait ja asetukset eivät siis ole ainoa tapa ohjata 

julkishallinnon toimintaa ja taloudenhoitoa. Tulossopimukset ovat yksi joustava hallinnon 

ohjauskeino ja ne ovat laajassa käytössä valtionhallinnossa. Tulosohjaus ja tulossopimukset 

ovat yksi keino pienentää julkistalouden menoja tai ainakin hillitä niiden kasvua. Tähän liittyy 

myös toiminta- ja taloussuunnittelu, joka on tiiviisti yhteydessä valtion talousarvioprosessiin, 

tulosohjaukseen ja tulossopimuksiin. Se vaikuttaa merkittävästi valtion talousarvion sisältöön 

ja eduskunnan budjettivaltaan. Valtion talousarviolaissa on velvoitettu valtionhallinnon 

orgaanit suunnittelemaan toimintaansa ja talouttansa. Toiminta- ja taloussuunnitelma eroaa 

kuitenkin lainsäädännöstä siinä, että sen sitovuus ja velvoittavuus ei ole yhtä vahvaa.  

 

Valtiontalouden toiminta- ja taloussuunnitelma ja tulossopimukset valmistellaan hallinnon 

sisällä. Suunnittelun painoarvon johdosta on merkittävää se, että eduskunta ei osallistu niiden 

valmisteluun, eikä se missään vaiheessa hyväksy näitä suunnitelmia. Tosin toiminta- ja 

taloussuunnitelman sekä tulossopimusten laadinnassa tulisi pyrkiä toteuttamaan eduskunnan 

ja valtioneuvoston hyväksymiä yhteiskuntapoliittisia tavoitteita. Yhtenä johtopäätöksenä 

voidaan todeta, että tulossopimuksia voidaan pitää uudentyyppisenä soft law sääntelynä, joka 

tarkoittaa sitä, että tulossopimuksilla ei ole oikeudellista sitovuutta, mutta niillä on 

tosiasiallista sitovuutta. Tulosohjausprosessi perustuu ministeriön ja sen alaisen viraston 

yhteistyöhön, mutta ministeriön näkemyksillä voidaan katsoa olevan suurempi painoarvo 

tulossopimusneuvotteluissa virastoon nähden, koska se voi viime kädessä yksin päättää 

tulostavoitteista, jollei neuvotteluissa päästä niistä yksimielisyyteen.  
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1 Johdanto   

 

 1.1 Tutkimustehtävä ja käytettävät tutkimusmetodit 

 

Tutkimuksen päätehtävänä selvitetään sitä, mikä on tulosohjauksen ja tulossopimusten 

sääntelyperusta ja millaisia oikeudellisia velvollisuuksia ja oikeuksia niistä seuraa 

ministeriöiden alaisuudessa toimiville tulosyksiköille. Valtion taloudenhoitoa sääntelevät 

budjettilait ja sen lisäksi on olemassa hallinnollisia keinoja ohjata valtion taloudenhoitoa. 

Lait ja asetukset voivat mennä joskus päällekkäin hallinnollisten ohjauskeinojen kanssa. 

Hallinnolliset ohjauskeinot voivat tulla oikeudellisesti merkittäviksi, vaikka niillä ei 

lähtökohtaisesti ole oikeudellisia vaikutuksia. Pelkästään tältä kannalta katsottuna aihetta 

on mielenkiintoista tutkia. Mielenkiintoista on myös se, että tulossopimukset eivät ole 

hallinto-oikeudellisia hallintosopimuksia, eivätkä ne ole sopimusoikeudellisia sopimuksia, 

joten tästä herää kysymys, että mitä ne oikeastaan ovat? Tämän lisäksi tarkastelen 

viranomaisten toimivallanjakoa ja toimintaa asteellisen toimivallanjaon tulosohjauksen ja 

tulossopimusten näkökulmasta. Tutkimuksessa käsitellään myös sitä, että miten ja millä 

perusteella ylempi viranomainen voi ohjata alempaa viranomaista.  

 

Työssä käsitellään valtionhallinnon organisaatiota, jolla haluan tuoda esiin hallinnon 

hierarkkista rakennetta ja viranomaisten välisiä toimivaltasuhteita ja riippuvuutta 

toisistaan. Tulosohjaus on ajankohtainen, sillä se nousee tasaisin väliajoin pintaan, kun 

puhutaan julkisenhallinnon tehostamisesta ja tuottavuuden parantamisesta. Tarkoituksena 

on arvioida kriittisesti tulosohjausta ja tulossopimuskäytäntöä.  Tutkimuksessani käsittelen 

tulosohjausta perustuslain säännöksistä käsin. Tulosohjauksen kannalta perustuslain 2.3 §, 

3 § ja 65 § ovat keskeisimmät. Esimerkiksi perustuslain 2.3 §:n mukaan julkisen vallan 

käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin 

lakia. Tulosohjaus on myös julkisen vallan käyttöä, joten mielestäni on syytä selvittää, 

miten tulosohjaus kytkeytyy ja perustuu lakiin. Samalla on syytä käydä läpi, miten 

tulosohjaukseen liittyvät tulossopimukset eroavat lainsäädännöllä ja suorilla ministeriöiden 

päätöksillä tapahtuvasta ohjauksesta ja mikä on sopimusperusteisen ohjauksen suhde 

hallinnon lainalaisuuden periaatteeseen. 

 

Jonkin verran käsittelen myös eduskunnan ja hallintokoneiston välistä suhdetta eli 

millainen eduskunnan asema on suhteessa tulosohjaukseen ja mitä vaikutuksia 
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tulosohjauksella ja tulossopimuksilla on eduskunnan budjettivaltaan. Samalla pohdin, että 

mitä ministeriön ja viraston väliset tulossopimukset tarkoittavat eduskunnan 

valtaoikeuksien kannalta erityisesti budjettivallan osalta. Esimerkiksi onko eduskunta 

lainsäädännöllä itse rajoittanut budjettivaltaansa antaessaan ministeriöille ja 

valtioneuvostolle mahdollisuuden käyttää tulosohjausta? Valtiosääntöoikeudellisesti on 

mielenkiintoista se, että kuka loppujen lopuksi päättää valtion varoista käytettäessä 

tulosohjausta ja tulossopimuksia. Tähän liittyy tulossopimusneuvottelujen ajankohta ja 

valtion talousarvioesityksen laatimis- ja hyväksymisajankohta.  

 

Tutkimuksen ulkopuolelle olen rajannut Euroopan unionin ja kunnat johtuen työn 

laajuudesta. Tarkoituksenani on tutkia tulosohjaukseen ja tulossopimuksiin liittyviä 

kysymyksiä nimenomaan valtionhallinnossa. Työni viimeisessä luvussa käsittelen 

tulosohjausta ja tulossopimuksia havainnollistavan esimerkin avulla. Yliopistot eivät enää 

varsinaisesti kuulu valtionhallintoon, mutta ne käyvät hyvästä ja havainnollistavasta 

esimerkistä. Tutkimukseeni liittyviä kysymyksiä on myös jonkin verran käsitelty 

yliopistojen kannalta, joten tätä kautta on helppo ryhtyä purkamaan tulosohjaukseen ja 

tulossopimuksiin liittyviä ongelmia ja kysymyksiä.  

 

Tutkimukseni on pääosin oikeusdogmaattinen eli lainopillinen. Oikeusdogmaattinen 

tutkimus pyrkii mm. lainsäädännön systematisointiin sekä selvittämään voimassa olevan 

lainsäädännön sisältöä sekä tulkitsemaan sen merkitystä esim. hallinnon toiminnalle
1
. 

Pyrin selvittämään, että mitä voimassa olevat lait ja muut normit säätävät tulosohjauksesta 

ja tulossopimuksista. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mihin tulosohjaus ja 

tulossopimus perustuvat sekä mikä on niiden oikeudellinen velvoittavuus ja sitovuus. 

Oikeusdogmaattinen tutkimus lähestyy aihetta oikeusjärjestyksen sisäisestä näkökulmasta 

ja oikeudelliseen ongelmaan yritetään löytää ratkaisua oikeusjärjestyksen asettamissa 

kehyksissä ja antamalla merkityssisältö siihen sisältyvälle normille
2
.  Tutkimuksessa 

käytän myös oikeuspoliittista lähestymistapaa oikeusdogmaattisen lähestymistavan tukena 

ja apuna. Oikeuspoliittinen tutkimus keskittyy erityisesti lainsäätämiseen liittyviin 

ongelmiin ja kysymys on pääasiassa lainsäädännön tavoitteiden asettamisen ja keinojen 

valinnan problematiikasta
3
. Oikeuspoliittisessa tutkimuksessa keskeistä se, miten 

                                                 
1
 Husa – Mutanen - Pohjolainen 2008 s. 20. 

2
 Kultalahti 1990 s. 75. 

3
 Kultalahti 1990 s. 73.  



 

 

 

3 

lainsäädännön tavoitteet tulisi asettaa ja mitä keinoja pitäisi valita, jotta asetetut tavoitteet 

voitaisiin saavuttaa. Oikeuspoliittinen tutkimus liittyy läheisesti yhteiskunnalliseen 

suunnitteluun ja siinä katsotaan tulevaisuuteen.
4
  

 

 1.2 Tutkielman sisällön esittely ja rakenne 

 

Julkinen hallinto on aikaisemmin ollut keskitettyä, ja hallinnon toimintaan ovat kuuluneet 

yksityiskohtainen sääntely ja keskitetyt ohjausjärjestelmät. Hallintotoiminta on ollut 

erittäin lakisidonnaista. Valtiontaloudessa tämä on näkynyt mm. tiukkana 

resurssiohjauksena valtion budjetin määrärahojen kohdalla. Hyvinvointivaltion 

rakentaminen ja kehittäminen johtivat valtion budjetin ja hallinnon tehtävien jatkuvaan 

kasvamiseen. Tämä johti siihen, että hyvinvointivaltion ylläpitäminen kävi kalliiksi. 

Valtionhallintoa on pyritty mm. tulosohjauksen avulla kehittämään niin, että menojen 

jatkuva kasvaminen saataisiin kuriin. Samalla byrokratiaa on pyritty keventämään ja 

hallintoa on organisoitu uudelleen, jotta hallinnosta tulisi mm. joustavampi ja 

palveluhenkisempi. 

 

Valtionhallintoa on viimeisten vuosikymmenten aikana uudistettu perusteellisesti ja 

muutostyö jatkuu yhä. Vuonna 1988 valtionhallinnossa ryhdyttiin kehittämään 

ohjausjärjestelmiä ja rakentamaan joustavampaa hallintoa ja samaan aikaan alkoi 

siirtyminen tulosohjausjärjestelmään. Tuottavuutta ja tehokkuutta on pyritty parantamaan, 

jotta jatkossakin pystyttäisiin tuottamaan laadukkaita palveluita. Julkiseen hallintoon on 

tehtävä muutoksia, jotta perusoikeudet ja hyvinvointiyhteiskunta toteutuisivat jatkossakin, 

vaikka kustannukset nousevat. Taloudelliset resurssit tulee saada tehokkaampaan käyttöön, 

jotta palveluita ei jouduttaisi karsimaan. Tulosohjaus ja valtion virastojen muuttaminen 

liikelaitoksiksi ja yhtiöiksi on nähty yhtenä mahdollisuutena tehostaa toimintaa ja säästää 

resursseja. Aikaisemmin viranomaisille kuuluvia tehtäviä on pyritty siirtämään 

mahdollisuuksien mukaan julkisen sektorin ulkopuolelle. 

 

Tulosohjausjärjestelmässä virastoille ja laitoksille annetaan aikaisempaa enemmän 

toimivaltaa ja vastuuta toimintansa järjestämiseen. Tulosohjaus korvasi osittain sitä 

aikaisemmin käytetyn tavoitejohtamisjärjestelmän, jonka soveltaminen aiheutti ongelmia. 

                                                 
4
 Kultalahti 1990 s. 100–101. 
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Ongelmat liittyivät varsinkin keskitettyyn talouden suunnittelujärjestelmään ja tiukkaan 

resurssiohjaukseen. Tavoitejohtaminen oli lähinnä virastojen ja laitosten sisäinen uudistus. 

Tulosohjausjärjestelmässä pyrittiin uudistamaan koko valtionhallinnon ohjausjärjestelmä. 

Tulosohjaus ja siihen liittyvät tulostavoitteet konkretisoidaan ja toteutetaan 

tulossopimuksilla. Tulossopimusmenettelyssä ministeriö ja sen alainen virasto tai laitos 

käy tulosneuvotteluja, joissa sovitaan tulostavoitteista. Tulostavoitteet kirjataan 

tulossopimukseksi kutsuttuun asiakirjaan. Tulostavoitteista sopiminen on yhteydessä 

budjetointiin ja määrärahojen suunnitteluun. Tulostavoitteilla on yhteys myös 

valtiontalouden menokehyksiin.  

 

Luvussa kaksi tutkitaan viranomaisten välistä toimivallanjakoa ja valtionhallinnon 

organisaatiota. Tarkoituksenani on tuoda esiin hallinnon hierarkkista rakennetta ja 

viranomaisten välisiä toimivaltasuhteita ja riippuvuutta toisistaan. Selvitän tässä luvussa 

sitä, mitä lainsäädännössä säädetään valtionhallinnosta ja mitä säädökset merkitsevät 

viranomaisten keskinäisten toimivalta- ja ohjaussuhteiden kannalta. Asian käsittely on 

tärkeää, koska viranomaisten väliset toimivalta- ja ohjaussuhteet ja niiden oikeudelliset 

perusteet luovat pohjan myöhemmin käsiteltävälle tulosohjaukselle ja tulossopimuksille. 

Toimivallanjaon käsittelyn osalta painopisteenä on tutkimuksen kannalta relevantti 

asteellinen toimivallanjako. Tarkoituksenani on tuoda esille, mitä toimivallanjako 

tarkoittaa esim. viraston itsensä kannalta sekä sen yläpuolella olevan ministeriön kannalta. 

Luvussa paneudutaan myös valtionhallinnon ohjaukseen ja siihen, mitä ohjausta 

toteutettaessa pitää ottaa huomioon ja millaisia rajoituksia tai oikeuksia lainsäädäntö antaa 

ohjauksen toteuttamiselle 

 

Luvussa kolme perehdytään hallinnon sisäisiin organisatorisiin suhteisiin tulosohjauksen 

näkökulmasta ja selvitetään, mitä tulosohjaus on sekä mitä asioita tulosohjausprosessiin 

liittyy. Tähän liittyy myös asteellinen toimivallanjako eli se, millä perusteella ylempi 

viranomainen voi ohjata alempaa viranomaista. Ylempi viranomainen käy 

tulosneuvotteluja ja solmii tulossopimuksia alemman viranomaisen eli viraston tai 

laitoksen kanssa. Niiden taloudelliset resurssit määräytyvät pitkälti tulosneuvottelujen ja -

sopimusten, siis tulosohjauksen, perusteella. Ylemmän viranomaisen mahdollisuuksien 

ohjata ja valvoa alempaa viranomaista voisi väittää vahvistuvan käytettäessä tulosohjausta. 

Tutkimuksessani pyrin tuomaan esille sen, pitääkö tämä väite todellisuudessa paikkaansa. 

Luvussa käsittelen myös tulosohjauksen tavoitteita ja kehitystä ja samalla tuon esille mistä 



 

 

 

5 

tulosohjauksessa on kysymys, mihin sen avulla pyritään ja mitä ongelmia siihen liittyy. 

Luvussa perehdytään myös tulosohjauksen lainsäädäntöperustaan ja siihen miten 

tulosohjaus kytkeytyy perustuslakiin. Tulosohjaus konkretisoidaan luvussa neljä 

käsiteltävän tulossopimuksen avulla.  

 

Luvussa neljä käsittelen tulossopimuksia, jotka ovat tulosohjauksen toteuttamisväline. Se 

on asiakirja, jolla ohjaava viranomainen eli ministeriö ja sen alainen virasto ovat yhdessä 

sopineet seuraavan sopimuskauden tavoitteista ja toiminnasta. Tulossopimus on tärkeä 

koko tutkimuksen kannalta, koska siihen liittyy paljon kysymyksiä esim. mikä on niiden 

oikeudellinen sitovuus ja mihin ne ylipäätään perustuvat tai mitä ne ylipäätään ovat. Näitä 

asioita ei ole lainsäädännössä kunnolla määritelty ja oikeuskirjallisuudessakin aihetta on 

käsitelty melko vähän. Tulossopimuksia koskeviin ongelmiin ja kysymyksiin pyrin 

löytämään vastauksen osin oikeusteoreettisenkin pohdinnan avulla. Lähestyn kysymystä 

tutkimalla sitä, että voisivatko tulossopimukset olla soft law -sääntelyä ja mitä tämä 

tarkoittaa. Toimivallanjaon kannalta tulossopimukset ovat siitä tärkeä aihe käsiteltäväksi, 

että niillä ylempi viranomainen puuttuu alemman viranomaisen melko itsenäiseen 

asemaan.  Luvussa käsitellään myös sitä, kuinka tulossopimukset vahvistetaan ja mitä tämä 

merkitsee kokonaisuuden kannalta. Samalla käsittelen strategisia tavoitteita ja vuosittaisia 

tulostavoitteita, jonka tarkoituksena on ottaa esille, mitä asioita on otettava huomioon, kun 

tulostavoitteita asetetaan. Lopuksi esittelen tulossopimusten sisältöä ja rakennetta. Asian 

käsittelyä vaikeuttaa se, että sopimusten rakenne ja sisältö vaihtelevat organisaatiosta 

riippuen, mutta tarkoitus on muodostaa jonkinlainen käsitys siitä mitä tulossopimuksiin 

sisältyy ja millaisia ne ovat.  

 

Lopuksi luvussa viisi käsittelen tulosohjausta ja tulossopimuksia havainnollistavan 

esimerkin avulla. Esimerkkinä käytän opetus- ja kulttuuriministeriön (käytän myöhemmin 

vanhaa muotoa opetusministeriö) ja yliopistojen välistä tulosohjausta ja 

tulossopimusprosessia. Esimerkin avulla pyrin selkeyttämään ja konkretisoimaan sitä, mitä 

tulosohjaus ja tulossopimus merkitsevät ohjattavan yksikön kannalta. Yliopistot eivät enää 

varsinaisesti kuulu valtionhallintoon, mutta niiden käyttöä esimerkkinä voi perustella 

lähdeaineiston monipuolisella saatavuudella. Tulossopimus on, kuten todettua, 

tulosohjauksen toteuttamisväline. Sen avulla tulostavoitteet konkretisoidaan ja kirjataan 

ylös se, mitä on sovittu.  Luvussa käsittelen yliopistojen itsehallintoa ja sen suhdetta 

valtionhallintoon lähinnä opetusministeriöön sekä tarkastelen yliopistojen asemaa 
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julkisoikeudellisena laitoksena ja mitä tämä tarkoittaa yliopistojen kannalta. Käsittelen 

myös yliopistojen ohjausta ja sitä kuinka opetusministeriö voi ohjata yliopistoja ja mihin 

ohjausvalta perustuu. Samalla tuon esille, että millaisia oikeuksia ja rajoituksia 

opetusministeriöllä on toteuttaessaan ohjausvaltaansa yliopistoihin. Esille tulee myös se, 

mitä ohjaukseen sisältyy. Lopuksi havainnollistan tulossopimuskäytäntöä käyttämällä 

esimerkkinä opetusministeriön ja Tampereen yliopiston välistä tulossopimusta.  
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2 Valtionhallinto sekä hallinnon suunnittelu ja seuranta 

 

 2.1 Organisaatiot ja niiden rooli 

 

Valtiohallinnon organisaation yleisistä perusteista on säädetty perustuslaissa. Perustuslain 

(11.6.1999/731) 3 §:n mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös 

valtiontaloudesta. Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka 

jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Perustuslaki erottaa toisistaan 

lainsäädäntövallan, budjettivallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön
5
. Eduskunnan asema 

ylimpänä valtionelimenä ja eduskunnan ensisijaisuus näkyvät siinä, että lainsäädäntö- ja 

budjettivalta on pidätetty periaatteessa kokonaan eduskunnalle.
6
 Tarkoitus on kuitenkin se, 

että julkisen vallan käyttö organisoitaisiin, niin että oikeussääntöjen asettamisen painopiste 

säilyisi eduskunnassa ja hallitus- ja hallintovallan käytön painopiste valtioneuvostossa. 

Tarkoitus on, että valtioneuvosto hallitsee, mutta joihinkin asioihin se joutuu aikaisempaa 

enemmän pyytämään eduskunnan suostumuksen. Suomen valtiojärjestykseen kuuluu 

keskeisesti parlamentarismin periaate. Yhden näkemyksen mukaan parlamentarismi tarkoittaa 

kansalaisten vaikutusta hallitus- ja hallintovallan käyttöön eduskunnan ja valtioneuvoston 

välityksellä. Parlamentaariseen järjestelmään ei kuitenkaan kuulu toimeenpanovallan alaan 

kuuluvien asioiden laajamittainen siirtäminen parlamentin ratkaistavaksi.
7
  

 

Perustuslain 2.3 §:ssä säädetään siitä, että julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja 

kaikessa julkisessa toiminnassa on toimittava tarkasti lain mukaan. 

Oikeusvaltionperiaatteeseen kuuluu kaikkien Suomen oikeudenkäyttöpiirissä olevien 

fyysisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden velvollisuus noudattaa lakia. Kansalaisten 

oikeusasemasta – oikeuksista ja velvollisuuksista – voidaan määrätä vain sellaisen elimen 

päätöksin, jonka asettamiseen kansalainen voi itse vaikuttaa eli eduskunnan säätämällä lailla. 

Julkisen vallan käyttöön luetaan kuuluvaksi sellaiset norminanto-, lainkäyttö- ja 

hallintopäätökset, jotka tehdään yksipuolisesti ja joiden vaikutus ulottuu yksityisiin 

oikeussubjekteihin. Julkinen toiminta pitää sisällään kaiken julkisyhteisöjen toiminnan myös 

sellaisen johon ei kuulu julkisen vallan käyttöä kuten julkisten palveluiden tuottaminen. 

Jyrängin mukaan Perustuslain 2.3 §:ssä ilmaistaan myös ajatus siitä, että yhteiskunnan ja 

                                                 
5
 Jyränki 2000 s. 63. 

6
 Jyränki 2000 s. 63. 

7
 Jyränki 2000 s. 63–66. 
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valtion perusta on laissa ja julkisten organisaatioiden ja julkisen toiminnan hyväksyttävyys on 

lain demokraattisessa alkuperässä. Julkisen vallan käyttäjällä on aina oltava eduskunnan 

säätämään lakiin perustuva toimivaltaperuste ja kaikki julkisen hallinnon toiminta perustuu 

pohjimmiltaan perustuslakiin.
8
  

 

Perustuslain 65 §:ssä säädetään valtioneuvostolle kuuluvista tehtävistä. Pykälän mukaan 

valtioneuvostolle kuuluvat perustuslaissa erikseen säädetyt tehtävät sekä ne muut hallitus- ja 

hallintoasiat, jotka on säädetty valtioneuvoston tai ministeriön päätettäväksi tai joita ei ole 

osoitettu tasavallan presidentin taikka muun viranomaisen toimivaltaan. Monet näistä asioista 

ovat sellaisia, että ne jakautuvat valtioneuvoston yleisistunnon, ministerivaliokuntien ja 

ministeriöiden kesken
9
. Hyvä esimerkki on valtion talousarvion valmistelu ja täytäntöönpano, 

joka kuuluu perustuslain ja alemmanasteisten säädösten nojalla valtioneuvostolle. 

Talousarviolla on merkittävä rooli yhteiskunnan ja julkisen hallinnon ohjaamisessa.
10

 

Perustuslaissa sanotaan, että hallitusvaltaa ja toimeenpanovaltaa käyttää valtioneuvosto ja 

lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta (perustuslaki 3 §). Pykälä antaa valtioneuvostolle vallan 

hallitus- ja hallintovallan käyttämiseen. Eduskunnan tehtävänä on oikeussääntöjen 

asettaminen ja se on luonteeltaan ohjaava ja valvova orgaani.
11

 Tulosohjauksen voisi tulkita 

sisältyvän hallintovaltaan ja näin valtioneuvosto ja ministeriöt saavat oikeutuksen 

tulosohjaukselle perustuslaista. 

 

Valtion keskushallinnon virastot ja laitokset määritellään niitä koskevissa laeissa ja 

asetuksissa tietyn hallinnonalan ministeriön alaiseksi. Alaisuusasema on tulkittu johto- ja 

valvontasuhteeksi eli oikeudeksi antaa alaiselle viranomaiselle sitä sitovia yleisiä ohjeita ja 

määräyksiä.
12

 Julkishallinto koostuu henkilöstöstä ja hallintoelimistä, joiden toimivalta ja 

tehtäväpiiri on määritelty lainsäädännöllä. Hallinto-organisaatio muodostaa hierarkian, jossa 

viranomaisten ja virkamiesten asema on tarkkaan määritelty. Viranomaisten tehtävänä on 

mm. ohjata ja valvoa hallinnon toimintaa sekä tehdä kansalaisia koskevia päätöksiä. 

Hallinnon oikeudellinen rakenne muodostuu toimivallasta, tehtävistä ja organisatorisista 

suhteista. Valtionhallinto jaetaan organisaatioltaan neljään tasoon. Hallitustason muodostavat 

tasavallan presidentti ja valtioneuvosto.  Keskushallinto koostuu ministeriöistä, virastoista, 

                                                 
8
 Jyränki 2000 s. 67–68.   

9
 Jyränki 2000 s. 133. 

10
 Jyränki 2000 s. 133. 

11
 Jyränki 2003 s. 151.  

12
 Syrjänen 1996. s. 44. 
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laitoksista ja muista valtakunnallisista hallintoelimistä. Piiri- ja aluehallinto koostuu 

piirihallintoelimistä ja aluehallintovirastoista (ent. lääninhallitus). Viimeinen taso on valtion 

paikallishallinto.
13

  

 

Perustuslain 119 §:ssä säädetään valtionhallinnosta. Se sääntelee valtionhallinnon yleistä 

rakennetta ja niitä lähtökohtia, joiden mukaan valtionhallinto tulee järjestää. Säännöksen 

ohjeet antavat suuntaa sille, miten ja millä ehdoilla välillisen julkishallinnon asioita on 

mahdollista järjestää
14

. Perustuslain 119 §:n mukaan valtionhallinnon toimielinten yleisistä 

perusteista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Muussa 

tapauksessa valtionhallinnon organisaatioista voidaan säätää asetuksella. Husan ja Pohjolaisen 

mukaan valtion alue- ja paikallishallinnon perusteista on kuitenkin säädettävä lailla. 

Perustuslaki jättää melko avoimeksi keskushallintoa alemman tason hallinnon järjestämisen ja 

organisoimisen. Säännös antaa lainsäätäjälle runsaasti harkinnan varaa siihen, miten 

valtionhallinto tulee rakenteeltaan ja organisaatioltaan järjestää
15

. Välillisen julkishallinnon 

organisaatioista perustuslaissa on säädetty vain Suomen pankista ja Kansaneläkelaitoksesta. 

Perustuslain 119 §:n säännöksen perusteella ei voida päätellä, että minkälainen 

valtionhallinnon rakenteen tulisi olla. Pykälästä selviää lähinnä se, että valtionhallinto 

muodostuu keskus-, alue- ja paikallishallinnosta eli hallinto on jaettu kolmiportaiseksi
16

. 

 

Valtionhallinnon organisaation rakenne käsittää toimivallan jaon ja viralliset tehtävät, 

yhteistoiminnan ja hallinnon ohjauksen. Tämä osa valtionhallinnossa on tarkasti sidottu 

säännöksin, koska julkishallinnossa päätösvallan käytön tulee perustua lakiin.
17

 Perustuslaista 

löytyvät valtioneuvoston ja ministeriöiden organisaatiota ja toimintaa koskevat 

perussäännökset. 

 

Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti ja valtioneuvosto (perustuslaki 3 § mom.2). 

Hallintoviranomaisena toimiessaan valtioneuvosto johtaa valtion hallintokoneiston toimintaa. 

Valtioneuvosto valmistelee lainsäädäntöä ja ohjaa talousarvion toteuttamista ja laatimista. 

Lainsäädäntöön ja talousarvioon liittyvien merkittävien tehtäviensä kautta valtioneuvosto 

pystyy melko pitkällekin ohjaamaan alapuolellaan olevien viranomaisten toimintaa. 

                                                 
13

 Mäenpää 2003 s. 76. 
14

 Husa – Pohjolainen 2008 s. 213. 
15

 Husa – Pohjolainen 2008 s. 213. 
16

 Husa – Pohjolainen 2008 s. 214. 
17

 Virkkunen – Tuori 1981 s. 211. 
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Valtioneuvostolle kuuluvat perustuslaissa erikseen säädetyt tehtävät sekä ne muut hallitus- ja 

hallintoasiat, jotka on säädetty valtioneuvoston tai ministeriön päätettäväksi tai joita ei ole 

osoitettu tasavallan presidentin taikka muun viranomaisen toimivaltaan (perustuslaki 65§). 

Tämä tarkoittaa, että valtioneuvostolla on yleistoimivalta eli jollei toimivaltaa ole erikseen 

säädetty jollekin viranomaiselle, niin se kuuluu valtioneuvostolle. Määrittelemätöntä 

toimivaltaa esiintyy kuitenkin harvoin.
18

  

 

Laki valtioneuvostosta (28.2.2003/175) 12 §:n mukaan valtioneuvostolle kuuluvat asiat 

ratkaistaan yleisistunnossa tai ministeriöissä. Yleisistunnossa ratkaistaan laajakantoiset ja 

periaatteellisesti tärkeät asiat sekä ne muut asiat, joiden merkitys sitä vaatii. Yleisistunnossa 

päätetään tasavallan presidentille tehtävistä ratkaisuehdotuksista, Euroopan unionissa 

käsiteltävistä asioista ja eduskunnalle annettavista tiedonannoista, selonteoista ja kirjelmistä.  

Suuri osa valtioneuvostolle kuuluvista asioista päätetään kuitenkin ministeriöissä
19

. 

 

Vaikka ministeriöt kuuluvat muodollisesti valtioneuvostoon, niin niitä voidaan tarkastella 

osana keskushallintoa. Keskushallinnon rakenteita, tehtäviä ja toimintatapoja on 1990-luvulta 

lähtien muokattu merkittävästi. Tavoitteena on ollut keventää keskushallintoa siirtämällä 

päätösvaltaa alue- ja paikallistasolle. Tarkoituksena on päätösvallan hajauttamisen lisäksi 

vähentää hallinnon hierarkiaa. Vastapainona on kuitenkin lisätty tulosvastuuta, jonka johdosta 

virastoja on yhtiöitetty ja liikelaitostettu. Keskusvirastoja on lakkautettu ja yhdistetty 

ministeriöön tai muutettu kehittämiskeskuksiksi. Virastoja on myös liikelaitostettu kuten 

esim. Fimea (ent. Lääkelaitos). Yhtiöittämistäkin on tapahtunut, kuten on toimittu Postin 

kanssa, joka nykyisin on Itella Oyj.
20

  

 

Jokaisen hallinnonalan johdossa on ministeriö. Ministeriöiden tehtävänä on toimialan 

kehittäminen ja johtaminen. Ne myös vastaavat valtioneuvostolle kuuluvien asioiden 

valmistelusta. Ministeriöiden alaisina toimii lukuisia keskushallinnon viranomaisia, joita ovat 

erilaiset keskukset, virastot ja laitokset. Ne ovat kooltaan pieniä ja keskittyvät 

erityisasiantuntemusta vaativiin tehtäviin, kuten tutkimus- ja valvontatehtäviin. Keskuksia 

ovat mm. Suomen ympäristökeskus. Virastoja ovat mm. Kilpailuvirasto sekä Opetushallitus. 

Laitoksia on kolmentyyppisiä. Ensinnäkin on tutkimuslaitoksia, kuten Kansanterveyslaitos. 

                                                 
18

 Mäenpää 2003 s. 77. 
19

 Mäenpää 2003 s. 77. 
20

 Mäenpää 2003 s. 77–78. 
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Toiseksi on olemassa laitoksia, jotka tarjoavat yhteiskunnan perusrakenteita ja tarpeita 

ylläpitäviä palveluita kuten merenkulkulaitos. Kolmannen ryhmän muodostavat valtion 

liikelaitokset, jotka ovat asemaltaan varsin itsenäisiä. Keskushallinnon viranomaisten alaisena 

on olemassa valtion talousarvion ulkopuolisia rahastoja, joita ovat esimerkiksi Valtion 

asuntorahasto ja Maatalouden interventiorahasto. Rahastot eivät ole kuitenkaan erillisiä 

viranomaisia.
21

  

 

Valtion liikelaitokset kuuluvat valtionhallintoon, mutta ovat toiminnassaan melko itsenäisiä.  

Liikelaitoksia ovat mm. Senaatti-kiinteistöt ja Destia (ent. Tieliikelaitos). Liikelaitosten talous 

on erillään valtion talousarviosta. Talousarvioon voidaan kuitenkin ottaa määräraha 

liikelaitosta varten, jos se hoitaa liiketaloudellisesti kannattamatonta tehtävää. Tämä tulee 

kyseeseen, kun liikelaitos ylläpitää, jotain kansalaisille tärkeää palvelua. Liikelaitos päättää 

itse toiminnastaan, taloudestaan ja hallinnostaan. Eduskunta asettaa laitoksille kuitenkin tietyt 

toimintaraamit hyväksymällä palvelutavoitteet ja toimintatavoitteet. Tämän lisäksi ministeriöt 

asettavat omat tulostavoitteensa liikelaitoksille. Liikelaitosten määrä on viime vuosina 

vähentynyt, joten en niitä käsittele sen tarkemmin, vaan käytän tulosohjauksen ja 

tulossopimusten käsittelyn yhteydessä esimerkkinä yliopistoja.  

 

Aluehallinnosta vastaavat piirihallintoviranomaiset, jotka nekin kuuluvat ministeriön 

alaisuuteen. Ne ovat alaisuussuhteesta huolimatta itsenäisiä päätöksentekijöitä.  

Aluehallintoviranomaisia ovat mm. työvoima- ja elinkeinokeskukset. Aluehallintovirastolla ei 

ole enää samaa merkitystä kuin aikaisemmin, koska päätösvaltaa on pyritty 

hallintouudistuksissa hajauttamaan. Aluehallintovirasto toimii usean ministeriön alaisena 

yleishallintoviranomaisena. Valtion paikallishallinto on pieni osa valtionhallinnon 

kokonaisuudessa, mutta sille kuuluu monia tärkeitä tehtäviä. Valtio on antanut ison osan 

paikallisella tasolla suoritettavista hallintotehtävistä kuntien hoidettavaksi.  Kihlakunnat ovat 

hallinnon perusyksiköitä ja niille kuuluvat mm. paikallispoliisin toiminnasta huolehtiminen 

samoin kuin syyttäjäntoimesta ja ulosottotehtävistä. Kihlakunnanvirastoissa on omat yksiköt 

poliisi-, syyttäjän- ja ulosottotehtäviä varten.
22

  

 

Nykyään julkisia tehtäviä ja hallinnollista toimivaltaa on joissakin tapauksissa siirretty 

itsenäisille oikeushenkilöille, jotka eivät organisatorisesti kuulu valtionhallintoon tai 

                                                 
21

 Mäenpää 2003 s. 78. 
22

 Mäenpää 2003 s. 78–80. 
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kunnallishallintoon. Nämä orgaanit kuuluvat julkishallinnon ja yksityisen toiminnan 

välimaastoon. Tähän kategoriaan kuuluvien suhde julkishallintoon tai yksityisiin 

organisaatioihin ja yksityisiin ihmisiin vaihtelee. Välilliseen julkishallintoon kuuluvien 

organisaatioiden toimintaa voisi kuvata samanlaiseksi kuin yksityisten oikeussubjektien 

toiminta. Erona on se, että niille on annettu julkisia tehtäviä tai hallinnollista toimivaltaa. 

Tehtävät ja toimivalta on rajattu yleensä melko suppeaksi.
23

  

 

Välillisen julkishallinnon toimielimet hoitavat lain nojalla jotakin julkisluonteista tehtävää. 

Välilliseen julkishallintoon kuuluvan organisaation toiminta on osittain yksityisoikeudellista, 

mutta tämän lisäksi niille kuuluu julkisen vallan käyttöä tai ne hoitavat jotakin julkista 

tehtävää ja valtiolla on yleensä oikeus näiden organisaatioiden toiminnan ohjaamiseen ja 

valvontaan.
24

 Perustuslain 124 § kuitenkin asettaa rajat julkisen vallan käytön siirtämiselle 

välillisen julkishallinnon organisaatioille tai ylipäätään viranomaiskoneiston ulkopuolelle. 

Pykälän mukaan merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain 

viranomaisille. Välillistä julkishallintoa voidaan kuvailla varsinaisen julkishallinnon ja 

yksityisten yhteisöjen välissä toimiviksi hallinnollista tehtävää suorittaviksi toimielimiksi, 

jotka ovat valtion hallintoviranomaisista erillisiä ja itsenäisiä oikeussubjekteja. Näillä 

toimielimillä on oikeus käyttää julkista valtaa tietyllä rajatulla alueella. Välilliseen 

julkishallintoon kuuluvat organisaatiot toimivat valtionhallinnon ulkopuolella. Ne eivät 

myöskään kuulu kunnallishallintoon. Välilliseen julkishallintoon kuuluu itsenäisiä 

julkisoikeudellisia laitoksia, julkisoikeudellisia yhdistyksiä sekä yksityisoikeudellisia 

yhteisöjä ja yksityisiä luonnollisia henkilöitä.
25

 

 

Yksi valtionhallinnon viime vuosikymmenten suurista muutoksista on ollut hallinnon 

yksityistämiskehitys. Monet entisistä valtion laitoksista on liikelaitostettu, kuten Metsähallitus 

ja Senaatti-kiinteistöt. Osa on myös yhtiöitetty joko valtionyhtiöiksi tai yksityisiksi 

osakeyhtiöiksi, kuten TeliaSonera AB ja Destia (ent. Tieliikelaitos).  Osakeyhtiöt toimivat 

kokonaan viranomaiskoneiston ulkopuolella 
26

 

 

Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, 

jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, 

                                                 
23

 Mäenpää 2003 s. 88. 
24

 Husa – Pohjolainen 2008 s. 216. 
25

 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 42. 
26

 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 41. 
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oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä 

sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle (perustuslaki 124 §). 

Perustuslain säännös rajoittaa julkisten hallintotehtävien siirtämistä viranomaishallinnon 

ulkopuolelle. Tarkoitus on rajoittaa viranomaisille kuuluvien tehtävien antamista 

viranomaisvalvonnan ulkopuolelle. Perusteluna on, että muutoin yksilön perusoikeudet ja 

oikeusturva vaarantuvat.
27

  

 

Toimivallan siirtämistä viranomaiskoneiston ulkopuolelle voidaan perustella sillä, että 

toimivallan siirtäminen on tarkoituksenmukaista tehtävien hoitamiseksi parhaalla 

mahdollisella tavalla. Arvioinnissa on myös otettava huomioon tehtävän luonne ja se 

minkälaisia tarpeita kansalaisilla ja yhteisöillä on. Esimerkiksi palveluiden tuottaminen voi 

olla tarkoituksenmukaista siirtää yksityisen sektorin hoidettavaksi. Jos tehtäviin liittyy yksilöä 

tai yhteisöä koskevaa päätöksentekoa, niin toiminta voidaan siirtää viranomaisilta yksityisille 

vain perustellusti.
28

  

 

Keskeinen syy välillisen julkishallinnon merkityksen ja tehtävien määrän kasvuun liittyy 

hallinnon yksityistämispyrkimyksiin. Yksityiset toimijat voivat osallistua 

markkinaperusteiseen kilpailuttamiseen ja tämä luo säästöjä, koska tehtävien rahoittamiseen 

ei tarvita varoja valtio budjetista. Yksityistämisellä on haettu myös joustavuutta ja 

taloudellista liikkumavapautta. Yksityisellä sektorilla uskotaan myös olevan paremmat 

mahdollisuudet saada käyttöön erityisasiantuntemusta kilpailuttamisen ja resurssien myötä.
29

  

 

 2.2 Toimivallanjako 

 

Viranomaisen toimivalta ja sen rajat ovat tarkkaan säänneltyjä. Jokaisella viranomaisella on 

oma tehtäväalueensa, jossa se voi käyttää julkista valtaa. Hallinnollisen toimivallan laajuuteen 

vaikuttavat myös viranomaisten keskinäinen tehtävienjako sekä niiden hierarkkiset ja 

alueelliset erot 
30

. Toimivaltarajat voidaan järjestää joustaviksi tai jäykiksi. Ne ovat joustavat, 

kun toimivaltarajoilla on lähinnä ohjeellinen merkitys. Tällöin määritellään lähinnä 

vastuualueet ja korostetaan yhteistyötä eri viranomaisten kesken. Toinen mahdollisuus 

järjestää hallinto on se, että muodostetaan eri yksiköistä itsenäisiä ja toisista toimielimistä 

                                                 
27

 Laakso - Suviranta – Tarukannel 2006 s. 43. 
28

 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006 s. 43. 
29

 Mäenpää 2003 s. 88. 
30

 Mäenpää 2003 s. 100. 
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riippumattomia. Tämänkaltainen organisaatio on jäykkä. Siinä tehtävät ovat tarkkaan rajattuja 

ja vastuualueet ovat ehdottomia. Viranomainen suorittaa tehtävänsä itse muista viranomaisista 

riippumattomana ja ottaa täyden vastuun toiminnastaan.
31

  

 

Suomessa hallinto on järjestetty varsin jäykäksi. Toimivaltarajat ovat tiukasti säänneltyjä. 

Syyt tiukkaan sääntelyyn ovat historiassa ja legalistisessa hallintoperinteessä.  Hallinnon 

normeihin perustuva jäykkyys näkyy erityisesti asiallisten ja asteellisten toimivaltarajojen 

yhteydessä.  Hallintoelin voi ensinnäkin toimia vain sille määritellyn asiallisen ja asteellisen 

toimivaltarajan sisäpuolella. Toiseksi viranomainen ei voi puuttua siihen, miten muut 

viranomaiset käyttävät toimivaltaansa tai suorittavat tehtäviään. Kolmanneksi 

toimivaltarajojen ylittäminen vaatii nimenomaista säännöstä, jossa esim. viranomaisten 

yhteistoiminta sallitaan.
32

  

 

Hallinto koostuu julkisoikeudellisista oikeushenkilöistä, joista tärkeimmät ovat valtio ja 

kunnat. Valtiolla ja kunnilla on toimielintensä kautta merkittävä toimivalta julkisen vallan 

käytössä. Julkisen hallinnon organisatorisista suhteista muodostuu hallinnon oikeudellinen 

rakenne, jonka oikeudellisena perustana toimii perustuslaki. Yksi valtiosäännön 

keskeisimmistä tehtävistä on muodostaa julkishallinnolle yleiset sekä organisatoriset että 

toiminnalliset rajat
33

. Valtionhallinnon organisaatiot on sidottu keskushallinnon ylimmän 

tason ohjaukseen ja valvontaan. Ohjausvallan ytimenä toimii valtion talousarvio. 
34

 

 

Asiallinen toimivalta tarkoittaa tiettyä asiakokonaisuutta, joka kuuluu yhden viranomaisen 

tehtäväalueeseen. Tarkoitus on määritellä työnjakoa. Esimerkiksi opetusministeriölle ja sen 

alaisille viranomaisille kuuluvat opetukseen liittyvät tehtävät. Tietyn tehtävän suorittaminen 

kuuluu vain yhdelle viranomaiselle. Muilla saman asteen viranomaisilla ei ole mitään 

mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon. Toinen viranomainen voi puuttua toisen 

viranomaisen tekemiin päätöksiin, jos siihen on olemassa erityissäännös esim. virka-avun 

saamisen ja antamisen sallivat säännökset. Asiallisten toimivaltarajojen jäykkyyttä voi 

lieventää myös tehtävien päällekkäisyys tai rinnakkaisuus.
35

  

 

                                                 
31

 Mäenpää 2003 s. 101. 
32

 Mäenpää 2003 s. 101. 
33

 Husa – Pohjolainen 2008 s. 219. 
34

 Husa – Pohjolainen 2008 s. 219 
35

 Mäenpää 2003 s. 103–104.  
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Alueellisessa toimivallassa on kyse siitä, että viranomaisen toimivalta määräytyy toimialueen 

mukaan. Keskushallinnon toimialueena on koko maa, mutta kunnan toimivalta määräytyy 

kunnan rajojen mukaan ja aluehallintoviraston toimialueena on tietty alue. Myös valtakunnan 

rajoilla on merkitystä, sillä Suomen viranomaiset voivat käyttää toimivaltaansa vain Suomen 

alueella. Samoin toisen valtion viranomainen ei voi käyttää valtaansa Suomessa.  Lailla 

voidaan kuitenkin säätää, että esim. vieraan valtion viranomaisen lupapäätös on voimassa 

myös Suomessa. EU-oikeuden toimeenpanossa alueperiaatetta lieventää EU-lainsäädäntö. 

Kyseessä on hallintopäätösten vastavuoroinen tunnustaminen. Esimerkiksi 

tyyppihyväksynnän yhdessä jäsenvaltiossa saanut laite on käyttökelpoinen toisessa 

jäsenvaltiossa ilman erillisiä päätöksiä.
36

  

 

Asteellinen toimivalta merkitsee hallinto-organisaation hierarkiaa. Saman hallinnonalan 

elimet on järjestetty eriasteisiin asemiin. Esimerkiksi ylimpänä on ministeriö, jonka 

alapuolella on keskushallinnon virasto ja alimpana ovat piirihallinnon elimet. Alempi 

viranomainen tai virkamies on melko riippumaton suhteessa yläpuolella oleviin toimielimiin 

ja virkamiehiin. Viranomainen ja virkamies toimivat oman toimialueen lainsäädännön 

mukaisesti. Toimielin vastaa toimintansa lainmukaisuudesta itse.
37

  

 

Toimivaltarajojen jäykkyydestä johtuen, ylempi viranomainen ei voi puuttua alemman 

toimintaan oikeudellisesti sitovalla tavalla. Alempi viranomainen on siis päätöksenteossaan 

itsenäinen suhteessa ylempään. Hierarkiassa ylempänä oleva ei voi myöskään pidättää 

yksittäistapauksessa päätösvaltaa itselleen tai antaa tietyn asian ratkaisemista koskevia sitovia 

määräyksiä.  Toimivaltarajojen jäykkyys ilmenee myös toisinpäin. Alempi toimielin ei voi 

siirtää päätösvaltaansa yläpuolellaan olevalle toimielimelle. Ministeriö voi kuitenkin antaa 

oman hallinnonalansa viranomaisille yleisiä ohjeita ja määräyksiä hallintotehtävien 

hoitamisesta.  Yksittäisiin päätöstilanteisiin se ei voi kuitenkaan vaikuttaa, eikä se voi pidättää 

itselleen asian ratkaisemista. Eri asia on, jos laissa on erikseen sallittu, että ministeriö voi 

ottaa asian ratkaistavakseen.
38

  

  

Joskus alemman toimielimen itsenäisyyttä on erityisesti korostettu, jolloin asteellinen 

toimivaltaraja on vieläkin vahvempi. Näin on etenkin itsehallinnollisissa järjestelyissä esim. 

                                                 
36

 Mäenpää 2003 s. 100. 
37

 Mäenpää 2003 s. 101. 
38

 Mäenpää 2003 s. 101–102. 
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kuntien ja yliopistojen itsehallinnossa. Lainkäyttötehtävä on myös sellainen seikka, joka 

vahvistaa hallintoelimen riippumattomuutta suhteessa ylempään viranomaiseen. Esimerkkinä 

lainkäyttötehtävästä voidaan mainita muutoksenhakuasian käsittely. Käsitellessään 

muutoksenhakuasiaa viranomainen on samalla lainkäyttöviranomainen (Perustuslain 3 § 

mom.3). Toimivaltarajoitukset näkyvät myös virkamiesten välisissä suhteissa. Virkamiesten 

on toimiessaan hallintotehtävissä noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä eli 

virkakäskyjä. Käskyvaltaa voi käyttää useimmiten saman viraston esimiesasemassa oleva 

virkamies. Virkamies ei kuitenkaan saa noudattaa selvästi lainvastaisia määräyksiä. 

Virkamiehen on myös säilytettävä riippumattomuutensa. Tästä seuraa se, ettei häntä voida 

määrätä ratkaisemaan tai esittelemään asiaa tietyllä tavalla.  Sen sijaan yleisluontoiset ohjeet 

ovat sallittuja.
39

  

 

Laissa voi olla säännöksiä, jotka oikeuttavat ylemmän toimielimen tai virkamiehen 

sivuuttamaan säännökset asteellisesta toimivaltarajasta. Näitä ovat asian pidätysvalta ja 

alistusvelvollisuus. Mahdollista on myös antaa tehtäviä alemmalle viranomaiselle.
40

 Se, että 

ylempi viranomainen pidättää itselleen jostain asiasta päättämisen on kuitenkin 

poikkeuksellista. Esimerkiksi opetusministeriö voi pidättää itselleen koulutuspoliittisesti 

merkittävän asian, joka kuuluisi muutoin opetushallituksen toimivaltaan.  Virkamiesten 

välisissä suhteissa asian siirtäminen esimiehen ratkaistavaksi on sen sijaan yleisempää. 

Ministeri voi pidättää itselleen ratkaisuvallan asiassa, joka on annettu virkamiehen 

päätettäväksi (valtioneuvostoL 16 §). Jos virkamies katsoo, että hänen päätettäväkseen 

kuuluva asia on yksittäistapauksessa yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävä, on asia 

ennen sen ratkaisemista saatettava ministerin tietoon (valtioneuvostoL 16 §).  Ministerillä ja 

johtavilla virkamiehillä on siis laissa säädetty oikeus pidättää itselleen merkittävästä asiasta 

päättäminen.  

 

                                                 
39

 Mäenpää 2003 s.102. 
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 2.3 Valtionhallinnon ohjaus 

 

Valtionhallinnolle on tunnusomaista se, että organisaatiorakenteet on melko tarkasti 

määritelty lainsäädännössä. Valtionhallinnon organisaatiosta ja sen rakenteista päättäminen 

on osa lakia säätävien elinten valtion hallintokoneistoon kohdistamaa ohjausta
41

. 

Organisaatiosäädökset määrittelevät hallinnon yleiset tehtävät ja rakenteen sekä 

hallintomenettelyn. Rakenteella tarkoitetaan hallinnon sisäistä tehtävien ja toimivallan jakoa 

sekä yhteistoiminta- ja ohjaussuhteita.
42

 Hallintoa koskevat säädökset ovat hierarkkisia, joten 

alemmat säädökset eivät saa olla ristiriidassa ylempien säädösten kanssa. Tuorin ja Virkkusen 

mukaan on hankala sanoa, että mistä valtionhallinnon organisaatiota koskevista asioista 

säännöksiä tarvitaan sekä millä säädöshierarkian tasolla säännökset pitäisi antaa
43

. Mielestäni 

olisi tärkeää, että organisaatio pystyy toimimaan joustavasti ja sopeutumaan nopeasti 

muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin ja tältä kannalta katsottuna organisaatioiden liiallinen 

sääteleminen normien avulla ei ole hyvä asia. Virkkunen ja Tuori ovat osittain samaa mieltä 

ja heidän mielestään normit tulisi antaa mahdollisimman alhaisella hierarkiatasolla
44

. Heidän 

mukaansa pitäisi kuitenkin säätää hierarkkisesti korkean tason säännöksillä sellaisista asioista, 

joilla on merkitystä kansalaisen oikeusturvan kannalta.
45

  

 

Hallinnon tehtävät ovat muuttuneet ja tämä on vaikuttanut siihen, että valtionhallinnon ohjaus 

on muodostunut tärkeäksi asiaksi. Hallintoa voidaan ohjata monella tavalla. Säädösohjauksen 

lisäksi viime vuosikymmeninä on lisääntynyt budjetti- ja informaatio-ohjauksen merkitys. 

Säädösohjaus pitää sisällään lait, asetukset ja valtioneuvoston päätökset, jotka määrittävät 

viranomaisten rakennetta ja toimintaa. Säädösohjauksella voidaan asettaa rajoituksia 

viranomaisen toiminnalle tai luoda toimivaltuuksia. Jossain tapauksissa säädökset on tehty 

väljiksi ja ne tavallaan antavat kehykset, jotka luovat raamit viranomaisten toiminnalle.
46

  

 

Myös valtion tulo- ja menoarviolla eli budjetilla on valtionhallinnon organisaatioita koskevaa 

ohjaavaa vaikutusta, koska hallinnon on pysyttävä sen asettamissa rajoissa hoitaessaan niille 

annettuja tehtäviä.  Valtion talousarvio määrittelee hallinnon käytettävissä olevat resurssit 

                                                 
41

 Virkkunen – Tuori 1981 s. 211. 
42

 Virkkunen – Tuori 1981 s. 211. 
43

 Virkkunen – Tuori 1981 s. 211. 
44

 Virkkunen – Tuori 1981 s. 211. 
45

 Virkkunen – Tuori 1981 s. 211. 
46
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sekä määrää rahojen käyttöä koskevista periaatteista
47

. Talousarvio siis määrittää vuosittain 

resurssit, jotka hallinnolla on käytössään. Valtionhallinnossa on siirrytty tulosbudjetointiin ja 

sen myötä talousarvio määrittää tulokset, jota talousarviossa myönnetyillä resursseilla tulisi 

saada aikaan. Ohjauskeinona budjetilla on merkittävä vaikutus, koska ministeriöiden sekä 

virastojen ja laitosten on pysyttävä sen asettamien rajojen sisällä.
48

 

 

Informaatio-ohjaus on myös yksi valtionhallinnon ohjauksen muoto. Hallinto-

organisaatioiden toiminnasta merkittävä osa on tietojen saamista, käsittelyä ja tuottamista. 

Hallintotoimintaa voidaan erityisesti suunnittelussa ja hallintopäätösten tekemisessä kuvata 

tiedon käsittelynä. Myös säädökset ja talousarvio ovat informaatiota. Ylimmät valtioelimet 

voivat tuottaa monenlaista informaatiota hallinnon ohjaamiseksi. Hallitusohjelmilla on 

ohjaavaa vaikutusta, mutta niiden kohdalla on huomattava se, että ne eivät oikeudellisesti sido 

hallintoa. Eduskunta voi ohjata hallintoa ponsilausumien ja valtiontilintarkastajien 

kannanottojen avulla. Informaatio ohjaukseen on käytettävissä myös erilaisia 

suunnitteluohjeita ja toimintaohjeita. Informaatio-ohjaus ei muodollisesti ole niin sitovaa kuin 

säädös- ja budjettiohjaus.
49

    

  

 2.4 Tavoitteet 

 

Toiminta- ja taloussuunnittelu on keskeinen finanssipoliittinen ohjausväline 

valtionhallinnossa ja valtiovarainministeriö on tässä keskeisessä asemassa. Taloussuunnittelu 

eri hallinnonaloilla perustuu valtiovarainministeriön antamiin ohjeisiin ja muut ministeriöt 

voivat niitä halutessaan täydentää. Ministeriöt antavat taloussuunnitelmansa 

valtiovarainministeriölle, joka esittää niistä oman kannanottonsa. Toiminta- ja 

taloussuunnitelmiin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan yhteisillä neuvotteluilla. 

Valtiovarainministeriön kannanotoilla ei ole oikeudellista sitovuutta, mutta todellisuudessa 

niillä on suuri merkitys. Myös tulo- ja menoarvioehdotusten laadinta hallintoyksiköissä 

perustuu valtioneuvoston valtiovarainministeriön esittelystä vuosittain antamiin ohjeisiin. 

Valtiovarainministeriö antaa vuosittain myös organisaation- ja henkilöstömuutoksia koskevan 

tulo- ja menoarvioesityksen laadintaohjeen.
50
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Toiminta- ja taloussuunnitteluun liittyvä laintasoinen sääntely on ollut voimassa vuodesta 

1988.
51

 Laki valtion talousarviosta eli talousarviolain (13.5.1988/423) 12 §:n mukaan 

virastojen ja laitosten tulee suunnitella toimintaansa ja talouttansa sekä tuloksellisuutta 

useamman vuoden aikavälillä. Samalla tavalla ministeriöiden on suunniteltava toimialansa 

toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Valtion talousarvioasetuksen 2 luvussa on 

tarkemmin säädetty taloussuunnittelusta. Ministeriöiden sekä niiden alaisten virastojen, 

laitosten ja liikeyritysten tulee laatia valtiovarainministeriön antamiin ohjeisiin perustuen 

oman hallinnonalansa toiminta- ja taloussuunnitelma
52

. Suunnitelman juridisesta sitovuudesta 

voidaan olla montaa mieltä, mutta tosiasiallisesti niiden merkitys on suuri hallintokoneiston 

ohjauksen välineenä ja eduskunnan budjettipäätösten sisältöön vaikuttavana tekijänä. 

Käytännössä taloussuunnitelma on muodostanut perustan ensimmäistä varainhoitovuotta 

koskevan talousarvioesityksen laadinnalle. Laintasoisen sääntelyn puuttumiseen 

taloussuunnittelusta vaikutti oikeuspositivistinen periaate, jonka mukaan hallintokoneiston 

sisäisen toiminnan sääntely voitaisiin jättää oikeudellisen sääntelyn ulkopuolelle. 

Oikeusteoreettisesti taloussuunnittelussa on kysymys hallinnon sisäisestä valmistelevasta 

toiminnasta, joka ei edellytä lakitasoista sääntelyä. Myöhemmin taloussuunnittelusta on 

kuitenkin säädetty lailla.
53

 

 

Yhtenä perusteena taloussuunnittelun lain tasoisesta sääntelystä voidaan pitää eduskunnan 

halua varmistaa se, ettei suunnittelusta luovuttaisi ilman ylimmän valtioelimen tahtoa. 

Myllymäen mukaan talousarviolain 12 §:n ensisijainen merkitys ei ole siinä, että laki olisi 

muuttanut yksittäisten virastojen ja laitosten asemaa taloussuunnittelun suhteen. Tärkein 

vaikutus on tuloksellisuutta koskevan suunnitteluvelvoitteen kohdistuminen myös 

ministeriöihin.
54

 Tämän voisi tulkita niin, että talousarviolain 12 §:n uusitulla säännöksellä on 

laajennettu suunnitteluvelvoitetta. Taloussuunnittelulla on merkittävä valtiontaloudellinen 

painoarvo ja tämän takia on perusteltua, että taloussuunnittelun normatiivinen perusta on 

saatettu eduskuntalain tasoisen sääntelyn pohjalle
55

. Huomionarvoinen seikka on se, että 

uudessa perustuslaissa ei ole lainkaan säännelty valtiontalouden monivuotisen suunnitelman 
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käsittelystä eduskunnassa. Taloussuunnitelmat käytännössä hyväksytään hallintokoneiston 

sisällä
56

. 

 

Toiminta- ja taloussuunnittelu siis tapahtuu valtionhallinnon sekä yksittäisten ministeriöiden, 

virastojen ja laitosten tasolla. Taloussuunnittelun tulee tuottaa valtion talousarvion 

valmistelussa sekä valtioneuvoston johdolla muuten tehtävässä valtiontalouden suunnittelussa 

erityisesti kehysmenettelyssä tarvittavat tiedot. Talousarviolain 12 §:ssä tuodaan esille 

ministeriön sekä virastojen ja laitosten erilaiset roolit ja vastuut toiminnan tuloksellisuuden 

järjestämisessä. Toiminta- ja taloussuunnitelman tehtävänä on tuottaa tietoa hallituksen 

talouspolitiikan toteuttamista ja toteutuksen valvontaa varten. Tarkoitus on myös varmistaa 

hallituksen päättämien toiminnan suuntaviivojen huomioonottaminen hallinnonalojen 

sisäisessä ohjauksessa. Toimintaa ja taloutta suunnitellaan vuosittain, jolloin ajanjaksona on 

laatimisajankohta ja sitä seuraavat neljä vuotta. Toiminta- ja taloussuunnittelussa otetaan 

huomioon asetettujen tavoitteiden lisäksi tiedot siitä kuinka aiemmin asetetut tavoitteet ovat 

toteutuneet.
57

  

 

Valtion talousarvio eli budjetti on keskeinen osa valtiontalouden suunnittelua ja sillä on kaksi 

tehtävää. Budjetti voidaan määritellä valtion taloudenhoitoa koskevaksi suunnitelmaksi tiettyä 

varainhoitovuotta varten ja samalla se on toimeenpanoviranomaisia velvoittava ohje
58

. 

Hyväksymällä budjetin eduskunta voi ohjata ja valvoa toimeenpanokoneistoa. Budjetti on 

samalla tärkeä osa valtiontalouden suunnittelua. Budjetin oikeusvaikutukset liittyvät 

nimenomaan ohjaukseen ja valvontaan. Budjetti on tietyissä rajoissa toimeenpanoelimiä 

oikeudellisesti sitova
59

. Budjetin avulla pyritään varmistamaan se, että valtion tulot ja menot 

olisivat tasapainossa. Tämän lisäksi talousarvio on valtion lyhytaikaisen eli vuoden mittaisen 

ajanjakson tehtäväsuunnittelun väline
60

.  

 

Valtion budjetti on siis yksi julkisten suunnittelujärjestelmien osa. Joskus budjettikautta 

pidemmän ajan suunnitelmia on vahvistettu lain muodossa. Käytännössä kuitenkin on niin, 

että vuotta pidempien suunnitelmien vahvistaminen kuuluu toimeenpanoelimille, eikä 

eduskunta osallistu niistä päättämiseen. Tuorin mukaan valtiosääntöisenä perusteluna on se, 
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että perustuslain on katsottu luettelevan tyhjentävästi eduskunnan käytettävissä olevat 

oikeudellisesti merkitykselliset päätöksentekomuodot.
61

 Tämän voisi tulkita niin, että jos 

suunnitelmaa ei hyväksytä lakina tai budjetissa, eduskunnalla ei ole perustuslain mukaan 

mahdollisuutta osallistua suunnitelmasta päättämiseen. Myös Tuorin tulkinnan mukaan 

eduskunnan osallistuminen lakisääteisten suunnittelujärjestelmien sisällöstä päättämiseen on 

valtiosääntöoikeudellisesti mahdollista vain perustuslain säätämisjärjestyksessä käsitellyn lain 

nojalla
62

. 

 

Valtiosääntöoikeudellinen tulkinta ei kuitenkaan aseta esteitä sille, että eduskunnalle annetaan 

tietoa suunnittelun tuloksista. Esimerkiksi hallituksen budjettiesityksen liitteenä oleva 

valtiontalouden keskipitkän aikavälin suunnitelma on yksi tiedonantoväline. Jatkuvaan 

suunnitteluun kehitetyt järjestelmät perustuvat tavallisesti lain tasoisiin säännöksiin. 

Suunnittelulaeissa säädetään suunnitteluvelvollisuudesta ja – menettelystä. Jatkuva 

suunnittelu voidaan jakaa koordinoiviin ja sektorisuunnittelujärjestelmiin. Keskeinen 

resurssipainotteinen koordinoiva suunnittelujärjestelmä muodostuu valtiontalouden 

suunnittelusta. Jatkuva taloudellinen suunnittelu perustuu normitasolla lähinnä vain 

asianomaisten yksikköjen tehtäväsäännöksiin.
63

 Tuorin mukaan suunnitelmia voidaan pitää 

sitovan päätöksenteon esivaiheena. Tämän voisi siis ajatella tarkoittavan, että suunnitelmat 

eivät vielä ole oikeudellisesti sitovia. Tulkinta saa vahvistusta Tuorin näkemyksestä, jonka 

mukaan suunnitelmiksi kutsuttuihin viranomaisten päätöksiin ei liity välittömiä 

oikeusvaikutuksia
64

. 

 

Budjetin soveltamisvaiheeseen kohdistuva, toimeenpanokoneiston sisäinen ohjaus on 

lisääntynyt ja samalla yksittäisten virastojen ja laitosten itsenäisyys budjettivarojen käytössä 

on supistunut. Budjetissa olevat määrärahat eivät yleensä ole hallintoyksikköjen käytettävissä 

suoraan menoarvion perusteella, vaan varainkäyttöä sitovat budjetin lisäksi 

toimeenpanokoneiston sisäiset normistot ja niiden mukaiset menettelytavat. Kehitys on 

korostanut soveltamisvaiheen merkitystä budjettiprosessin kokonaisuudessa. Samalla budjetin 

välitön ohjausvoima on heikentynyt. Keskitetty soveltamisohjaus on vahvistanut erityisesti 

valtioneuvoston, valtiovarainministeriön ja eri hallinnonalojen ministeriöiden asemaa 

                                                 
61

 Tuori 1985 s. 110. 
62

 Tuori 1985 s. 111. 
63

 Tuori 1985 s. 111–113. 
64

 Tuori 1985 s. 113. 



 

 

 

22 

suhteessa alempiin hallintoyksikköihin myös niiden itsenäisyyden kustannuksella.
65

  Tämä on 

mielenkiintoinen seikka sillä tulosohjauksen yhtenä tarkoituksena on ollut vahvistaa 

virastojen ja laitosten asemaa suhteessa hallinnonalansa ministeriöön. Virastoille ja laitoksille 

on yhtenä tarkoituksena ollut antaa enemmän toimintavapauksia toimintansa järjestämiseen.  

 

Puhuttaessa budjettivuotta pidemmän ajan suunnitelmista näkökulmana on budjettiprosessin 

valmistelu- ja päättämisvaiheet. Tuori esittää kysymyksen siitä, mikä on suunnitelmien 

merkitys valmisteltaessa ja päätettäessä budjettia, jonka pitäisi juuri olla suunnitelmien 

toteuttamisen väline? Suunnitelmilla ei välttämättä ole samanlaista oikeudellista merkitystä 

budjetin valmistelu- ja päätöksentekovaiheessa. Se, että suunnitelma olisi säädetty tai 

määrätty sitovaksi esim. hallintoyksikköjen budjettiehdotusten laadinnassa ei vielä merkitse 

mitään suunnitelman sitovuudesta budjetin päättämisvaiheessa. On huomattava, että 

budjettipäätöstä juridisesti sitovia normeja on noudatettava jo budjettiehdotusten 

laadintavaiheessa.
66

 Tuorin mukaan tässä käsitellyt suunnitelmat eivät ole oikeudellisesti 

sitovia budjettia valmisteltaessa, eikä siinä vaiheessa, kun valtion budjetista päätetään.
67

 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmat ovat keskipitkän ajan suunnittelua ja niillä on läheinen yhteys 

budjetin laadintaan. Eri hallinnonaloilla tapahtuva toiminta- ja taloussuunnittelu yhdistetään 

budjetissa yhdeksi kokonaisuudeksi. Budjetin vuotuisperiaatteesta johtuen, budjettia 

oikeudellisesti sitovien vaikutusten antaminen toiminta- ja taloussuunnitelmille edellyttäisi 

perustuslain säätämisjärjestyksessä käsiteltävää lakia.
68

 Keskipitkän ajan suunnittelusta ei 

löydy edes tavallisen lain tasoisia säännöksiä. Ylimmän tason normi on talousarvioasetus, 

jonka 10§:ssä säädetään toiminta- ja taloussuunnittelusta. Samassa pykälässä annetaan 

valtioneuvostolle ja valtiovarainministeriölle toimivalta antaa muita viranomaisia sitovia 

määräyksiä, joita niiden on noudatettava toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinnassa ja 

hallinnonalojensa budjettiesitysten tekemisessä.  

 

Tuorin näkemyksen mukaan on oikeudellisesti mahdollista, että toimeenpanokoneiston 

sisäisilläkin normeilla ylempi viranomainen voi ohjauskompetenssin perusteella määrätä 

hallintoyksikön noudattamaan tehtyjä suunnitelmia. Samalla tavalla valtiovarainministeriöllä 

on oikeus talousarvioasetuksen perusteella määrätä esim. budjettiehdotuksen laadintaohjeissa 
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viranomaiset tekemään budjettiehdotuksensa vahvistettujen suunnitelmien mukaisesti. 

Toiminta- ja taloussuunnitelmien sitovuudesta voidaan määrätä toimeenpanokoneiston 

sisäisillä päätöksillä. Toimeenpanoelinten päätöksin ei voida kuitenkaan sitoa eduskunnan 

budjettivaltaa, ellei eduskunta itse ole etukäteen antanut suostumustaan tähän.
69

  

 

Talousarviolaissa velvoitetaan virastoja ja laitoksia suunnittelemaan toimintaansa ja 

taloudenhoitoaan useamman vuoden aikavälillä. Toiminta- ja taloussuunnittelun 

lopputuloksena ei kuitenkaan synny oikeudellisesti sitovaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa. 

Ministeriöt voivat talousarvioasetuksen mukaan myös antaa hallinnonalallaan toiminnan ja 

talouden suunnittelua koskevia tarkempia määräyksiä. Valtioneuvoston ja 

valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnittelua koskevat määräykset merkitsevät sitä, 

että valtioneuvoston ja erityisesti valtiovarainministeriön asema korostuu suhteessa 

eduskuntaan päätettäessä valtion talousarviosta. Talousarvioasetus antaa valtioneuvostolle ja 

valtiovarainministeriölle merkittävää ohjausvaltaa, koska ne antavat ohjeet toiminta- ja 

taloussuunnitelmien sisällöstä.
70

 Talousarviolaki ja – asetus antavat oikeuden laajaan 

vallankäyttöön ja nämä säännökset merkitsevät merkittävää vallan siirtämistä 

valtioneuvostolle ja valtiovarainministeriölle
71

. Virastojen ja laitosten ohjauksen ja yleensäkin 

tulosohjauksen kannalta on huomattava, että toiminta- ja taloussuunnitelman laatijat ovat 

velvoitettuja laatimaan selvityksen toiminta- ja taloussuunnitelmista poikkeamiseen.
72

 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmien myötä voisi ajatella valtioneuvoston ja ministeriöiden vallan 

kasvavan suhteessa eduskuntaan. Siinä mielessä tämä voi olla hyväkin asia, koska 

ministeriöillä on parhaat tiedot oman hallinnonalansa tarpeista ja paras kyky asettaa 

hallinnonalan menot tärkeysjärjestykseen. Eduskunta kuitenkin edelleen päättää perustuslain 

perusteella valtiontaloudesta, joten valmistelukoneiston aseman vahvistuminen karsii ainakin 

jonkin verran eduskunnan vaikuttamismahdollisuuksia. Toisaalta Tiihosen kirjassa on viitattu 

Tauno Vesasen mielipiteeseen, jonka mukaan kehysbudjettimenettely ei syrjäytä eduskunnan 

budjettivaltaa, koska eduskunta päättää budjetin määrärahat
73

. Eduskunnan asemaa ainakin 

periaatteessa voisi ajatella parantavan se, että toiminta- ja taloussuunnitelmat, kuten todettua, 

eivät oikeudellisesti sido eduskuntaa. 
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Miksi hallinnon toimintaa suunnitellaan ja miksi tuloksia seurataan sekä miten nämä asiat 

pitäisi hoitaa? Oikeusnormeilla säännellään mm. hallinnon organisaatiota, samoin normien 

avulla määritellään hallintoviranomaisten tehtäviä ja toimivaltaa sekä hallinnon toiminnassa 

noudatettavia menettelytapoja. Hallinnon yhtenä tehtävänä on lainsäädännön täytäntöönpano 

ja tavoitteet liittyvät yhteiskuntaan ja sen ”toivottuun tilaan”. Kysymys on tavoitteista, joita 

poliittiset päättäjät pyrkivät lainsäädännön avulla saavuttamaan. Tuorin mukaan hallinto 

toimii tavoiterationaalisesti ja se eroaa poliittisista käytännöistä siinä, että sen tavoitteet ovat 

ennalta määrättyjä. Lakien täytäntöönpanotehtävää suorittava hallinto toteuttaa 

hallinnonaloittain tarkentuvia yhteiskuntaa koskevia tavoitteita. Tässä tehtävässä 

oikeusnormit eivät ole itsetarkoitus, vaan keinoja, jotka palvelevat oikeuden ulkopuolisten 

tavoitteiden saavuttamista. Oikeusnormeilla on myös toinen tehtävä, sillä ne rajoittavat 

keinoja, joita hallinnolla on käytössä tavoitteisiin pääsemiseksi.
74

  

 

Myllymäen mukaan julkisyhteisöjen taloudenhoidon yhtenä tarkoituksena on 

yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden toteuttaminen. ”Julkistalous ja sen hoitaminen eivät ole 

olemassa julkistaloutta ja sitä hoitavaa organisaatiota itseään vaan muuta yhteiskuntaa ja 

kansalaisia varten”.
75

 Tämän voi ajatella niin, että esim. valtion talousarvion avulla 

vaikutetaan yhteiskuntaan ja sen toimintoihin taloudellisia edellytyksiä sääntelemällä. 

Julkistalouden hoidon avulla voidaan vaikuttaa yhteiskuntapolitiikan eri lohkoihin 

taloudellisten toimintaedellytysten osalta sekä edistää erilaisia yhteiskuntapoliittisia tavoitteita 

ja tämä tapahtuu toiminta- ja taloussuunnittelun avulla sekä tämän pohjalta tehtävän budjetin 

avulla
76

.  

 

Valtiontalouden suunnittelun yhtenä tavoitteena voidaan pitää valtiontalouden tasapaino-

ongelmien ratkaisemista
77

. Yksi merkittävä syy taloussuunnittelun merkityksen kasvamiseen 

on kasvava tarve ohjata kansantalouden kehitystä eri suhdannevaiheissa talouspolitiikan 

keinoin. Taloussuunnittelu muodostaa rajat virastojen ja laitosten toiminnalle resurssien osalta 

ja tämä on välttämätöntä, koska valtiontalouden rahoitusongelmat ovat kasvaneet, eikä 

verojakaan voida jatkuvasti nostaa. Suunnittelun tarkoituksena on turvata suomalainen 

hyvinvointivaltio ja yksilöiden perusoikeudet. Myllymäki nostaa esille kolme keskeistä 
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taloussuunnittelun tehtävää. Suunnittelun tarkoituksena on tukea toiminnan ja talouden 

tuloksellisuutta, antaa perusteita valtiontalouden kehysten laadinnalle sekä antaa perusteita 

vaikuttamiselle ministeriöiden toimialoilla.
78

 Nämä kolme tehtävää perustuvat vuonna 2009 

kumottuun valtion talousarvioasetuksen 8§:ään, mutta mielestäni ne ovat käyttökelpoisia 

havainnollistamaan taloussuunnittelun joitakin tehtäviä.  

 

 2.5 Valtion talousarvio 

 

Valtiontaloudesta on säädetty perustuslain luvussa seitsemän. Muita keskeisiä säädöksiä ovat 

laki- ja asetus valtion talousarviosta. Valtion talousarvion eli budjetin tehtävänä on toimia 

oikeudellisena sääntelyvälineenä, jonka avulla ohjataan ja valvotaan hallinnon toimintaa ja 

asetetaan toiminnalle rajat
79

. Valtion budjetilla voidaan katsoa olevan kolme päätehtävää: 

oikeudellinen, poliittinen ja finanssipoliittinen. Oikeudellinen tehtävä luo rajat hallituksen ja 

sen alaisten hallintoviranomaisten taloudenhoidolle. Merkittävä osa valtion tuloista ja 

menoista muodostuu lakien ja asetusten perusteella ja muista valtion sitoumuksista. 

Eduskunnan on pakko ottaa huomioon nämä tulot ja menot päättäessään budjetista, joten 

voidaan sanoa valtion talousarvion olevan hallitusta ja hallintoviranomaisia sitova ohje. 

Poliittinen tehtävä tarkoittaa sitä, että budjettivallan myötä eduskunnalla on poliittinen valta, 

koska kaikkiin valtionhallinnon toimintoihin ja toimenpiteisiin tarvitaan rahaa. Tämä valta 

näkyy siinä, että eduskunta joko hyväksyy tai hylkää hallituksen poliittisen ohjelman 

toteuttamiseksi tarvittavat rahat käsitellessään hallituksen budjettiesitystä.
80

 Budjettivaltansa 

avulla eduskunta voi siis vaikuttaa hallituksen politiikkaan. Budjetin finanssipoliittisena 

tehtävänä on asettaa valtion tarpeet tärkeysjärjestykseen sekä vaikuttaa talouselämän 

suhdannevaihteluihin
81

. 

 

Oikeus päättää valtion talousarviosta eli budjetista kuuluu eduskunnalle. Perustuslain 83§:n 

mukaan eduskunta päättää hallituksen esityksestä varainhoitovuodeksi kerrallaan valtion 

talousarvion. Eduskunnan budjettivalta tarkoittaa oikeutta päättää valtion talousarviosta sekä 

oikeutta tai pikemminkin velvollisuutta valvoa budjetin noudattamista
82

. Eduskunta hyväksyy 

vuosittain talousarvion, johon sisältyy kaikki varainhoitovuonna valtiolle kertyvät tulot ja 
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vahvistetaan valtion varojen käyttö määrätyllä tavalla ja määrättyyn tarkoitukseen. Kyseessä 

on merkittävä eduskunnan valtionhallintoon ulottuva valtaoikeus, koska se osoittaa budjetissa 

rahat tiettyihin tarkoituksiin valtionhallinnossa. Budjetti jaetaan tulopuoleen ja menopuoleen. 

Tulopuolelle kuuluvat kaikki valtiolle kalenterivuonna kertyvät tulot. Tulopuoli on pelkkä 

arvio, eikä se velvoita oikeudellisesti hallitusta ja viranomaisia. Budjetin menopuolelle 

kuuluvat menot, jotka ovat pakollisia menoja lakien tai sitä alemman tasoisten säädösten 

perusteella. Oikeusnormeihin ja valtiota sitoviin sopimuksiin perustuvat menot on otettava 

sellaisenaan budjettiin, joten eduskunnan budjettivalta on tältä osin sidottu. Vapaata 

budjettivaltaa eduskunta voi käyttää silloin, kun päätetään budjetin sitomattomista eli vapaista 

menoista. Näistä menoista ei ole oikeusnormein määrätty.
83

 

 

Budjetti on valtionhallintoa sitova ohje, mutta se ei kuitenkaan oikeusnormien hierarkiassa ole 

eduskuntalain tasoinen määräys. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että määrärahaperusteluin ei voida 

muuttaa menoa, josta on laissa tai asetuksessa säädetty. Lakiin ja asetuksiin perustuvat menot 

on aina sisällytettävä valtion budjettiin.
84

 Perustuslain 88 § määrää, että jokaisella on oikeus 

saada valtiolta talousarviosta riippumatta se, mitä hänelle säädösten perusteella kuuluu. 

Samalla tavalla on toimittava valtiota sitovien sopimusten kanssa tai jos valtio on antanut 

jonkin muun sitoumuksen. Myös asetusta alemman tasoiset säädökset ja päätökset, jotka 

perustuvat asianmukaiseen valtuutukseen, merkitsevät sitä, että niillä asetetut 

maksuvelvoitteet on otettava huomioon budjetissa
85

. Menoarvion määrärahoista suurin osa 

perustuu säädöksiin, joten näiden osalta määrärahojen ottaminen talousarvioon on pakollista. 

Lakisidonnaiset menot merkitään budjettiin useimmiten arviomäärärahoina, joka sitoo vain 

valtion viranomaisia. Talousarvion tuloarviot eivät ole oikeudellisesti sitovia, koska ne 

perustuvat pääosin lainsäädäntöön esim. verolait ja maksulait ja lainanottovaltuudet. 

Tulomomenttien perusteluissa voi olla viranomaisia sitovia velvoitteita koskien tulojen 

keräämistä.
86

  

 

Tulosohjauksen myötä valtion budjetointimenettelyä on kehitetty niin, että määrärahaohjausta 

on vähennetty ja lisätty tavoite- ja tulosohjausta. Tulostavoitteet esim. ministeriöiden 

tuottamat hallintopalvelut esitetään eduskunnalle talousarvion selvitysosassa. Eduskunta voi 

näin ottaa kantaa viranomaisten toiminnan tavoitteisiin oikeudellisesti merkityksellisellä 
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tavalla. Tämän kehityksen myötä tiukkaa resurssi- ja säädösohjausta on korvattu 

tuloksellisuutta palkitsevalla ohjauksella. Ennen virastoille myönnettiin resurssit 

yksityiskohtaisesti ja sitovasti. Tulosohjauksen myötä virastot saavat aikaisempaa vapaammin 

päättää varojen käytöstä.
87

  

 

Perustuslain 84 §:n mukaan valtion talousarviossa tulee olla arviot vuotuisista tuloista ja 

määrärahat vuotuisiin menoihin sekä määrärahojen käyttötarkoitukset ja muut talousarvion 

perustelut. Pykälän mukaan lailla voidaan säätää, että talousarvioon voidaan ottaa joistakin 

toisiinsa välittömästi liittyvistä tuloista ja menoista niiden erotusta vastaavat tuloarviot tai 

määrärahat. Perustuslain mukaan talousarvioon otettavien tuloarvioiden on katettava siihen 

otettavat määrärahat. Määrärahoja katettaessa voidaan ottaa huomioon valtion tilinpäätöksen 

mukainen ylijäämä tai alijäämä sen mukaan kuin lailla säädetään. Samoin toisiinsa liittyviä 

tuloja ja menoja vastaavat tuloarviot ja määrärahat voidaan ottaa talousarvioon usealta 

varainhoitovuodelta sen mukaan kuin lailla säädetään. 

 

Valtion talousarvion oikeudellisia vaikutuksia ja budjetin rakennetta voidaan havainnollistaa 

budjettiperiaatteiden avulla. Täydellisyysperiaatteen mukaan kaikki ennakoitavissa tai 

tiedossa olevat valtion tulot ja menot pitää kokonaisuudessaan ottaa mukaan talousarvioon. 

Joitakin poikkeuksia tästä on mm. välillisen julkishallinnon organisaatioiden kohdalla. 

Vuotuisuusperiaate tarkoittaa sitä, että eduskunta päättää talousarvion vuodeksi kerrallaan. 

Tämä merkitsee budjetin oikeusvaikutuksien rajoittumista kyseiseen varainhoitovuoteen, joka 

on kalenterivuosi. Periaatteesta poikkeuksen muodostavat siirtomäärärahat ja tietyin 

edellytyksin arviomäärärahat. Tasapainoperiaatteen mukaan talousarvioon merkittyjen tulojen 

tulee kattaa talousarvioon otetut määrärahat. Julkisuusperiaate edellyttää talousarvion 

julkaisemista kokonaisuudessaan. Bruttoperiaatteella tarkoitetaan tulojen ja menojen ottamista 

valtion talousarvioon kokonaisuudessaan. Tuloista ei saa vähentää menoja. Yleensä tuloarviot 

ja määrärahat otetaan talousarvioon vähentämättä niitä toisistaan. Talousarviolailla voidaan 

säätää niin, että joistakin toisiinsa välittömästi liittyvistä menoista ja tuloista voidaan 

talousarvioon ottaa vain niiden erotusta vastaavat tuloarviot ja määrärahat. Nettobudjetointia 

sovelletaan valtion maksulliseen palvelutoimintaan. Nettobudjetoinnissa kyse on siitä, että 

toiminnasta syntyvillä tuloilla katetaan toiminnasta aiheutuneet menot.
88
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Talousarvioasetuksen (11.12.1992/1243) 1 §:n mukaan talousarvioesityksen 

valmisteluvaiheita ovat valtiontalouden kehysehdotusten laadinta ja valtioneuvoston päätös 

valtiontalouden kehyksistä, virastojen ja laitosten talousarvioehdotusten laadinta, 

hallinnonalojen ja muiden talousarvioehdotusten laadinta, valtiovarainministeriön ehdotuksen 

laadinta eduskunnalle annettavaksi talousarvioesitykseksi sekä esitysehdotuksen käsittely 

valtioneuvoston yleisistunnossa. Asetuksen 1a § mukaan ministeriöt toimittavat ehdotuksensa 

hallinnonalansa kehyksiksi valtiovarainministeriölle, joka laatii niistä ehdotuksen 

valtiontalouden kehyksiksi talousarvioesityksen valmistelua varten. Virastot ja laitokset 

toimittavat talousarvioehdotuksensa perusteluineen hallinnonalansa ministeriölle. Ministeriö 

laatii oman, virastojen ja laitosten talousarvioehdotusten perusteella hallinnonalansa 

talousarvioehdotuksen ja toimittaa sen perusteluineen valtiovarainministeriölle 

talousarvioesityksen valmistelua varten.  

 

Talousarvioasetuksen 1b § mukaan talousarvioehdotuksen tulee sisältää mm. ehdotukset 

talousarvioon otettaviksi määrärahoiksi ja tuloarvioiksi, määrärahojen käyttötarkoituksiksi ja 

muiksi eduskunnan kannanotoiksi tarkoitetuiksi talousarvion perusteluiksi sekä eduskunnalle 

annettavan talousarvioesityksen selvitysosiin otettaviksi perusteluiksi. Talousarvioesityksessä 

tulee myös olla ehdotukset talousarvioesityksen selvitysosiin otettaviksi valtioneuvoston 

asettamiksi tavoitteiksi valtion toiminnan ja rahoituksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

kehitykselle asianomaisen ministeriön toimialalla, ministeriöiden alustavat tulostavoitteet 

valtion toiminnan ja rahoituksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle toimialallaan 

sekä ministeriön alustavat tulostavoitteet hallinnonalan merkittävimpien virastojen ja laitosten 

toiminnallisen tuloksellisuuden tärkeimmille seikoille. 

 

Valtiontaloudelliseen päätösvaltaan liittyy valmistelu-, suunnittelu- ja aloitevalta ja tämä valta 

kuuluu hallitukselle. Valtioneuvosto valmistelee vuosittain yhden esityksen seuraavan vuoden 

talousarvioksi. Talousarvioesitystä on mahdollista täydentää lisätalousarvioesitysten avulla. 

Päätettäessä valtiontaloudesta, eduskunta on tiukemmin sidottu hallituksen esityksiin kuin 

säädettäessä lakeja. Hallituksen on toisaalta otettava huomioon talousarvioesitystä tehdessään 

hallitusohjelma samoin kuin hallituksen on huomioitava valtiontalouden suunnitelmat eli 

kehyspäätökset kuten vuosittaiset tai vaalikausikohtaiset budjettikehykset. Kehyspäätösten 
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avulla eduskunta voi ohjata hallituksen budjettisuunnittelua.
89

 Valtioneuvosto siis johtaa 

talousarvioesityksen valmistelua. Perustuslain 83 §:n mukaan hallituksen esitys valtion 

talousarvioksi ja siihen liittyvät muut hallituksen esitykset annetaan hyvissä ajoin ennen 

varainhoitovuoden alkua eduskunnan käsiteltäväksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

budjetti ja siihen liittyvät budjettilait (lähinnä vero- ja maksulainsäädännön muutokset) 

valmistellaan kokonaisuutena. Valmistelu on kokonaisvaltaista ja suunnittelu ulottuu 

budjettivuotta pidemmälle ajanjaksolle joskus jopa yli vaalikauden
90

.  

 

Valtion talousarvioesityksen laadinta alkaa siitä, kun ministeriöiden toiminta- ja 

taloussuunnitelmat sekä kehysehdotukset on toimitettu valtiovarainministeriöön. Hallitus 

hyväksyy maaliskuussa valtiontalouden kehykset. Näiden kehysten ja valtiovarainministeriön 

ohjeiden pohjalta talousarvioesityksen valmistelu jatkuu ministeriöissä, jotka ohjeistavat 

tarkemmin hallinnonalansa virastoja ja laitoksia. Seuraavaksi ministeriöt tekevät virastojen ja 

laitosten suunnitelmista hallinnonalansa talousarvioehdotuksen, joka toimitetaan 

valtiovarainministeriölle toukokuussa. Kesän aikana eri hallinnonalojen budjettiehdotukset 

käsitellään valtiovarainministeriössä, joka päättää ehdotuksesta valtion talousarvioesitykseksi 

heinä-elokuussa. Tämä ehdotus toimitetaan ministeriöille. Valtiovarainministeriön esityksen 

pohjalta käydään jokaisen ministeriön kanssa neuvottelut, jossa on tarkoitus ratkaista 

määrärahoihin liittyviä erimielisyyksiä. Näiden neuvottelujen jälkeen elokuussa koko hallitus 

käsittelee valtiovarainministeriön talousarvioehdotusta ns. budjettiriihessä. Tässä yhteydessä 

hallitus hyväksyy talousarvioesityksen sisällön. Valtiovarainministeriön viimeisteltyä 

talousarvioesityksen, se esitellään valtioneuvoston yleisistunnolle ja annetaan eduskunnan 

käsiteltäväksi eduskunnan syysistuntokauden alkaessa. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta 

antaa talousarvioesityksestä mietintönsä, jonka jälkeen eduskunta hyväksyy valtion 

talousarvioesityksen täysistunnossaan joulukuussa.
91
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3. Tulosohjaus 

 

 3.1 Tavoitteet ja kehitys 

 

Tulosohjauksen tavoitteena on julkisen sektorin tuottavuuden parantaminen ja toiminnan 

vaikuttavuuden ja taloudellisuuden lisääminen
92

. Tulosohjaus koostuu niistä päätöksenteko-, 

koordinointi- ja sopimusprosesseista, joilla pyritään varmistamaan, että hallinto käyttää 

resurssit mahdollisimman tehokkaasti ja pyrkii saamaan mahdollisimman paljon aikaan 

tuloksia optimaalisilla kustannuksilla. Tulosohjausta käytettäessä ministeriö vahvistaa omat ja 

tärkeimpien virastojen ja laitosten tulostavoitteet. Tulostavoitteiden toteutumista mitataan 

sovituin kriteerein.
93

 Tulosohjaukseen liittyy kiinteästi tilivelvollisuus. Tulosohjauksella ja 

siihen liittyvällä toimintamenobudjetoinnilla on tarkoitus sitoa viraston toiminta ja talous 

kiinteästi toisiinsa. Tilivelvollisuuden avulla on tarkoitus tasapainottaa viraston lisääntynyttä 

toimintavapautta. Tilivelvollisuus koostuu viraston käyttöönsä saamasta 

toimintamäärärahasta, tulostavoitteiden saavuttamisesta ja maksullisen palvelutoiminnan 

kannattavuudesta. Tiliviraston laatima tilinpäätös on keskeinen asiakirja tilivelvollisuuden ja 

tuloksellisuuden toteuttamisessa.
94

  

 

Säädökset ottavat kantaa koko valtion rahoitukseen, eivät yksittäisen viraston suunnitelmiin. 

Talousarviolaki ja talousarvioasetus kertovat sen, miten viraston ja hallinnonalan tulee tuottaa 

suunnitelmia valtion talousarvion valmistelua ja päätöksentekoa varten. Rahoituksen 

suunnittelun voidaan katsoa olevan enemmän juridiikkaa kuin yksikön toiminnan rahoituksen 

suunnittelua. Virastot kyllä suunnittelevat rahoitustaan, mutta kaikille virastoille yhteisiä 

ohjeita, kuten rahoituslaskelmien laatimisvelvoitetta, ei ole.
95

 

 

Lähtökohtana on se, että valtion virastojen ja laitosten toiminta rahoitetaan määrärahoilla, 

jotka myönnetään valtion talousarviossa. Valtion ohjausjärjestelmää on viime 

vuosikymmenten aikana muutettu, ja tämä on vaikuttanut myös virastojen toiminnan 

rahoitusmahdollisuuksien muuttumiseen. Tulosohjaus on johtanut päätösvallan siirtämiseen 

yksittäisille toimintayksiköille. Samalla on annettu lisää toimintavapautta ja vastuuta. Tämä 

on luonut uusia rahoitusmahdollisuuksia, mutta siirtänyt myös vastuuta rahoituksen 
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hankkimisesta yksittäisille virastoille ja laitoksille. 1990-luvun laman johdosta virastojen 

rahoitusajattelu kehittyi samalla kun talousarvion määrärahoja supistettiin ja palvelut haluttiin 

kuitenkin säilyttää ennallaan.
96

 

 

Julkisen sektorin kehittämisen yhteydessä on puhuttu markkinaohjautuvuudesta. Kun 

markkinat ohjaavat palvelujen tuottamista ja laatua, ne ohjaavat samalla palvelun tuottavan 

viraston tai laitoksen hinnoittelua. Merkittäviä kehitysaskeleita ovat tässä olleet 

maksuperustelain muuttaminen ja nettobudjetoinnin käyttöönotto vuonna 1992. Valtion 

virastot käyttävät julkista valtaa ja hoitavat julkisia tehtäviä. Virastokohtaisissa laeissa ja 

virastojen työjärjestyksissä säädetään näiden tehtävien hoitamisesta. Lähtökohtana on 

pidettävä sitä, että lakisääteisten tehtävien rahoittaminen tapahtuu julkisista varoista 

talousarviorahoituksella. Muita kuin lakisääteisiä tehtäviä voidaan rahoittaa myös muulla 

tavoin. Lakisääteisten tehtävien hoitaminen ei saa vaarantua sen takia, että rahoituksen 

riittävyys tai olemassaolo ei ole varmaa.
97

  

 

Tulosohjauksen avulla ministeriö ohjaa virastoa. Tulosohjauksessa virastolle annetaan 

tulostavoitteet ja sovitaan näiden tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavista resursseista, 

useimmiten toimintamenomäärärahasta. Tulosohjauksen kehittämisestä keskusteltaessa olisi 

hyvä miettiä, kuinka paljon eri rahoituslähteitä ja kokonaisrahoitusta tulisi käsitellä 

tulosneuvotteluissa ja miten rahoitus pitäisi kirjata tulossopimuksiin. Toinen tärkeä kysymys 

on, tulisiko ministeriön ja viraston sopia vain tuloksista, jotka saadaan aikaan 

talousarviorahoituksella. Kolmanneksi pitäisi pohtia, voiko ministeriö velvoittaa viraston 

hankkimaan muuta kuin talousarviorahoitusta tietyn määrän ja sopia tällä rahalla 

aikaansaatavista tuloksista. Neljänneksi on mietittävä, mitä tehdään, jos virasto ei onnistu 

hankkimaan tarvittavaa rahoitusta.
98

 

 

Viranomaisten toimintaa ja poliittisten tavoitteiden saavuttamista rajoittavat taloudelliset 

resurssit. Valtion menotalous pitäisi sovittaa rahoitusmahdollisuuksien tarjoamien 

mahdollisuuksien mukaan. Jo 1990-luvun laman aikana nousi tulosohjaus tärkeäksi välineeksi 

menojen hillitsemisessä. Tulosohjausta käytetään nykyäänkin paljon valtiontoiminnan 

kontrolloimisessa. Tulosohjauksessa kysymys on siitä, kuinka niukat resurssit voidaan 
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hyödyntää entistä tehokkaammin. Tarkoitus on toimintojen uudelleen organisoinnilla saada 

aikaan säästöjä, mutta samalla tuottaa entistä parempia palveluja. Tavoitteena on tehostaa ja 

järkiperäistää toimintaa.
99

  

  

Yhtenä ongelmana on nähty se, että tulosjohtaminen ja tulosbudjetointi muuttuvat keinoista 

tavoitteiksi. Niistä tulee itsetarkoitus. Tulosohjauksessa on pyritty siihen, että toimintayksiköt 

itse päättävät säästöjen kohdentamisesta. Joskus kuitenkin poliittiset päättäjät tekevät 

säästöpäätöksiä. Päättäjillä ei kuitenkaan ole kaikkea tarvittavaa tietoa päätöstensä tueksi. 

Hallinto-organisaatioilla on yleensä paremmat tiedot oman hallinnonalansa asioista ja sen 

tarpeista. Aina kun on kyse rahasta, niin jokaisen omat intressit vaikuttavat taustalla, kun 

pohditaan, mistä karsitaan ja kuinka paljon. Helposti käy niin, että yksiköt pyrkivät 

ohjailemaan poliittista päättäjää. Intressit vaikuttavat sitä enemmän, mitä suuremmassa 

määrin päätösvaltaa säästöjen kohdentamisessa siirretään yksikölle itselleen.  Perusoikeuksien 

ja niistä johdettavien peruspalvelujen turvaaminen aiheuttaa tulosohjaukselle omat 

haasteensa. Perusoikeudet ovat oikeuksia, joiden on toteuduttava, olipa valtion taloudellinen 

tila millainen tahansa.  Kun resursseja jaetaan, perusoikeudet on otettava huomioon, koska 

niiden toteutuminen ei saa vaarantua.
100

  

 

Tulosohjauksen toimivuudesta on vuosien varrella tehty selvityksiä, ja niissä on havaittu 

puutteita ja epäselvyyksiä tulosohjauksen toteuttamisessa. Tulossopimukset ovat 

rakenteeltaan ja sisällöltään kirjavia. Liian usein puhutaan vain toimenpiteistä, mutta ei 

tuloksista, joita olisi tarkoitus saada aikaan.  Toiminnan kehittämiseen ei kiinnitetä tarpeeksi 

huomiota, mikä johtaa kokonaisuuden hallitsemattomuuteen. Nähdään vain yksittäiset 

tavoitteet, mutta se, miten yksittäiset tavoitteet palvelevat kokonaisuutta, jää hämäräksi. 

Ministeriöt antavat tavoitteiden toteutumisesta varsin vähän palautetta yksiköille. Se, että 

virasto ei saavuta tulostavoitteita, ei aiheuta mitään seuraamuksia. Nämä kaksi asiaa 

aiheuttavat sen, että ministeriön ohjausvaikutus ja toiminnan todellinen kehittäminen ovat 

jääneet puolitiehen.
101

  

 

Valtiovarainministeriön käsikirjan mukaan tulosohjaus ei ole toiminut toivotulla tavalla. 

Tulosohjauksen kritiikissä on korostettu, että ohjaus jäykistää toimintaa ja että siitä on 
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puuttunut strateginen hallinnon kehittäminen. Tiukimpien tulosohjauksen sovellusten on 

nähty vääristävän ja yksipuolistavan toimintaa.  Tulosneuvottelut on ajanpuutteen ja kapean 

liikkumavaran takia nähty rutiininomaisena ja pakollisena tehtävänä. Tämän vuoksi on käynyt 

niin, että on tuotettu raportteja ilman käytännön vaikutuksia.
102

  

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastuskertomuksissaan käsitellyt tulosohjauksessa 

ilmenneitä ongelmia. Tarkastusvirasto on esittänyt arvionaan, että tulosohjaukseen 

olennaisesti kuuluvat talousarvioasetuksen (11.12.1992/1243) 11§:n tarkoittamat, 

ministeriöiden hyväksymät tulostavoitteet virastoille ja laitoksille ovat taloudellisuus- ja 

kustannustavoitteiden osalta edelleen pääsääntöisesti puutteellisia eivätkä ne täytä alustaville 

tulostavoitteille talousarvion laadintamääräyksessä asetettuja vaatimuksia.
103

  

 

Tulosohjaus ja tulosbudjetointi ovat kuitenkin edelleen virastojen ja laitosten 

ohjausjärjestelmän perusta, eikä aikaisempaa normiohjausta haluta takaisin. Tähän on syynä 

juuri se, että tulosohjaus on antanut yksiköille liikkumatilaa resurssien käytössä ja auttanut 

sovittamaan toimintatavat omaan toimintaansa sopivaksi. Monissa tapauksissa toiminta on 

tehostunut ja resurssit on käytetty entistä tehokkaammin hyväksi. Valtiovarainministeriön 

näkemyksen mukaan olisi keskityttävä ohjauksen kehittämiseen jotta tulevaisuudessa 

saataisiin aikaan parempia tuloksia. Tavoitteita tulisi tarkastella monesta näkökulmasta ja 

monipuolisesti. Ohjausta pitää selkeyttää ja tulossopimuksissa pitää asettaa selkeät tavoitteet 

ja seuraukset sille, jos tulostavoitteet jäävät saavuttamatta. Selkeän tavoitteenasettelun ja 

resurssien tarvetta koskevan keskustelun lisäksi on kiinnitettävä huomiota tulosten arviointiin.  

Tuloksellisuuden kehittymistä on seurattava jatkuvasti samoin kuin arvioitava toimintaa. Vain 

tämä mahdollistaa toiminnan kehittämisen.
104

  

 

Tulosohjauksen toteuttamiseen on myös panostettava rahallisesti ja ajallisesti. Vaikka 

virastoille ja laitoksille annettaisiinkin liikkumatilaa omien resurssien käytössä, 

ministeriöiden on kuitenkin oltava vahvasti mukana prosessissa. Ministeriöiden vastuuta 

hallinnonalojensa ohjaajina ja tulosvastuun toteuttajina on tulevaisuudessa tarkoitus 

painottaa.
105

 Tulosohjausta on kritisoitu tulossopimusten ja -neuvotteluiden osalta jäykäksi ja 

yhden vuoden sopimuskautta liian lyhyeksi. Esimerkiksi opetusministeriön ja yliopistojen 
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tulossopimukset tehdäänkin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tämän on nähty tuovan toimintaan 

pitkäjänteisyyttä, koska tuloksia saadaan aikaan kuitenkin vasta pidemmällä aikavälillä.
106

  

 

Valtiontalouden suunnittelu on keskeinen valtionhallinnon suunnittelun muoto. Merkittävä 

seikka on, että valtiovarainministeriö johtaa tätä suunnittelua ja muut suunnittelujärjestelmät 

on alistettu valtiovarainministeriön kokonaistaloudelliseen ohjaukseen ja budjettiprosessiin
107

. 

Tähän on vaikuttanut se, että talouspolitiikan ja valtiontalouden suunnittelu sekä 

resurssihallinto samoin kuin merkittävä osa valtionhallinnon kehittämisyksiköistä on 

keskitetty samaan ministeriöön. Valtioneuvostotasolla taloudellinen päätöksenteko on saanut 

merkittävän roolin raha-asiainvaliokunnan sekä talouspoliittisen ministerivaliokunnan 

kautta.
108

 Näiden seikkojen voisi tulkita korostavan valtiovarainministeriön roolia 

valtionhallinnon ohjauksessa. Valtioneuvoston ohjesäännön (3.4.2004/262) 17 §:ssä sanotaan, 

että valtiovarainministeriölle kuuluvat talous- ja finanssipolitiikka, valtiontalous, valtion 

talousarvio sekä talouden hoito. Sille kuuluu pykälän mukaan myös aluehallintovirastojen 

yleishallinnollinen ohjaus samoin kuin julkishallinnon ohjausjärjestelmien kehittäminen.  

 

Syrjänen viittaa Tiihosen näkemykseen, jonka mukaan ”valtioneuvoston vanha juridisesti 

määrittynyt hallintokulttuuri on muuttunut keskitetyksi, valvontapainotteiseksi alistavaksi 

talouden ylivallan nimissä toteutuvaksi hallintokontrolliksi
109

.” Tulosohjauksen avulla oli 

tarkoitus luoda valtionhallintoon uusi hallintokulttuuri. Päätösvaltaa siirrettiin virastoille ja 

virastojen sisällä päätöksentekoa tehtiin joustavammaksi. Samalla virastojen toimintaa 

ohjaavan työjärjestyksen antaminen siirtyi viraston päällikön tehtäväksi. Tulosohjaus ja 

toimintamenobudjetointi ovat joidenkin näkemysten mukaan antaneet virastoille ja laitoksille 

lisää päätösvaltaa resurssien käytössä ja yksinkertaistaneet niiden budjetointia, kun esim. 

ohjauksessa ei ole keskitytty yksityiskohtiin.
110

 Voisi siis ajatella, että tulosohjaus, 

tulosbudjetointi sekä tulossopimusmenettely ovat ainakin periaatteessa antaneet virastoille ja 

laitoksille lisää harkintamahdollisuuksia ja vapauksia toimintansa hoitamisessa.  
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Syrjäsen mukaan tulosohjaus voi heikentää julkisen viranomaisen perustehtävää, jos viraston 

tai laitoksen tehtäviä ei ole tarpeeksi selkeästi määritelty yleisen edun kannalta
111

. Yleinen etu 

tulisi määritellä, koska muuten on vaarana, että kyseisen hallinnon osa-alueen asioista 

kiinnostuneen eturyhmän edut syrjäyttävät yleisen edun. Syrjänen nostaa myös esille sen, että 

tulosohjaus voi johtaa toiminnan markkinaehtoistumiseen eli siihen, että virasto kohdistaa 

huomionsa toiminnan sisällön sijasta taloudellisen tuloksen saavuttamiseen.
112

 Edellä 

mainittujen seikkojen voisi siis ajatella aiheuttavan sen, että jos yleisen edun toteuttamisesta 

ei ole rahassa mitattavaa hyötyä, se unohdetaan helposti. Markkinaohjautuvuuden vaikutuksia 

on tosin lainsäädännöllä pyritty ehkäisemään mm. liikelaitosten palvelutavoitteiden 

lakiperustaisen määrittelyn avulla. Esimerkiksi perustuslain (11.6.2009/731) 84 §:n mukaan 

valtion liikelaitosten ja niiden talouden yleisistä perusteista säädetään lailla ja eduskunta 

hyväksyy talousarvion käsittelyn yhteydessä liikelaitosten keskeiset palvelutavoitteet ja muut 

toimintatavoitteet.  

 

 3.2 Tulosohjauksen oikeudellinen perusta 

 

Lainsäädäntövalta ja oikeus päättää valtiontaloudesta kuuluvat eduskunnalle. Perustuslaki 

erottaa toisistaan lainsäädäntövallan, budjettivallan ja hallitusvallan, joka kuuluu 

valtioneuvostolle. Julkisen vallan käyttäjällä tulee aina olla eduskunnan säätämään lakiin 

perustuva toimivalta.  Tarkoitus on, että eduskunta säätää lait ja valtioneuvosto ja ministeriöt 

johtavat hallintotoimintaa. Suomalaiseen järjestelmään ei kuulu toimeenpanovallan alaan 

kuuluvien tehtävien siirtäminen parlamentin päätösvallan alaisuuteen. Eduskunta on 

luonteeltaan ohjaava ja valvova orgaani, jonka tehtävänä on luoda perusteet julkisen vallan 

käytölle ja hallinnon toiminnalle. Tulosohjaus kuuluu hallintovaltaan ja näin valtioneuvosto 

sekä ministeriöt saavat oikeutuksen tulosohjaukselle perustuslaista (perustuslaki 3 §). Valtion 

talousarvion valmistelu ja täytäntöönpano kuuluvat perustuslain ja alemmanasteisten 

säädösten nojalla valtioneuvostolle. Perustuslain mukaan valtioneuvostolle kuuluvat yleisesti 

kaikki hallitus- ja hallintoasiat, joita ei ole erityisesti säädetty jollekin muulle viranomaiselle 

tai organisaatiolle (perustuslaki 65 §). 

 

Valtion keskushallinnon virastot ja laitokset määritellään niitä koskevissa laeissa ja 

asetuksissa tietyn hallinnonalan ministeriön alaiseksi. Alaisuusaseman johdosta ministeriöllä 

                                                 
111

 Syrjänen 1996 s. 99. 
112

 Syrjänen 1996 s. 99. 



 

 

 

36 

on oikeus antaa alaisilleen virastoille ja laitoksille sitovia ohjeita ja määräyksiä. On katsottu, 

että ohjaus- ja valvontasuhteet perustuvat suoraan alaisuussuhteeseen eli ylempi viranomainen 

on oikeutettu antamaan alemmalle viranomaiselle sitovia määräyksiä ja ohjeita. Tarkoitus on 

taata ylemmälle viranomaiselle oikeus johtaa ja valvoa hierarkiassa alempana olevaa 

organisaatiota 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmasta, johon tulosohjaus perustuu, säädetään 

talousarvioasetuksessa. Näin eduskunta on talousarviolailla valtuuttanut valtioneuvoston ja 

ministeriöt tulosohjauksen käyttämiseen. Julkisen vallan käyttäjällä on oltava aina viime 

kädessä eduskunnan säätämään lakiin palautettavissa oleva toimivaltaperuste.
113

 

Lakiehdotukset ja talousarvioesitykset valmistellaan käytännössä pelkästään ministeriöissä. 

Demokraattisen legitiimisyyden varmistaa se, että lainvalmistelua valvoo ja johtaa 

parlamentaarisesti vastuunalainen valtioneuvosto.
114

 Toiminta- ja taloussuunnitelma vaikuttaa 

merkittävästi talousarvioesityksen sisältöön. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi tulee aina 

talousarvion perustaksi. Tietyn vuoden toiminta ja talous käsitellään moneen kertaan ennen 

eduskunnan budjettipäätöstä.
115

 Samalla eduskunta pääsee myös käsittelemään toiminta- ja 

taloussuunnitelmia.  

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmat laaditaan neljäksi vuodeksi, ja ne ovat osa talousarvion 

päätöksentekoprosessia. Ministeriöt toimittavat valtiovarainministeriölle hallinnonalan 

toiminta- ja taloussuunnitelman yhteenvedon. Osittain näiden perusteella valtioneuvosto 

vahvistaa budjettikehykset, jotka ovat keskeinen valtiontalouden ohjauskeino. Kehysajattelu 

perustuu hallitusohjelmaan. Budjettikehykset annetaan selontekona eduskunnalle. 

Suunnittelun ja budjettivalmistelun yhtenäistäminen on mahdollistanut sekä hallinnonalojen 

että valtion virastojen ja laitosten tulosohjauksen.
116

 Budjettikehysten antaminen selontekona 

eduskunnalle parantaa sen mahdollisuuksia valvoa valtioneuvoston toimintaa ja keskustella 

asiasta. Selonteon yhteydessä ei voida tosin äänestää valtioneuvoston luottamuksesta.
117

 On 

kuitenkin huomattava, että hallitusohjelma annetaan tiedonantona eduskunnalle ja tässä 
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vaiheessa voidaan valtioneuvoston luottamuksesta äänestää.
118

 Näin eduskunta pystyy 

periaatteessa vaikuttamaan budjettikehyksiin.  

 

Toiminta- ja taloussuunnittelu on tulosohjauksen perusta. Talousarviolain (13.5.1988/423) 12 

§:ssä säädetään:  

 

”Ministeriöiden on suunniteltava toimialansa yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä 

hallinnonalansa taloutta ja toiminnallista tuloksellisuutta usean vuoden aikavälillä. 

Virastojen ja laitosten on suunniteltava toimintaansa ja talouttansa sekä tuloksellisuuttaan 

usean vuoden aikavälillä. Suunnittelun on tuotettava valtion talousarvion valmistelussa sekä 

valtioneuvoston johdolla muutoin tehtävässä valtiontalouden suunnittelussa tarvittavat 

tiedot.”  

 

Talousarvioasetuksen 10 §:ssä säädetään tarkemmin:  

 

”Ministeriöillä sekä virastoilla ja laitoksilla on oltava valtion talouden suunnittelua varten 

monivuotinen toiminta- ja taloussuunnitelma. Suunnitelman laatimisen lähtökohtana ovat 

suunnittelukautta koskevat valtioneuvoston hyväksymät valtion taloutta ja 

toimintapolitiikkaa koskevat linjaukset. Ministeriön toiminta- ja taloussuunnitelman tulee 

sisältää ministeriön toimialan tärkeimmät suunnitelmat ja niitä koskevat tulostavoitteet 

tunnuslukuineen sekä arviot suunnittelukauden määrärahatarpeista ja tuloarvioista. Viraston 

ja laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman tulee sisältää viraston tai laitoksen tärkeimmät 

suunnitelmat ja niitä koskevat tulostavoitteet tunnuslukuineen sekä arviot suunnittelukauden 

määrärahatarpeista ja tuloarvioista. Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö voivat antaa 

toiminta- ja taloussuunnittelun sisältöä ja menettelyä koskevia määräyksiä. Ministeriöt 

voivat antaa hallinnonalallaan toiminnan ja talouden suunnittelua koskevia tarkempia 

määräyksiä.” 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmalla on suuri merkitys hallintokoneiston ohjauksen välineenä ja 

eduskunnan budjettipäätösten toteuttamisessa. Vaikka toiminta- ja taloussuunnitelmalla on 

suuri yhteiskuntapoliittinen merkitys, sen ei katsota kuuluvan eduskunnan toimivaltaan.
119

 

Toiminta- ja taloussuunnittelussa on katsottu olevan oikeusteoreettisesti kysymys hallinnon 

sisäisestä, valmistelevasta toiminnasta. Suunnittelun ideana on hallinnon sisällä kerätä uusia 
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ideoita ja synnyttää keskustelua.
120

 Perustuslain 67 §:n mukaan valtioneuvoston 

yleisistunnossa ratkaistaan laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Näihin asioihin 

kuuluvat periaate- ja suunnittelupäätökset valtioneuvoston ja eri hallinnonalojen tehtävien ja 

toiminnan ohjaamisesta ja järjestämisestä. Toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava 

valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön antamien määräysten mukaisesti.
121

  

 

 3.3 Eduskunnan valtaoikeudet ja tulosohjaus 

 

Perustuslain luvussa seitsemän on valtiontaloudellisen sääntelyn valtiosääntöoikeudellinen 

perusta. Säännökset ovat yleisluonteisia, ja perustuslakiin kirjattuja säännöksiä täsmennetään 

alemman asteisten oikeusnormien avulla. Näistä normeista tärkeimmät ovat laki- ja asetus 

valtion talousarviosta. Vuosittain laadittava valtion budjetti sekä valtioneuvoston 

yleismääräykset ovat valtiontaloudellisen sääntelyn tärkeimpiä ohjausvälineitä
122

. 

Talousarviolain ja talousarvioasetuksen säätämisen jälkeen valtiontaloudellinen sääntely tuli 

keskitetysti lain tasoisen normiohjauksen piiriin. Aikaisemmin oli katsottu, että oikeudellista 

sääntelyä ei tarvita hallintokoneiston sisäpuolella, koska sen katsottiin kuuluvan 

sisäänrakennettuna hallintokoneiston ideaan. Valtion toimintojen ja talouden suunnittelun 

katsottiin hallinnon sisäiseksi ja valmistelevaksi toiminnaksi, ja tämä ei edellyttänyt 

oikeudellista sääntelyä
123

. 

 

Perustuslain 3 §:n perusteella lainsäädäntövallan käyttäminen kuuluu eduskunnalle ja se 

päättää myös valtiontaloudesta. Hallitusvallan käyttäminen kuuluu tasavallan presidentille 

sekä valtioneuvostolle, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Edustuksellisessa 

demokratiassa valta kuuluu eduskunnalle. Eduskunnalla on valta päättää kaikkien 

valtionelinten toimivallasta
124

. Lainsäädäntövallan kautta eduskunta vaikuttaa kaikkien 

valtionorgaanien mm. viranomaisten toimintaan
125

. Eduskunnalle kuuluu finanssivalta ja sen 

osana budjettivalta. Valtioneuvosto kuitenkin valvoo lakien ja muiden eduskunnan 

päätettäväksi tulevien asioiden valmistelua ja tätä kautta se voi vaikuttaa eduskunnan 

päätöksiin.
126

 Eduskunta on siis korkein päättävä elin, mutta miten tulosohjaus on vaikuttanut 
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eduskunnan budjettivaltaan? Eduskunta päättää perustuslain mukaan valtiontaloudesta. 

Budjetti on keskeisessä asemassa päätettäessä valtion taloudesta esim. siitä, mihin 

voimavaroja käytetään. Valtion talousarvioesitys valmistellaan ja viimeistellään hallituksen 

johdolla. Eduskunnalla ei ole valtiontalouden kokonaisuutta koskevaa päätösvaltaa, vaan sen 

päätösvalta rajoittuu hallituksen talousarvioesityksen määräraharatkaisujen ja niiden 

perustelujen muutoksiin sekä budjettiin tehtävien talousarvioaloitteiden käsittelyyn. 

Eduskunnan tosiasiallinen budjettivalta sisältyy eduskunnan enemmistönä olevien ryhmien 

myötävaikutukseen talousarvion valmistelussa. Tässä on taustalla myös parlamentarismin 

perusperiaate. Eduskunnan luottamusta nauttivan valtioneuvoston on säilytettävä 

luottamuksensa eduskunnassa. Tämän takia yhteistyö hallituspuolueiden ja niiden 

eduskuntaryhmien kanssa on välttämätöntä.
127

 

 

Tämän perusteella voisi todeta, että eduskunta on poliittisen vallankäytön keskus ja se toimii 

ylimmän julkisen vallan käyttäjänä. Valtioneuvostolla, ministeriöillä ja niiden alaisella 

hallinnolla on kuitenkin käytännössä erittäin suuri merkitys yhteiskunnan ohjaamisessa. 

Ensinnäkin hallintokoneistolla on päävastuu niiden asioiden valmistelusta, joissa eduskunta 

toimii päätöksentekijänä
128

. Päätösten valmisteluun liittyy merkittävä vallankäytön 

mahdollisuus, koska asioiden valmistelu perustuu tietojen keräämiseen ja valikoimiseen.
129

 

Tässä on syytä korostaa, että valmistelun jälkeen tehtävään päätökseen vaikuttaa paljon se, 

minkälaisten tietojen pohjalta asia on valmisteltu. Valmistelun aikana mietitään monia 

erilaisia vaihtoehtoja ja tehdään niiden suhteen valintoja. Päätöksentekijälle, tässä tapauksessa 

eduskunnalle, jää harvoin mahdollisuutta valita erilaisista valmistelluista vaihtoehdoista se, 

joka muodostuu päätökseksi
130

. Monesti päätöksentekovaiheessa vaihtoehdot ovat joko 

päätöksenteko valmistellun esityksen pohjalta tai esityksen hylkääminen
131

. 

 

Toiseksi hallintokoneistolla on merkittävä yhteiskunnallinen vallankäytön mahdollisuus siinä 

mielessä, että sillä on vastuu toteutettujen päätösten toimeenpanosta. Hallintokoneiston 

toimeenpanovalta on sitä suurempaa, mitä väljempää sovellettava lainsäädäntö on, tai mitä 

väljempi päätös on tehty. Esimerkiksi lainsäädäntö on muuttunut viime vuosina aikaisempaa 

väljemmäksi, ja tämä on johtanut siihen, että hallintokoneistolle on jäänyt enemmän valtaa 
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määrittää käytännön toiminta lainsäädännön asettamien rajojen sisällä.
132

 Hallintokoneistolla 

on myös vastuu valtion taloudenhoidosta, minkä voisi katsoa kasvattavan vielä lisää sen 

vaikutusvaltaa. Eduskunta tosin hyväksyy valtion talousarvion, mutta käytännössä 

talousarvioon voidaan päätöksentekovaiheessa tehdä vain vähäisiä muutoksia
133

. Husa ja 

Pohjolainen nostavat esille tärkeän kysymyksen siitä, millä tavalla eduskunta voi ylimpänä 

valtioelimenä tosiasiassa ohjata toimintaa, josta hallintokoneisto on vastuussa. Heidän 

mukaansa eduskunnan mahdollisuudet ovat rajalliset. Eduskunta valvoo valtioneuvostoa ja 

sitä kautta ministereiden ja ministeriöiden toimintaa. Eduskunnan välitön vaikutus muun 

hallinnon ohjaukseen on pieni. Lainsäädännön välityksellä eduskunnan vaikutus sitä vastoin 

ulottuu kaikkialle julkisen vallan käyttöön ja julkisten tehtävien hoitamiseen.
134

 

 

Valtion talousarviolain ja talousarvioasetuksen säätäminen ovat johtaneet toiminta- ja 

taloussuunnitelmien merkityksen kasvuun valtion talousarvion laadinnan välineenä. 

Eduskunnalle kuuluu valtiontaloudellinen päätösvalta. Tästä näkökulmasta katsottuna on 

keskeistä, että toiminta- ja taloussuunnitelmat käsitellään ja hyväksytään vain hallinnon 

sisällä. Tätä on arvosteltu, koska se on vastoin pyrkimystä lisätä eduskunnan arvovaltaa ja 

todellista vaikutusvaltaa. Valtiosääntöoikeudellisesti on nähty ongelmallisena, että 

valtiontalouden hoidossa budjetin numero-osa, yksityiskohtaiset perustelut ja valtioneuvoston 

budjettia koskevat yleismääräykset muodostuvat vaikuttavimmiksi budjettioikeudellisiksi 

”oikeussäännöiksi”.
135

 

 

Budjettisidonnaisten virastojen ja laitosten valtiontaloudellisessa ohjauksessa 

valtiovarainministeriön rooli on muodostunut tärkeäksi.  Yhtenä syynä tähän on kasvanut 

tarve valvoa ja koordinoida voimakkaasti kasvaneen julkisen sektorin varojen käyttöä. 

Valtionhallinnossa haluttiin saada paremmin selvitettyä se, mitä budjettivaroilla saadaan 

aikaan. Toiminta- ja taloussuunnittelu on keskeisessä asemassa tässä prosessissa.
136

 Tämän 

voisi tulkita merkitsevän eduskunnan päätösvallan kaventumista ja sen siirtymistä 

toimeenpanokoneistolle.  

 

                                                 
132

 Husa – Pohjolainen 2008 s. 78–79.  
133

 Husa – Pohjolainen 2008 s. 79. 
134

 Husa – Pohjolainen 2008 s. 79. 
135

 Myllymäki – Uoti 1994 s. 67–68. 
136

 Myllymäki – Uoti 1994 s. 70. 



 

 

 

41 

Tulosajattelu ja tulosohjaus merkitsevät toiminnan tuloksellisuuden arviointiin perustuvan 

organisaatiokulttuurin omaksumista ja toteuttamista. Tulosajattelu siirtää organisaatiota 

koskevaa päätösvaltaa lähemmäksi toiminnan tasoa. Tulosajattelussa keskeistä on tulos eli se, 

mitä on saatu aikaan. Tämä merkitsee periaatteessa sitä, että kaikkien valtionhallinnon 

toimintayksiköiden olemassaolon oikeutus voidaan jatkuvasti kyseenalaistaa. Toimintamallin 

yhdistäminen demokratian periaatteeseen aiheuttaa ongelmia kansalaisten perusoikeus- ja 

oikeusturvakysymyksissä. Eduskunnan budjettivallan näkökulmasta tulosajattelun 

toteuttamiseen liittyy tavoitteiden määrittelyyn liittyviä ongelmia. Jos poliittinen 

päätöksentekijä ei määrittele tavoitteita tai ne ovat epämääräisiä, jää tulosajattelu 

toimintayksikkötasolla sitä ohjaavan hallintoviranomaisen tai toimintayksikön itsensä 

tehtäväksi. On kuitenkin huomattava, että toiminta- ja taloussuunnittelu vaikuttaa 

merkittävästi valtion talousarvion valmisteluun ja se on lainsäädännön tasolla jätetty 

toimeenpanovallan päätettäväksi. Tämä korostaa valtiovarainministeriön asemaa. 

Eduskunnalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmiin.
137

 

 

Aikaisemmin mainittu talousarvioasetuksen 10§ korostaa ministeriöiden asemaa suhteessa 

eduskuntaan. Mielenkiintoinen seikka eduskunnan budjettivaltaoikeuksien kannalta on 

tulosohjausta konkretisoivan tulossopimuksen tekemisen ja solmimisen ajankohta. 

Perustuslain mukaan eduskunta päättää valtion budjetista. Esimerkkinä käytettävä 

opetusministeriön ja Tampereen yliopiston välinen tulossopimus on solmittu muodollisesti 

tammikuussa, joten se ajallisesti hyväksytään vasta sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt 

valtion talousarvioesityksen. Valtion talousarvio hyväksytään yleensä joulukuussa. 

Tosiasiassa tulossopimukset kuitenkin valmistellaan aikaisemmin - samoihin aikoihin kuin 

valtion talousarvioesitys - joten tulossopimusten valmistelun voisi ajatella vaikuttavan 

budjettiesitykseen, jonka eduskunta saa käsiteltäväkseen. Kuka siis käytännössä päättää 

valtionvaroista ja mihin perustuu se, että joku taho saa tehdä eduskunnan puolesta 

tulossopimuksia? Eduskunta ei voi tietenkään osallistua tulossopimusneuvotteluihin. 

 

Perustuslain 83 §:n mukaan hallitus tekee esityksen valtion talousarvioksi ja pykälää 

täsmennetään talousarviolain 10 §:ssä, jossa valtuutetaan säätämään asetuksella valtion 

talousarvioesityksen valmistelun vaiheista ja valmistelussa noudatettavista menettelytavoista. 

Talousarvioasetuksen ensimmäisessä luvussa säädetään, että valtioneuvosto ja ministeriöt, 
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erityisesti valtiovarainministeriö, valmistelevat talousarvioesityksen. Talousarvioasetuksen 

luvussa kolme säädetään talousarvion toimeenpanosta. Valtioneuvostolla voisi siis päätellä 

olevan merkittävä valtiontalouden valmistelu- ja suunnitteluvalta ja tämän lisäksi 

valtioneuvosto ja ministeriöt ovat keskeisessä asemassa talousarvion toimeenpanossa.  Kuten 

aiemmin on käynyt ilmi, eduskunta päättää hallituksen esityksen pohjalta valtion tuloista ja 

menoista varainhoitovuodeksi kerrallaan. Perustuslain (7. luku 83 § ja 84 §) perusteella 

hallituksen talousarvioesityksessä eduskunnalle tulee olla mm. määrärahojen käyttötarkoitus 

ja muut talousarvioesityksen perustelut. Toiminta- ja taloussuunnitelman ja sen perusteella 

tehtävän valtioneuvoston kehyspäätösten osalta eduskunnalle ei ole säädetty mitään erityisiä 

oikeuksia tai velvollisuuksia
138

. Valtiontalouden aseman ja tilanteen kehityksen seuranta 

eduskunnan osalta tapahtuu valtioneuvoston vuosittain laatiman valtion 

tilinpäätöskertomuksen avulla.
139

  

 

Valtioneuvoston, valtionhallinnon ja eduskunnan välisistä suhteista ja tehtävänjaosta 

säädetään laissa valtioneuvostosta ja valtioneuvoston ohjesäännössä. Valtioneuvostolle 

kuuluu mm. tulevan varainhoitovuoden talousarvion esitteleminen eduskunnalle sekä 

valtiontalouden kehyksistä päättäminen
140

. Asioiden käsittely valtioneuvostossa tapahtuu 

vastuullisen ministerin esittelemänä ja esityslistat perustuvat ministeriöiden valmisteluun
141

. 

Valtioneuvoston ohjesäännön 11 §:n mukaan ministeriöiden tehtäviin kuuluvat mm. oman 

toimialan toiminta- ja taloussuunnitteluasiat sekä tulosohjaukseen liittyvät asiat. Ohjesäännön 

17 §:n mukaan valtiovarainministeriön tehtävänä on ohjata valtion talousarvion valmistelua ja 

toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimista. Valtiovarainministeriö on käytännössä toteuttanut 

ohjausvelvollisuuttaan mm. määräyksellä ”Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja 

taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta
142

.” Perustuslain 68 §:ssä 

säädetään, että ministeriöt vastaavat toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden 

valmistelusta. 

 

Johtopäätöksenä voisi esittää, että valtioneuvostolla ja ministeriöillä on käytännössä paljon 

valtaa valtion varoista päätettäessä, koska niille kuuluu laaja valmisteluvalta, kun ne tekevät 

eduskunnalle valtion talousarvioesityksen. Kuten todettua talousarvioesitykseen tehdään 
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eduskuntakäsittelyn yhteydessä vain pieniä muutoksia, jos niitäkään. Toiminta- ja 

taloussuunnittelussa on kyse hallinnon sisäisestä valmistelevasta toiminnasta, joten eduskunta 

ei siihen pysty vaikuttamaan. Kuten myöhemmin tulen esittämään, tulossopimuksia voidaan 

pitää tietynlaisena valmistelu- ja suunnitteluasiakirjana ja niillä on kiinteä yhteys toiminta- ja 

taloussuunnitteluun. Tulossopimuksilla on myös toimeenpano luonnetta, koska siinä 

konkretisoidaan virastojen ja laitosten tulostavoitteet. Jos mietitään sitä, että mihin perustuu 

oikeudellisesti valtioneuvoston ja ministeriöiden oikeus tehdä tulossopimuksia, niin tämän 

voisi katsoa perustuvan perustuslain 83 §:n säännökseen valtioneuvoston velvollisuudesta 

valmistella eduskunnalle valtion talousarvioesitys. Perustuslain säännöstä on täsmennetty 

aikaisemmin mainitsemillani talousarviolain- ja asetuksen säännöksillä sekä valtioneuvoston 

ohjesäännöllä. Niissä on säädetty talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien 

valmistelusta, laatimisesta, vastuunjaoista. Eduskunnan voisi katsoa valtuuttaneen mainituilla 

laeilla ja niiden nojalla annetuilla asetuksilla valtioneuvoston ja ministeriöt suorittamaan 

tarvittavat toimenpiteet niiden hoitaessa valtion taloudenhoitoon kuuluvia tehtäviä. Kyse on 

eduskunnan valtioneuvostolle ja ministeriöille myöntämästä valmistelu- ja 

toimeenpanovallasta. 

 

 3.4 Tulosohjaus ja parlamentaarinen valvonta 

 

Tulosohjauksen myötä valtionhallinnossa on siirrytty tavoitekeskeiseen toimintatapaan, jossa 

toiminnan onnistumista mitataan tuloksilla ja toimintakulttuuri on muuttunut tuloskeskeiseksi. 

Tulosohjauksessa päähuomio kohdistuu toiminnan tuloksiin, kun perinteisessä 

hallintokulttuurissa johtaminen keskittyy hierarkiaan perustuvaan normiohjaukseen ja 

sääntöjen noudattamisen valvontaan. Tulosohjauksessa keskitytään ihmisten ja toiminnan 

johtamiseen
143

. Myllymäki ja Uoti nostavat esille sen, että tulosjohtaminen ei ole täysin 

ratkaissut toimintaan kohdistuvaa valvonnan ongelmaa. Toisaalta korostetaan tulosyksiköiden 

vapaata liikkumatilaa ja omavastuista valvontaa, mutta toisaalta korostetaan tulosseurantaa eli 

valvontaa
144

. 

 

Parlamentaarisessa järjestelmässä ylintä toimeenpanovaltaa käyttävän hallituksen tulee nauttia 

eduskunnan enemmistön luottamusta. Hallitus on poliittisessa vastuussa toimistaan 

eduskunnalle. Eduskunta vaikuttaa puoluerakenteensa perusteella hallituksen kokoonpanoon 
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ja sen harjoittaman politiikan yleiseen suuntaan, jolloin valtionhallinto on eri hallinnonalojen 

johdossa olevien ministerien välityksellä yhteydessä parlamentarismin periaatteeseen
145

. 

Valvonta ja erityisesti parlamentaarinen valvonta on valtiosääntöoikeudellisesti siitä 

huomionarvoinen asia, että sitä ei voi kunnolla sijoittaa selkeästi mihinkään perinteiseen 

valtiovallan kolmijako-opin kategoriaan
146

. Perustuslain 3 §:n mukaan valtiovalta Suomessa 

kuuluu kansalle, jota eduskunta edustaa, hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä 

valtioneuvosto, jonka on nautittava eduskunnan luottamusta ja viimeisenä tuomiovaltaa 

käyttävät riippumattomat tuomioistuimet. 

 

Keskeinen kysymys valvonnan sisällössä ja valvonnan kohdistamisessa liittyy 

valvontatoimien perusteiden määrittämiseen. Valtion toimintaympäristö on nopeasti muuttuva 

ja monimutkainen kokonaisuus. Tämän takia on nähty tarpeellisena hajauttaa päätöksentekoa 

ja vastuuta valtionhallinnon eri yksiköille. Desentralisaatiolla on haluttu lisätä 

valtionhallinnon joustavuutta ja vähentää hierarkiaa. Myllymäen ja Uotin mukaan 

keskitetyssä tiukkojen oikeusnormien sitomassa järjestelmässä runsas informaatiokuormitus 

voi kasvaa liian suureksi ja tukkia valvontajärjestelmän suurella ja yksityiskohtaisella 

tietomäärällä. Tämä estää palautteen avulla toteutettavat järjestelmän korjaukset. 

Parlamentaarisen valvonnan yhteydessä kyse on laillisuus- ja 

tarkoituksenmukaisuusvalvonnasta. Valvonta ei sisällä pelkästään tulosten jälkikäteistä 

tarkastamista vaan siihen liittyy myös ennen päätöksentekoa tapahtuvaa toimintaa koskevaa 

suunnittelua.
147
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 3.5 Tuloksellisuuden osatekijät ja päämäärät  

 

Tuloksellisuus toteutuu, kun jokin asetettu tavoite tai lopputulos saavutetaan. 

Tuloksellisuudessa on kyse toiminnasta, jonka tarkoituksena on hyödyn tuottaminen jollekin. 

Toimintaan ja sen tuloksiin vaikuttavat monet eri osatekijät ja joita jokaista pitää arvioida 

erikseen osana kokonaisuutta. Tuloksellisuus jakaantuu kolmeen osatekijään: tuottavuuteen, 

taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Talousarvion toimeenpanon yhteydessä edellytetään eri 

hallinnonaloilta niiden virastoilta ja laitoksilta tulostavoitteita. Valtioneuvostolla on oikeus 

antaa tulostavoitteita koskevia tarkempia määräyksiä. Ministeriöt antavat tulostavoitteet 

tiedoksi valtiovarainministeriölle, valtiontilintarkastajille ja valtiontalouden 

tarkastusvirastolle. Tällä on tarkoitus edistää tulosohjattujen toimintojen seurantaa ja 

valvontaa.
148

  

 

Keskeinen tuloksellisuuteen liittyvä näkökohta on tuloksia edellyttävän toiminnan näkeminen 

tuotantona. Tuottavuus muodostuu tuotosten ja siihen käytettyjen resurssien suhteesta. 

Tuottavuutta tarkasteltaessa pitää myös vertailla toimintaa suhteessa toisiin 

toimintayksiköihin.
149

 Taloudellisuus tarkoittaa, että tuote tai palvelu tuotetaan 

mahdollisimman pienin yksikkökustannuksin. Tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman 

paljon suoritteita mahdollisimman pienin kustannuksin. Vaikuttavuus kuvaa sitä, millaisia 

vaikutuksia jonkin organisaation toiminnalla on. Jokaisella toimenpiteellä pyritään 

vaikuttamaan yhteiskunnan tai ihmisten tilaan. Palveluita tai tuotteita, joita ei käytetä, on 

turha tuottaa. Vaikuttavuuden käsitteen avulla voidaan tarkastella esim. palvelun 

hyödyllisyyttä. Kannattaako sitä ylläpitää vai ei.
150

  

 

Tulosohjausta on valtionhallinnossa käytetty 1990-luvulta lähtien. Tarkoituksena on ollut 

tehostaa julkisten palvelujen tuotantoa ja virastojen toimintaa. Varoja on jaettu eri 

hallinnonaloille siirtomäärärahana. Tämä tarkoittaa sitä, että yksikölle annetaan määräraha 

kerralla koko vuodeksi ja yksikkö päättää sen tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Tällä on 

haluttu antaa virastoille toiminnallista vapautta, mutta samalla on lisätty toiminnan 

taloudellisuutta ja tuloksia koskevaa vastuuta. Vastavuoroisesti virasto käy vuosittain 

sopimusneuvottelut ministeriön kanssa tulostavoitteista. Viraston on myös annettava 

ministeriölle raportti tavoitteiden toteutumisesta. Tulosohjaus on tehostanut laitosten ja 
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virastojen toimintaa ja kiinnittänyt huomiota kustannustehokkuuteen. Tulostavoitteet ovat 

myös tavallaan pakottaneet virastot kohdentamaan voimavaransa paremmin.  

 

 3.6 Tulostavoitteiden esittäminen toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä 

talousarviossa  

 

Talousarvioesitys on valtiontalouden rahoitussuunnitelma, joka annetaan eduskunnalle. 

Talousarvioon otettavat määrärahat perustellaan nimenomaan vaikuttavuus- ja 

tulostavoitteilla. Näillä vaikuttavuus- ja tulostavoitteilla tulee olla selkeä yhteys talousarviossa 

tehtäviin määrärahapäätöksiin. Tulostavoitteiden suunnittelua voidaan pitää yhtenä 

tärkeimmistä vaiheista koko ohjausjärjestelmän toimivuuden kannalta. Eduskunta on 

suositellut tulostavoitteiden esittämisessä käytettäväksi selkeitä tunnuslukuja. Myös 

talousarvio säännösten lähtökohtana on tunnuslukujen kattava käyttäminen 

vaikuttavuustavoitteiden ja toiminnallisten tavoitteiden esittämisessä.
151

 

 

Valtiovarainministeriön ohjeen mukaan valtion talousarvioesityksessä tulostavoitteet esitetään 

pääluokka-, luku- ja momenttitasolla. Pääluokat koskevat kokonaisia hallinnonaloja ja 

toimialoja. Tämän takia pääluokan perusteluosassa tavoitteet ja erityisesti 

vaikuttavuustavoitteet on esitetty laajasti ja yleisesti. Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 

tehdään kaikille politiikkasektoreille ja tärkeimmille tehtävä- tai tulosalueille. Nämä ovat 

tiiviitä kuvauksia hallituksen ja ministeriöiden tärkeimmistä toiminnan painotuksista ja 

poliittisista linjauksista. Ministeriöiden strategia-asiakirjoissa ja hallinnonalan toiminta- ja 

taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden tulisi olla yhdenmukaiset talousarvioesityksen 

tavoitteiden kanssa. Tulosohjauksen toimivuuden kannalta on oleellista, että talousarviossa ja 

sen eri tasoilla esitetyt tavoitteet ovat yhteydessä toisiinsa. Ministeriöiden strategia-asiakirjat 

ja toiminta- ja taloussuunnitelmat tehdään vuosiksi eteenpäin, mutta ne luovat pohjan 

vuosittaisten tulostavoitteiden määrittelyyn. Tulostavoitteiden määrittelyä varten tarvitaan 

tietoa aikaisemmasta toiminnasta ja sen tuloksista. Esimerkiksi haluttaessa nostaa eläkeikää 

vuodella tarvitaan tietoa siitä, onko eläkeikä noussut vai laskenut aikaisempina vuosina.
152

 

 

Samassa valtiovarainministeriön ohjeessa nostetaan esille muutamia tärkeitä näkökohtia 

koskien tulostavoitteiden määrittelyä ja esittämistä. Talousarvion yhtenä tarkoituksena on 
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mitoittaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssit ja toiminta keskenään. Tulostavoitteilla ja 

tulosinformaatiolla perustellaan talousarvioesityksessä esitettäviä yhteiskuntapoliittisia 

vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisia tulostavoitteita. Talousarvioesityksen perusteluiden 

tulisi antaa oikea ja riittävä kuva määrärahojen käytöstä ja niiden käytölle asetetuista 

tavoitteista. Tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle ja tavoitteiden toteuttamisesta 

aiheutuvat kustannukset on esitettävä selkeästi ja tulostavoitteiden asettamisessa tulisi 

keskittyä muutamaan tärkeimpään asiaan. Tilinpäätöskertomuksessa tarkastellaan sitä kuinka 

talousarvioesityksessä asetetut tavoitteet ovat toteutuneet, jotta voidaan luoda vertailupohjaa 

raportointia varten ja mahdollistaa tulostavoitteiden toteutumisen seuranta.
153

 

 

Talousarvioasetuksen 1b §:n mukaan talousarvioehdotukseen on sisällytettävä ehdotukset 

talousarvioon otettaviksi määrärahoiksi ja tuloarvioiksi, määrärahojen käyttötarkoituksiksi ja 

muiksi eduskunnan kannantotoiksi tarkoitetuiksi eduskunnan perusteluiksi sekä eduskunnalle 

annettavan talousarvioesityksen selvitysosiin otettaviksi perusteluiksi. Saman pykälän 

mukaan talousarvioehdotuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 

 

”1) Ehdotukset talousarvioesityksen selvitysosiin otettaviksi valtioneuvoston asettamiksi 

tavoitteiksi valtion toiminnan ja rahoituksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle 

asianomaisen ministeriön toimialalla; 

2) Ministeriön alustavat tulostavoitteet valtion toiminnan ja rahoituksen yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden kehitykselle toimialallaan; 

3) Ministeriön alustavat tulostavoitteet hallinnonalan merkittävimpien virastojen ja laitosten 

toiminnallisen tuloksellisuuden tärkeimmille seikoille.”
154

 

 

Toiminnan tuloksellisuutta koskevat tavoitteet eritellään määrärahoja ja tuloarvioita ja muita 

talousarvion päätösosia koskevien ehdotusten perustelemiseksi talousarvioasetuksen 65§:ssä 

tarkoitettuja toiminnallista tehokkuutta, tuotoksia ja laadunhallintaa sekä tarvittaessa 

henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittymistä koskeviin tavoitteisiin. Tunnuslukuja 

käytetään mahdollisuuksien mukaan tulostavoitteiden esittämiseen. Niitä voidaan tarvittaessa 

täydentää laadullisilla tavoitteilla. Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö asettavat 

määräajan ja antavat muita määräyksiä, joidenka mukaisesti ehdotukset valtiontalouden 

kehyksiksi perusteluineen samoin kuin talousarvioehdotukset perusteluineen laaditaan.
155
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4 Tulossopimukset ja tulossopimusmenettely 

  

 4.1 Viranomaisten väliset sopimukset 

 

Aikaisemmin viranomaisten välisiä sopimuksia ei pidetty oikeudellisesti mahdollisena, koska 

viranomaisilta katsottiin puuttuvan oikeussubjektius. Vain julkisyhteisöllä kokonaisuutena 

katsottiin olevan oikeus esiintyä erillisenä ja itsenäisenä oikeussubjektina. Tämän takia 

viranomaiset eivät voineet tehdä sopimuksia keskenään. Myöhemmin oikeus- ja 

hallintokäytäntö on muuttunut ja nykyisen oikeuskäytännön mukaan viranomaiset voivat mm. 

toimia itsenäisinä asianosaisina oikeudenkäynnissä. Julkisyhteisöt voivat lisäksi tietyin 

rajoituksin käyttää sekä yleisiä että ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja saadakseen toistensa 

päätökset kumotuksi tai muutetuksi ja ainakin periaatteessa viranomainen voidaan tuomita 

vahingonkorvausvelvolliseksi myös toiselle viranomaiselle.
156

  

 

Viranomaisten osalta voidaan puhua heikosta oikeussubjektiudesta, jonka perusteella 

viranomainen voi olla hallinto-oikeudellisissa suhteissa mukana melko itsenäisenä 

osapuolena. Erityisesti tämä koskee hallinto-organisatorisia suhteita. Mäenpään mukaan 

viranomaisten asema eroaa normaalista oikeussubjektiudesta siinä, että viranomaiselta 

puuttuu ainakin osittain oikeudellinen itsenäisyys eli viranomainen ei voi määrätä omista 

oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Hallinnon sisäisten suhteiden merkitys on kasvanut, kun 

hallinnon sisäiset suunnittelu- ja ohjausjärjestelmät ovat laajentuneet ja monipuolistuneet. 

Viranomaisten välisillä sopimuksilla on tavoiteltu hallinnon joustavuuden parantamista, eikä 

viranomaisten välisiä sopimuksia tule arvioida samoilla kriteereillä kuin viranomaisten 

suhteita hallinnon ulkopuolisiin oikeussubjekteihin.
157

 

 

Viranomaisten väliset organisatoriset suhteet voidaan rinnastaa hallinto-organisatorisiin 

suhteisiin. Mäenpään mukaan näiden sopimussuhteiden oikeudelliselle perustalle ei esim. ole 

tarpeen asettaa samanlaisia normatiivisuuden ja eksplisiittisyyden vaatimuksia kuin hallinnon 

ja kansalaisten välisille suhteille. Mäenpää myös huomauttaa, että viranomaisten välisten 

sopimusten muotovaatimukset voivat olla melko väljät.
158
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Lainalaisuusperiaatteen mukaan viranomaisen toimivallan on perustuttava eduskunnan 

säätämään lakiin ainakin, kun se käyttää julkista valtaa. Sopimuksella viranomainen ei voi 

perustaa tai siirtää itselleen julkista valtaa, eikä rajoittaa toisen viranomaisen toimivallan 

käyttöä. Lainalaisuusperiaatteen ei kuitenkaan katsota asettavan esteitä sopimusmenettelylle, 

jos sopimus koskee toimivallan käyttämistä, joka ei välittömästi vaikuta yksityisoikeudellisten 

subjektien oikeusasemaan.
159

   

 

Tulossopimusten käyttöönotto julkishallinnossa on tavallaan seurausta hallinnon muutoksesta. 

Hallinnon käytännöt ovat vuosien varrella muuttuneet ja hallinnon painopiste on siirtynyt 

toimintaan, jossa julkista valtaa ei varsinaisesti ja välittömästi käytetä. Sellaisessa toiminnassa 

sopimusmenettelylle on aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia. Perinteiseen 

sopimuskäsitteeseen kuuluu osana sopimusvapauden periaate. Siihen sisältyy mm. osapuolten 

vapaus päättää itse sopimuksensa sisällöstä. Sopimuksen tulee täyttää hallinto-oikeuden 

yleisten periaatteiden vaatimukset, joita ovat yhdenvertaisuus-, objektiviteetti- ja 

suhteellisuusperiaate. Sopimus ei saa myöskään loukata tarkoitussidonnaisuuden periaatetta. 

Hallinto-oikeudellisten periaatteiden tarkoituksena on estää hallintotoimen suorittajan omien 

tarkoitusperien vaikutus hallintotoimen sisältöön.
160

  

 

Tulossopimusten ja tulossopimusneuvottelujen voisi ajatella lisäävän vuorovaikutteisuutta eli 

virastolla tai laitoksella olisi mahdollisuus esittää omia näkemyksiään ohjauksen suhteen 

yläpuolellaan olevalle ministeriölle. Esille nousee kuitenkin yksi tärkeä kysymys. Jos virasto 

ei neuvotteluissa pääse omalta kannaltaan tyydyttävään tulokseen tai on varma, ettei se pysty 

saavuttamaan ministeriön tulostavoitteitta, se voisi periaatteessa kieltäytyä allekirjoittamasta 

tulossopimusta. Mitä tästä seuraisi? Tosiasia on se, että harva virasto tai laitos alaisuussuhteen 

takia kieltäytyy allekirjoittamasta sopimusta ja jos se näin menettelisi, ministeriöllä on 

mahdollisuus yksipuolisesti määrätä tulostavoitteet virastolle esim. ohjauskirjeen 

muodossa
161

. Kuten myöhemmin tulee esille yliopistojen kohdalla, niin ministeriö voi 

rahoituksen turvaamiseksi ohjata yliopistoa myös yksipuolisesti ja sitovasti tietyissä 

tapauksissa. Opetusministeriö voi päättää yksittäisen yliopiston määrällisistä ja laadullisista 

tavoitteista, jos yliopistokohtaisia tavoitteita ei saada valtakunnallisesti tai alakohtaisesti 

sovitetuksi yhteen. Voisi siis väittää, että ministeriöllä on vahva asema suhteessa 
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alapuolellaan oleviin virastoihin ja laitoksiin jo senkin takia, että sillä on mahdollisuus antaa 

yksipuolisia määräyksiä ja ministeriö päättää viime kädessä rahoituksesta. Pelkästään 

mahdollisuus yksipuoliseen päätöksentekoon vaikuttaa tulossopimuksia koskevaan 

neuvotteluasemaan. 

 

Tulossopimusmenettely ei poista ministeriön alapuolella heikommassa asemassa olevan 

viraston alaisuussuhdetta. Syrjäsen mukaan tulossopimusmenettelyä voidaan kuitenkin pitää 

hallinnon sisäisten ohjaussuhteiden osalta myönteisenä suuntauksena, jossa hallinto-oikeuden 

yleiset periaatteet otetaan laajemmin huomioon
162

. Alaisuussuhteen merkityksen 

vähentämiseksi tulossopimusmenettelyssä ylemmän viranomaisen ei tulisi käyttää 

yksipuolista hallintopäätösmenettelyä vaan sen tulisi käyttää tulossopimusmenettelyä. 

Ministeriön ja viraston tulisi pyrkiä yksimielisyyteen ja välttää viimeiseen asti ohjauskirjeen 

antamista.
163

 Jos ministeriö ryhtyy yksipuoliseen päätöksentekoon, niin tämä aiheuttaa sen, 

että sopimusmenettelyltä putoaa pohja pois. Syrjänen huomauttaa, että ministeriön tulee 

noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta neuvotteluissaan virastojen ja laitosten kanssa
164

. Yhtä 

hallinnonalaa ei saa ilman objektiivisia perusteita suosia, eikä leikkauksia saa kohdistaa vain 

yhteen tulosyksikköön.
165

 On myös syytä muistaa, että tulossopimuksilla ei saa toimia vastoin 

voimassaolevia oikeusnormeja, eikä sopimuksilla voida sopia jonkin säännöksen 

noudattamatta jättämisestä tai laista poikkeavasta menettelystä.  

 

 4.2 Tulossopimusten oikeudellinen perusta 

 

Tulosohjauksen toteutuksessa jokainen ministeriö käy vuosittain hallinnonalansa virastojen ja 

laitosten kanssa tulosneuvottelut, jossa asetetaan tulostavoitteet. Yhteinen näkemys alustavista 

tulostavoitteista kirjataan tulossopimukseksi kutsuttuun suunnitteluasiakirjaan. 

Tulossopimuskäytännöllä on haluttu korostaa molempien osapuolten sitoutumista yhteiseen 

tavoitteeseen ja päämäärään. Tulossopimuksen luonnoksesta sovitaan talousarvioehdotusten 

valmistelun yhteydessä ja tarkoitus olisi, että alustavia tavoitteita ja tulossopimuksen 

luonnosta tarkistettaisiin talousarvioesityksessä ja hyväksytyssä talousarviossa tehtyjen 

muutosten johdosta. Tulossopimusten ja tulosohjauksen käytännön toteuttaminen vaihtelee eri 
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hallinnonaloilla.
166

 Kun talousarvioehdotus on hyväksytty eduskunnassa, eri hallinnonaloilla 

vahvistetaan tulossopimusten sisältö ja hyväksytään asetetut tavoitteet. Samalla on otettava 

huomioon talousarvioesityksen eduskuntakäsittelyssä talousarvioon tehdyt muutokset samoin 

kuin on huomioitava eduskunnan taloutta ja toimintaa koskevat lausumat.
167

 

 

Tulossopimusten oikeudellinen perusta löytyy talousarvioasetuksen (11.12.1992/1243) 11 

§:stä, jonka mukaan talousarvion toimeenpanoa varten hyväksytään hallinnonalan ja sen 

virastojen ja laitosten tulostavoitteet. Tulossopimus on asiakirja, jossa konkreettisesti 

esitetään 11 §:ssä säädetyt tulostavoitteet. Tällä tavalla tulossopimukset toimivat 

tulosohjauksen välineenä. Tulosohjaus ja tulossopimukset liittyvät valtion taloudenhoitoon ja 

valtion talousarvion toteuttamiseen. Perustuslain (11.6.1999/731) 84 §:ssä säädetään, että 

”valtion talousarvioon otetaan arviot vuotuisista tuloista ja määrärahat vuotuisiin menoihin 

sekä määrärahojen käyttötarkoitukset ja muut talousarvion perustelut. Lailla voidaan säätää, 

että talousarvioon voidaan ottaa joistakin toisiinsa välittömästi liittyvistä tuloista ja menoista 

niiden erotusta vastaavat tuloarviot tai määrärahat.” Pykälä siis mahdollistaa 

nettobudjetoinnin. 

 

Talousarviolain (13.5.1988/423) 3a §:ssä säädetään nettobudjetoinnista. Talousarvioon 

voidaan ottaa tietyistä tuloista ja menoista vain niiden erotusta vastaavat tuloarviot ja 

määrärahat. Näitä ovat:  

 

”1) uudet valtionlainat, valtionlainoista saatavat emissiovoitot ja pääomavoitot ja 

valtionlainojen pääomaa suojaavista johdannaisista kertyvät tulot sekä valtionvelan 

kuoletukset, valtionlainoihin liittyvät pääomatappiot ja emissiotappiot ja valtionlainojen 

pääomaa suojaavista johdannaisista aiheutuvat menot 

 

2) valtionlainoista saatavat korkotulot ja valtionlainojen koronmaksua suojaavista 

johdannaisista kertyvät tulot sekä valtionlainoista aiheutuvat korkomenot ja valtionlainojen 

koronmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvat menot 

 

3) viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot 
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4) osakkeiden myynnistä kertyvät tulot sekä myyntiin liittyvät myyntipalkkiot ja valtion 

ostajan puolesta vastattavaksi ottamat maksuvelvoitteet 

 

5) eläkelaitokselle lain nojalla maksettava maksuvalmiussuoritus ja suorituksen palautus 

valtiolle 

 

6) lakiin perustuva valtionapu kunnalle ja kunnan maksettavaksi valtiolle 

valtionapujärjestelmän määräytymisperusteiden mukaan tuleva määrä.” 

 

Tulossopimus ei ole perustuslain 15 §:n mukaisen omaisuuden suojan piiriin kuuluva 

yksityisoikeudellinen sopimus tai hallintolaissa tarkoitettu hallintosopimus. Tulossopimusta ei 

pidetä oikeudellisena sopimustyyppinä. Talousarvioasetuksen 11 §:ssä määrätään, että 

ministeriön on vahvistettava hallinnonalansa virastoille tulostavoitteet. Tulostavoitteista 

päättäminen on ministeriön tekemä hallintopäätös ja siten yksipuolinen hallintotoimi. 

Tulostavoitteiden vahvistaminen sisällytetään ministeriön sekä viraston ja laitoksen 

toimivaltaisten päätöksentekijöiden yhdessä allekirjoittamaan tulostavoiteasiakirjaan. Tätä 

yhteisesti allekirjoitettua tulostavoiteasiakirjaa tai muuta tulostavoitteiden 

talousarvioasetuksen mukaista vahvistamista edeltävää, ministeriön ja viraston väliseen 

neuvotteluun perustuvaa ja yhteisesti allekirjoittamaa asiakirjaa sanotaan tulossopimukseksi. 

Säädöksissä on vältetty tulossopimuksen käsitteen käyttöä, koska tavoitteiden asettamista 

koskeva päätösvalta on lainsäädännön mukaan ministeriöllä, eikä tulossopimuksessa ole 

oikeudellisessa mielessä kysymys hallintosopimuksen tai yksityisoikeudellisen sopimuksen 

tekemisestä. Yhtenä syynä tulossopimuksen käsitteen käytön välttämiseen on ollut myös se, 

että sopimuskäsitteen käyttö säännöksissä voisi hämärtää ilmiöiden oikeudellista luonnetta ja 

vastuusuhteita.
168

 

 

Erityislainsäädännöstä löytyy myös mainintoja tulossopimuksista ja niiden 

tekemisvelvoitteesta. Esimerkiksi Riistahallintolain (18.2.2011/158) 1 §:ssä säädetään, että 

Suomen riistakeskusta ohjaa maa- ja metsätalousministeriö. Pykälän mukaan ne neuvottelevat 

vuosittain Suomen riistakeskuksen toiminnalle asetettavista strategisista tavoitteista ja 

tulostavoitteista. Tavoitteet kirjataan vuosittain tehtävään tulossopimukseen. 

Tulossopimuksiin liittyy lain ja asetuksen tasoista sääntelyä sekä hallinnon sisäistä ohjausta. 
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Lain nojalla keskeisiä ohjaavia tahoja ovat valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö sekä 

kyseisen hallinnonalan ministeriö.  

 

Tulosohjaus ja tulossopimukset liittyvät siis kiinteästi toisiinsa. Tulosohjausjärjestelmän 

kannalta merkittävästä tulostavoitteiden asettamisesta säädetään talousarvion toimeenpanoa 

koskevissa talousarvioasetuksen 11 ja 13 §:ssä. Asetuksen 11 §:n mukaan talousarvion 

toimeenpanoa varten tehdään kerran vuodessa talousarvion tilijaottelu sekä hyväksytään 

hallinnonalan ja sen virastojen ja laitosten tulostavoitteet. Asetuksen 13 §:n 1 momentin 

mukaan, kun eduskunta on julkaissut valtion talousarvion, asianomaisen ministeriön tulee 

mahdollisimman pian vahvistaa talousarvion tilijaottelu sekä hyväksyä ja julkaista 11 §:ssä 

tarkoitetut tulostavoitteet. Tilijaottelun julkaisee valtiokonttori. Talousarviolaissa tai -

asetuksessa ei ole säännöksiä tulosohjauksessa käytetyistä tulossopimuksista. Tulossopimus ei 

ole sopimusoikeudessa tarkoitettu sopimus eikä myöskään uudessa hallintolaissa (434/2003) 

tarkoitettu hallintosopimus. Tulossopimus on lähinnä kahden viraston ja laitoksen johdon 

yhteistä tahtoa ilmentävänä suunnitteluasiakirja, jonka perusteella ministeriö hyväksyy 

talousarvioasetuksen 13 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tulostavoitteet.
169

 

 

Valtion talousarvion toimeenpanon yhteydessä hyväksytään virastojen ja laitosten 

tulostavoitteet, jotka ministeriö hyväksyy ja julkaisee. Tulostavoitteet konkretisoidaan 

ministeriön ja viraston välisellä tulossopimuksella.
170

 Tulossopimusten juridisesta asemasta ja 

sitovuudesta on käyty keskustelua tulosohjauksen alkuvaiheista lähtien. Yleinen vallalla oleva 

käsitys on se, että nämä sopimukset eivät ole oikeudellisesti sitovia eli niiden noudattamisessa 

ei voida vedota sopimusoikeudellisiin edellytyksiin ja seuraamuksiin.
171

 Tulossopimuksen 

seuranta ja valvonta sekä oikeusvaikutukset on järjestetty oikeusnormein puutteellisesti. 

Oikeudellisessa mielessä tulossopimuksia voidaan pitää vuotuissuunnitelmina, jotka 

vahvistavat virastojen ja laitosten omatoimisuutta. Toisaalta ne vahvistavat ministeriön 

mahdollisuutta valvoa hierarkiassa alempana olevaa organisaatiota, koska se myöntää 

resurssit alemmalle organisaatiotasolle.
172

  Paljon on myös keskusteltu siitä, onko 

ministeriöllä oikeus ohjata tulosohjauksen avulla itsenäistä virastoa. Viraston tehtävät 

perustuvat lakiin ja eduskunta myöntää talousarviossaan varat tehtävien hoitamiseen. 

Tulosohjauksessa pitääkin ottaa huomioon voimassa olevat normit ja niitä ei voida sivuuttaa, 
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eikä muuttaa. Tulosohjaus ja tulossopimukset on toteutettava normien asettamien raamien 

puitteissa. Tulosohjauksen periaatteita sovelletaan, jotta pystyttäisiin tuottamaan julkisten 

organisaatioiden lakisääteiset tehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti.
173

 

 

Talousarviolaissa asetetaan virastoille velvoite laatia vuosittaiset tulostavoitteet. Sopimusta ei 

ole selkeästi mainittu. Tulossopimusta käytetään ohjausvälineenä aikaisemmin käytetyn 

normiohjauksen ja budjetin momenttiohjauksen asemasta. Tarkoitus on ollut kehittää 

ministeriöiden ja ohjattavien virastojen yhteistyötä. Tulossopimukset eivät siis ole juridisesti 

sitovia, mutta yhteistyön sisältöön liittyviä seuraamuksia sillä voi olla
174

. Tulosneuvotteluissa 

laadittavan asiakirjan muodollisessa statuksella ei välttämättä ole merkitystä tulosohjauksen 

tehokkuuteen. Tulosohjaukseen liittyvissä ohjeissa on kuitenkin suositeltu selkeän 

sopimuksen laatimista asetetuista tavoitteista. Tällä on tarkoitus korostaa sitä, että kyseessä on 

osapuolten yhteisen neuvottelun tuloksesta ja yhteisymmärryksestä. Molemmat sopijapuolet 

allekirjoittavat sopimuksen ja näin se velvoittaa molempia osapuolia. Tärkeää on se, että 

tulossopimus muodostetaan yhteisten pohdintojen ja neuvottelujen pohjalta. Olennaista on 

miettiä, mitä sopimukseen kirjataan ja miten asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan.
175

 

 

Myllymäen tulkinnan mukaan tulossopimukset voisivat olla yhdenlaisia hallintosopimuksia. 

Hallintotoiminnan lakisidonnaisuus ja hallinnon toimeenpanoluonne ovat lieventyneet. 

Sopimusoikeudellinen hallintotapa on vuosien saatossa yleistynyt. Yhtenä esimerkkinä 

voidaan mainita yhteiskuntasopimukset kuten tulopoliittiset kokonaisratkaisut. Viranomaisten 

tekemät sopimukset julkisessa hallinnossa ovat yleistyneet. Viranomaisen solmima sopimus 

koskee hallinnollisten tehtävien suorittamista esim. julkisia palveluja. Hallintosopimukselle 

onkin tyypillistä se, että sopimuksen toisena osapuolena on julkisyhteisö.
176

 

Hallintosopimuksilla luodaan raamit varojen käytölle ja/tai vaikutetaan näiden varojen 

käyttöön. Hallintosopimusten valvonta on ensi sijassa sisäisen valvonnan vastuulla.
177

 

Toisaalta hallintolakia (HE 72/2002 vp, yksityiskohtaiset perustelut, 3 §) koskevassa 

hallituksen esityksessä todetaan seuraavaa: Hallintosopimuksen käsitteeseen eivät sisälly 

hallinnon sisäisissä ohjaussuhteissa käytettävät tulostavoite- ja yhteistyöasiakirjat. Ne ovat 
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joko oikeudellisesti velvoittamattomia suunnitteluasiakirjoja tai säädettyyn järjestelmään 

esim. valtion talousarvion laadintaan ja toimeenpanoon kuuluvia menettelyjä
178

. 

 

Aikaisemmin valtionhallinnossa käytetty normiohjaus on jäykkä verrattuna 

hallintosopimuksiin, jotka ovat joustavia. Hallintosopimusten käyttöönoton tarkoituksena on 

se, että sopimusten on katsottu olevan tehokkaampi tapa toteuttaa asetetut toiminta- ja 

tulostavoitteet. Virastojen ja laitosten tulostavoitteiden hyväksyminen liittyy budjetin 

toimeenpanoon. Tulossopimus konkretisoi valtion talousarvion toimeenpanoa. Tulostavoitteet 

ja tulossopimukset ovat oikeusnormien perusteella valtioneuvoston ja ministeriön ohjauksessa 

ja valvonnassa. Sopimukset perustuvat nettobudjetointiin ja eduskunnan vahvistamiin 

toimintamenomäärärahoihin.
179

 

 

Välitön vastuu tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tavoitteiden toteutumisen seurannasta on 

viraston ja laitoksen johdolla ja johdon alaisena toimivalla sisäisellä tarkastuksella. 

Ministeriön tehtävänä on seurata ja valvoa, että tavoitteet ja annetut resurssit ovat oikeassa 

suhteessa keskenään. Viraston tulosraportointi on keskeisessä asemassa, kun mietitään 

tuloksellisuusinformaation riittävyyttä ja luotettavuutta. Eduskunnan tarkastusvaliokunta ja 

valtiontalouden tarkastusvirasto vastaavat siitä, että eduskunta saa tietoa siitä, onko 

tulosohjaus tulossopimuksineen turvannut eduskunnan budjettivallan.
180

 

 

Yksi esille nostettu ongelma on talousarvioon otettavan nettotuloarvion velvoittavuus. 

Talousarvion tasapainon kannalta on tärkeää, että tuloarvio toteutuu. Tosin tulossopimuksilla 

voidaan sopia, että virasto tai laitos pyrkii saavuttamaan talousarvioon otetun nettotuloarvion. 

Tuloarvio ei ole samalla tavalla sitova kuin talousarvioon otettu määräraha. Tuloarvio ei 

rajoita viraston tai laitoksen toimintaa, eikä toiminnasta valtiolle aiheutuvia menoja. Tärkeä 

kysymys onkin se, mikä on viraston, ministeriön tai valtioneuvoston juridinen vastuu, jos 

nettotuloarvio alittuu, eikä viraston tai hallinnonalan menoja ole supistettu vastaamaan 

vallitsevaa tilannetta. Ulkoisen finanssivalvonnan ja eduskunnan budjettivallan turvaamiseksi 

ja tulossopimusten sisältämien tulostavoitteiden saavuttaminen tai saavuttamatta jääminen 

olisi uskottavuuden vuoksi johdettava toimenpiteisiin. Ministeriöllä on vastuu ja velvollisuus 

ryhtyä hallinnonalallaan tarvittaviin toimenpiteisiin havaittujen puutteiden korjaamiseksi. 
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Tältäkin osin tulossopimusten ja tulostavoitteiden valvontaa koskevat oikeusnormit ovat 

puutteellisia. Finanssivalvonnan orgaaneilta puuttuvat oikeudelliset edellytykset arvioida 

tulossopimusten vaikuttavuutta.
181

 

 

Asetus valtion talousarviosta on tärkeä tulossopimuksen ja tulosohjauksen kannalta. Sieltä 

löytyvät mm. talouden ja toiminnan suunnittelua koskevat säännökset. Talousarviolain ja -

asetuksen perusteella valtiovarainministeriö ja valtiokonttori ovat toimivaltaisia antamaan 

valtion virastoja ja laitoksia oikeudellisesti velvoittavia määräyksiä tilinpäätösraportoinnin ja 

toiminta- ja taloussuunnittelun sekä budjetoinnin kannalta keskeisistä asioista
182

. Toiminta- ja 

taloussuunnittelusta säädetään talousarviolain 12 §:ssä ja talousarvioasetuksen 2 luvussa. 

Toiminta- ja taloussuunnittelun tarkoitusta voisi havainnollistaa talousarvioasetuksen 

kumotun (kumottu 29.12.2009) 8 §:n avulla. Sen sisällöstä voisi saada käsitystä siitä, mitä 

ainakin ennen on ajateltu suunnittelun tarkoituksesta. Omasta mielestäni voisi ajatella, niin 

että toiminta- ja taloussuunnittelun idea on ainakin pääpiirteittäin pysynyt samana 

muutoksista huolimatta. Suunnittelun tarkoituksena on 1) tukea toiminnan ja talouden 

tuloksellisuutta, 2) antaa perusteita valtion vuotuisen talousarvion laadinnalle; ja 3) antaa 

perusteita hallinnonalojen sekä virastojen ja laitosten johtamiselle. Samassa yhteydessä 

kumottiin asetuksen 9 §:n, jonka mukaan monivuotinen toiminta- ja taloussuunnittelu sisältää 

valtionhallinnon toiminnan ja talouden suunnittelun lisäksi hallinnonalojen sekä virastojen ja 

laitosten toiminta- ja taloussuunnittelun. Toiminta- ja taloussuunnittelun tuloksena virasto ja 

laitos tekevät toiminta- ja taloussuunnitelman, joka annetaan asianomaiselle ministeriölle sen 

mukaan kuin ministeriö määrää. Ministeriö laatii vuosittain hallinnonalansa toiminta- ja 

taloussuunnitelman ottaen huomioon hallinnonalansa virastojen ja laitosten suunnitelmat. 

Lopuksi ministeriö toimittaa toiminta- ja taloussuunnitelmansa valtiovarainministeriölle. 

Toiminta- ja taloussuunnitelmat tehdään valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön antamien 

ohjeiden mukaisesti
183

. Lopuksi voisi vielä todeta, että talousarvioasetuksen 8§ ja 9§ sisältö 

on siirretty osittain uuden talousarvioasetuksen 10§:ään. 

 

Valtioneuvostosta annetun lain nojalla on säädetty valtioneuvoston ohjesääntö, jossa 

määrätään yleisesti mm siitä, mitkä asiat ratkaistaan ministeriössä ja mitkä valtioneuvoston 

yleisistunnossa. Valtioneuvoston ohjesäännön 11 §:ssä säädetään kaikille ministeriöille 
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kuuluvista tehtävistä. Tämän mukaan ministeriö käsittelee mm. toimialansa toiminta- ja 

taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, kehittämistä ja seurantaa koskevat asiat. Ministeriöt 

käsittelevät toimialansa virastoja, laitoksia, liikelaitoksia, talousarvion ulkopuolisia rahastoja, 

yhteisöjä, yhtiöitä ja muita toimielimiä koskevat asiat. Valtioneuvoston ohjesäännön 17§:ssä 

säädetään valtiovarainministeriölle kuuluvista tehtävistä. Sen toimialaan kuuluvat mm. talous- 

ja finanssipolitiikka, valtiontalous, valtion talousarvio ja taloudenhoito hallinnon 

ohjausjärjestelmät ja organisointi. Näin voidaan sanoa, että valtiovarainministeriölle kuuluu 

merkittävällä tavalla eduskunnan valtiontaloudellisen päätös- ja valvontavallan kannalta 

tärkeiden asioiden järjestäminen ja vastuu niitä koskevien asioiden valmistelusta 

valtioneuvostolle.
184

 

 

 4.3 Tulossopimusten sitovuus 

 

Kun pohditaan tulossopimusten oikeusvaikutuksia, merkittäväksi kysymykseksi nousee niiden 

oikeudellinen sitovuus. Kuinka sitova tulossopimus on, voidaanko siitä poiketa ja kenelle 

kuuluu oikeudellinen vastuu, jos tulossopimuksessa sovittuja tavoitteita ei saavuteta? Tärkeä 

seikka on myös se, mikä on tulossopimusten suhde voimassaolevaan lainsäädäntöön ja miten 

ne vaikuttavat eduskunnan budjettivaltaan? 

 

Tulossopimusten oikeudellisesta sitovuudesta ei ole missään säädetty, eikä sitovuudesta ole 

sovittu itse tulossopimuksissa. Oikeudellinen lähtökohta tulossopimuksille löytyy valtion 

talousarvioasetuksen 11 §:stä, jossa ministeriöt sekä sen alaiset virastot ja laitokset 

velvoitetaan sopimaan tulostavoitteista. Oikeusnormit voidaan ryhmitellä monella tavalla. 

Yhden normien erotteluperustan tarjoaa oikeudellisen sääntelyn yhteiskunnallisiin funktioihin 

kiinnittyvä ryhmittely
185

. Tällä perusteella normit voidaan jakaa seuraavalla tavalla: 

käyttäytymisnormit, konstituoivat normit, menettelynormit ja toimintanormit.
186

  

 

Talousarvioasetuksen 11 § voisi ajatella kuuluvaksi konstituoivien normien ja 

toimintanormien ryhmään. Konstituoivat normit mm. perustavat julkiyhteisöjen orgaaneille 

oikeudellisen kelpoisuuden käyttää julkista valtaa
187

. Toimivalta voi esim. liittyä säädösvallan 

tai toimeenpanovallan (hallitus- ja hallintovallan) käyttämiseen. Konstituoivat normit 
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kertovat, mitä viranomaisella on oikeus tai velvollisuus tehdä.
188

 Viranomaisten toimintaa 

ohjaavat myös toimintanormit, kun oikeussääntöjen avulla ohjataan yhteiskuntaelämää ja 

palveluiden tuottamista. Toimintanormeihin kuuluvat myös tavoite- ja keinonormit. Näillä 

normeilla osoitetaan julkishallinnon organisaatioille ja viranomaisille tietyt tehtävät ja 

tavoitteet sekä järjestetään keinoja tavoitteen saavuttamiseksi.
189

 Toimintanormit ovat 

modernin oikeuden normityyppi, joiden avulla pyritään sopeutumaan nopeasti muuttuvan 

yhteiskunnan vaatimuksiin. Tarkoituksena on luoda aikaisempaa avoimempaa lainsäädäntöä, 

joka sovellettaessa mukautuu yhteiskunnan muuttuviin olosuhteisiin. Aarnion mukaan 

erityisesti julkishallinnossa esiintyy normeja, jotka antavat soveltajalle tietoa tavoitteista, 

mutta jättävät soveltajalle vallan valita oikeat keinot tavoitteeseen pääsemiseksi. . 

Tavoitenormit ovat väljiä ja ne antavat soveltajalla runsaasti harkintavaltaa enemmän kuin 

regulatiivisten- tai kompetenssinormien käyttäjälle. Budjettipäätöksillä annetaan 

viranomaiselle tai tietylle yksikölle oikeus ohjata taloudellisia voimavaroja erityisemmin 

täsmentämättä niiden käyttöä.
190

  

 

Tavoite- ja keinonormeihin liittyvä seuraamusjärjestelmä on vaikea asia, eikä tähän löydy 

yksiselitteistä vastausta. Tavoite- ja keinonormien osalta kysymys on sellaisesta 

tosiasiallisesta toiminnasta, johon ei voida liittää hallinto-oikeudellisia päätösten 

virheellisyysseuraamuksia
191

. Asian voisi tulkita niin, että tulossopimusten osalta 

kysymyksessä on hallinnon sisäinen toiminta, eikä siihen sovelleta hallinto-oikeudellisten 

päätösten virheellisyysseuraamuksia. Oikeusnormien luokittelun avulla ei pystytä 

ratkaisemaan tulossopimusten oikeudellisen sitovuuden ongelmaa. Tulossopimus on tällä 

perusteella tehtävä, mutta sitovuus jää edelleen avoimeksi.  

 

Perustuslakien valtiontaloussäännösten uudistamiskomitean mietintö vuodelta 1990 esitti 

tärkeän ja mielenkiintoisen näkemyksen asiasta. On mahdollista, että joissain tilanteissa 

tulosohjauspäätökset voivat olla ylimitoitettuja käytettävissä oleviin määrärahoihin nähden. 

Komitean mukaan tulosohjauspäätöksiä ei voida ristiriitatilanteessa asettaa ensisijaiseen 

asemaan suhteessa määrärahoihin, koska menoarvion kokonaisuuden tulee olla hallittavissa ja 

tämän johdosta tulosohjauspäätöksiä ei voisi mahdollisessa ristiriitatilanteessa täysin 
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noudattaa
192

. Komitean näkemys on se, että tulostavoitteiden oikeudellisen sitovuuden 

määrittely olisi vaikeata, jos samalla halutaan säilyttää järjestelmän toimivuus erilaisissa 

tilanteissa. Kysymykseen ei komitean mietinnössä anneta lopullista ratkaisua vaan tyydytään 

toteamaan, että yksi oikeudelliseen sitovuuteen liittyvä ratkaisua vaativa asia olisi 

tulosohjauspäätösten ja säädösten välinen suhde. Tosiasiassa oikeudellisen vastuun 

toteuttamista vaikeuttaisi myös se, että tulostavoitteiden ja määrärahojen yhteensopivuutta 

olisi vaikeata luotettavasti näyttää. Komitean kanta on se, että nykyisten suunnitelmien 

mukainen ohjaus ei edellytä sääntelyä hallitusmuodossa eli nykyisessä perustuslaissa.
193

 

Komitean ehdotuksen mukaan talouden monivuotisten suunnitelmien ei pitäisi olla 

oikeudellisesti sitovia, jotta niitä voitaisiin joustavasti muuttaa taloustilanteen muuttuessa. 

Suunnitelmalla ei olisi tarkoitus olla sitovuutta suhteessa lainsäädäntöön, eikä eduskunnan 

talousarviopäätökseen. Komitea myös korostaa, että suunnitelmat eivät saa rajoittaa 

eduskunnan budjettivaltaa.
194

 

 

Tulossopimusten oikeusvaikutuksia voisi vielä miettiä siltä kannalta, että tulossopimusten 

vaikutuksissa voi katsoa olevan kaksi puolta eli oikeudellinen sitovuus ja tosiasiallinen 

sitovuus. Oikeudellinen sitovuus tarkoittaa, että kohteella on oikeudellinen velvollisuus 

pyrkiä asetettuun tavoitteeseen ja ylemmällä taholla on velvollisuus antaa rahat toiminnan 

järjestämiseen. Tosiasiallinen vaikutus tarkoittaa sitä, että tulossopimuksen osapuolet 

käyttäytyvät käytännössä tietyllä tavalla. Kuten aikaisemmin on todettu, tulossopimukset 

eivät ainakaan teoriassa ole oikeudellisesti sitovia. 

 

Oikeussäännöksen vaikutuksiin voidaan sisällyttää myös henkilöiden tietoisuuteen ja 

ajatteluun kohdistuvat vaikutukset. Tällöin oikeussäännösten vaikutukset näkyvät ihmisten 

jotakin asiaa koskevien näkemysten, asenteiden ja suhtautumisen muutoksena. Wackerin 

mukaan oikeussäännöksen tosiasiallisiin vaikutuksiin voisi sisältyä myös yksittäisen henkilön 

tietoisuudessa syntyvä kokemus oikeussäännöksen sitovuudesta. Oikeussäännöksen 

tosiasiallinen sitovuus syntyy, jos henkilö kokee sääntelyn sitovan häntä ja tämän seurauksena 

ryhtyy toimimaan tietyllä tavalla tai välttää tietynlaista toimintaa. Oikeussääntelyn 

vaikutukset, jotka koskevat tietoisuutta ja ajattelua voivat monessa tapauksessa muuttaa 
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henkilön tai organisaation käyttäytymistä ja toimintaa.
195

 Mitä tämä merkitsee tulosohjauksen 

ja tulossopimusten kannalta? Tämän voisi ajatella niin, että tulossopimukset ja tulosohjaus 

oikeudellisesta sitomattomuudestaan huolimatta vaikuttavat tosiasiassa vahvasti organisaation 

ja sen virkamiesten toimintaan. Tulossopimuksilla ja tulosohjauksella pyritään sääntelemään 

tietyllä tavalla hallinnon toimintaa ja taloutta. Tulossopimuksilla on suuri taloudellinen 

vaikutus, joka omalla tavallaan luo tulossopimuksen kohteena olevalle organisaatiolle painetta 

toimia tietyllä tavalla. Taustalla vaikuttaa tietoisuus tulostavoitteista, jotka pitäisi saavuttaa ja 

tietoisuus siitä, että niiden saavuttamatta jääminen voisi aiheuttaa virastolle hankaluuksia 

myöhemmissä tulossopimusneuvotteluissa esim. resurssien vähenemisen muodossa. 

Ministeriöllä on mahdollisuus tietyissä tilanteissa ainakin osittain yksipuolisesti määrätä 

tulossopimuksista ja tulostavoitteista. Tämäkin seikka vaikuttaa väkisin viraston toimintaan.  

 

Tulossopimusten oikeudellisesta sitovuudesta ei ole näyttöä, eikä sopimuksen rikkomisesta 

ole säädetty mitään seuraamuksia eli sanktioita. Tosiasiassa sopimuksen rikkomisesta voi 

myöhemmissä tulosneuvotteluissa seurata vahinkoa sopimusta rikkoneelle virastolle tai 

laitokselle, mutta mitään lakisääteisiä sanktioita ei ole olemassa. Toisaalta tulossopimuksen 

tosiasiallinen sitovuus ei välttämättä edellytä erikseen säädetyn rangaistusmahdollisuuden 

olemassaoloa. Tosiasiallista sitovuutta sanktionormit suurella todennäköisyydellä vahvistavat, 

koska oikeussubjektit todennäköisesti kokevat oikeusnormin sitovaksi ja muuttavat 

toimintaansa normin mukaiseksi, mikäli normin rikkomisesta on säädetty jokin sanktio
196

. 

Voidaan kuitenkin ajatella myös niin, että muodollisesti oikein voimaansaatettu normi voi 

muodostaa oikeudellisesti sitovan velvoitteen, vaikka sen rikkomisen varalle ei olisi säädetty 

erillistä sanktiota. ”Oikeussäännöksen sitovuus ja sen normatiiviset vaikutukset voivat syntyä 

jo pelkästään säännöksessä mainitun kiellon tai kehotuksen perusteella.
197
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 4.4 Tulossopimukset ja soft law -sääntely 

 

Tulossopimukset eivät ole yksityisoikeudellisia sopimuksia, eivätkä lakeja. Jos jatketaan 

pohdintaa tulossopimusten oikeudellisesta sitovuudesta, niin esiin nousee kysymys, että 

voisiko tulossopimusten kohdalla olla kyse soft law -tyyppisestä sääntelystä. Kysymykseen 

voisi tulla myös tekninen normi -tyyppinen sääntely.  Soft law -tyyppinen aineisto muodostuu 

oikeudellisesti sitomattomista lähteistä ja siihen kuuluvat mm. erilaiset toimintaohjelmat, 

suositukset, suunnitelmat ja hallinnolliset ohjeet
198

. Näitä ei normaalin oikeuslähdeopin 

mukaan katsota oikeudellisesti velvoittaviksi normeiksi
199

.  

 

Soft law -sääntelyä on käytetty kansainvälisessä oikeudessa. Hakapään mukaan 

kansainvälisen oikeuden keskeisiä oikeuslähteitä ovat sopimukset, tapaoikeus ja yleiset 

oikeusperiaatteet sekä näitä täydentävät tuomioistuinratkaisut. Vuosikymmenten kuluessa 

kansainvälisen oikeuden lähdepohja on laajentunut ja perinteisiin oikeuslähteisiin on ruvettu 

rinnastamaan myös erilaisia päätöksiä, päätöslauselmia, kannanottoja ja suosituksia. 

Vähitellen on syntynyt pehmeän oikeudellisen sääntelyn (soft law) muoto. Suositukset ja 

toimintaohjeet eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta ne osoittavat tavoitteita, joihin tulisi 

pyrkiä ja niiden voidaan katsoa sisältävän poliittisia velvoitteita. Soft law -sääntelyssä 

mukana olevat valtiot ovat tavallaan sitoutuneet noudattamaan tämän sääntelyn tuotoksia 

poliittisten seuraamusten uhalla. Hakapään mukaan soft law -sääntely jatkaa kansainvälisen 

oikeuden vapaaehtoisuuden perinnettä, jossa yhteiset edut ja tavoitteet, ei niinkään 

oikeudellisten seuraamusten pelko, ohjaavat valtioiden käyttäytymistä.
200

 Tämän voisi 

mielestäni ajatella niin, että yhteisön paine ja siihen liittyvä mahdollinen maineen menetys 

sekä mahdolliset poliittiset seuraamukset ”pakottavat” sopimusosapuolet noudattamaan 

sopimusta, vaikka mitään oikeudellisia seuraamuksia ei sopimuksen rikkomisesta 

aiheutuisikaan.   

 

Viime vuosina soft law -käsitettä on ruvettu käyttämään monilla oikeudenaloilla myös 

kansallisen oikeuden yhteydessä. Tämän tyyppinen sääntely ei sellaisenaan ole oikeudellisesti 

sitovaa, mutta sääntelyllä voi olla epäsuoria oikeudellisia vaikutuksia, jotka on suunnattu 

vaikuttamaan käytännön toimintaan. Määtän teoksessa luonnehditaan soft law -sääntelyä, niin 
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että kyseessä on tietoisesti luodusta normistosta, jossa tavoitteena on luoda ohjaavaa 

säännöstöä. Tämänkaltainen sääntely ei välttämättä sisällöllisesti ole ”pehmeää” oikeutta, 

vaikka muodollisesti näin olisikin. Määttä viittaa Tarukanteleen väitöskirjaan, jossa on 

osoitettu ylemmän viranomaisen ohjeilla voivan olla merkittäviä käytännön vaikutuksia.
201

 

Myös Pohjolainen toteaa, että on vaikea perustella sitä, miksi tämänkaltaisella sääntelyllä ei 

olisi edes heikkoa velvoittavuutta. Soft law -sääntelyn voidaan katsoa olevan suostumukseen 

perustuvaa ja tahdonvaltaista sääntelyä.
202

  

 

Kuten todettua, soft law -tyyppisen sääntelyn käyttö on lisääntynyt myös valtionsisäisessä 

toiminnassa. Näkemykseni mukaan tulossopimukset voisivat olla soft law -sääntelyä. 

Näkemys saa vahvistusta Pohjolaisen tavasta ryhmitellä kansallisia soft law - säännösten 

lähteitä. Ensiksi hän mainitsee päätöksentekoelinten asettamat ohjaavat säännöstöt esim. 

erilaiset periaatepäätökset, suunnitelmat, ohjelmat ja ohjeet
203

. Toisena hänen jaottelussaan on 

sopimuspohjaiset järjestelyt, joissa ei ole kyse sopimuksesta sanan juridisessa merkityksessä. 

Tässä kohtaa Pohjolainen nostaa esille tulossopimukset esimerkkinä sopimuspohjaisesta 

järjestelystä.
204

 Yhtenä tämän tyyppisen sääntelyn tunnusomaisena piirteenä voidaan pitää 

sitä, että sillä on tavoitteellinen tehtävä, jonka tarkoituksena on edistää poliittisia ja 

taloudellisia päämääriä
205

. Määtän mukaan suunnittelu- ja ohjelmainstrumentteja on 

ympäristöoikeuden alalla oikeudellistettu säätämällä lailla suunnitelmien 

laatimismenettelyistä ja oikeusvaikutuksista
206

.  

 

Tässä kohtaa voisikin mielestäni kritisoida sitä, miksi tulossopimuksista ei ole kunnolla 

säädetty missään, kun ne ovat kuitenkin merkittävässä asemassa valtiontalouden ja valtion 

tehtävien hoidossa. Tosin toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä tulostavoitteiden laatimisesta 

on säädetty laeissa ja asetuksissa. Tätä kautta haettuna tulossopimusten voisi tulkita saavan 

jonkinlaista oikeudellista merkitystä, jos ajatellaan, että tulossopimukset ovat toiminta- ja 

taloussuunnittelua toteuttava asiakirja. Määttä nostaa soft law -sääntelyyn liittyvänä 

perustuslaillisena ongelmana sen, että kyseiseen sääntelyyn liittyviä aineistoja ei aina 

valmistella yhtä perusteellisesti ja avoimesti kuin lakeja ja lakien nojalla annettuja 
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asetuksia
207

.  Hänen mukaansa demokratiaperiaatteen näkökulmasta soft law -sääntelyn 

legitimiteetti voidaan kyseenalaistaa, koska parlamentaarisen vallankäytön ulkopuolella 

oleviin normistoihin liittyy valtiosääntöoikeudellisia ongelmia esim. siksi, että ne syntyvät 

oikeudellisen normihierarkian ulkopuolisissa normintuottamisjärjestelmissä. Sääntelyyn voi 

liittyä myös merkittävää poliittisten arvovalintojen tekemistä, joten siksi sääntelyn 

parlamentaarista käsittelyä ei pitäisi jättää pois.
208

 

 

 4.5 Tulossopimusten vahvistaminen 

 

Tulossopimuksella vahvistetaan tulostavoitteet, jotka on taas vahvistettu hallintopäätöksellä. 

Hallinto-oikeudellisille oikeustoimille kuten hallintopäätöksille on tyypillistä, että niillä 

saadaan aikaan oikeusvaikutuksia. Oikeusvaikutukset kohdistuvat hallinnon ulkopuolisten 

tahojen tai toisten julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden oikeusasemaan. Hallintopäätöksellä 

velvoitetaan johonkin, sallitaan tai kielletään jokin asia tai luodaan oikeuksia. Hallintopäätös 

voi koskea esim. kunnan oikeutta valtionapuun. Hallintopäätös määrittää, mitä kyseisten 

henkilöiden tulee tehdä tai mitä he eivät saa tehdä tai mikä on sallittua tai millaisiin etuihin tai 

palveluihin yksityisellä henkilöllä on oikeus. Tässä tutkimuksessa keskitytään hallinnon 

sisäisiin hallintotoimiin. Hallinnon sisäisillä toimilla tarkoitetaan päätöksiä, joilla ei ole 

välitöntä vaikutusta hallinnon ulkopuolisten oikeussubjektien oikeudelliseen asemaan. 

Vaikutukset kohdistuvat julkisen hallinnon muihin toimijoihin. Hallinnollisten määräysten ja 

ohjeiden antaminen ovat yhdenlaisia hallintopäätöksiä. Hallinnon toimintamuotona voidaan 

pitää myös erilaisista suunnitelmista päättämistä. Suunnitelmien oikeusvaikutukset vaihtelevat 

sillä ne voivat olla joko ohjeellisia tai oikeudellisesti sitovia. Oikeudellinen sitovuus voi olla 

yleistä tai se voi koskea vain viranomaisia. Talousarvion tekemiseen ja toimeenpanoon 

liittyvien päätösten oikeusvaikutukset kohdistuvat hallinnon eri toimijoihin.
209

  

 

Suomessa hallintoasia on käsitteenä vakiintunut. Se kattaa kaikki sellaiset viranomaisen 

toimivaltaan kuuluvat asiat, jotka liittyvät hallinnollisen ratkaisun tekemiseen.
210

 Hallituksen 

esityksestä selviää, että hallintopäätöksiä voivat olla myös esim. hallinnon sisäiset asiat kuten 

lausunnon, ohjesäännön tai suunnitelman hyväksyminen ja niitä voidaan pitää hallintolaissa 
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tarkoitettuina hallintoasioina
211

. Hallintopäätös on viranomaisen toimenpide, jolla se ratkaisee 

hallintoasian tai päättää olla tutkimatta sitä. Hallintopäätökset voidaan jakaa hallintoasian 

luonteen perustella kolmeen pääryhmään eli oikeuksia luoviin, edunsuoviin, ja velvoittaviin 

päätöksiin. Niemivuo ja Keravuori mainitsevat hallintopäätöstyypeistä myös 

periaatepäätökset ja normipäätökset.
212

 

 

Periaatepäätökset sisältävät menettelyohjeita tai määräyksiä alemmille viranomaisille ja ne 

ovat yleisluonteisia tai alustavia kannanottoja siihen, kuinka tietyissä asioissa tulisi menetellä. 

Niillä ei normaalisti ole itsenäisiä oikeusvaikutuksia, eikä niillä edes osittain ratkaista 

hallintopäätöksen sisältöä. Periaatepäätösten voidaan katsoa kuuluvan valmisteluratkaisuihin. 

Normipäätökseksi voidaan nimittää viranomaisen antamaa alueellista säädöstä. 

Valtioneuvoston ja ministeriöiden tekemät normipäätökset ovat yleisluonteisuutensa takia 

sellaisia, että ne eivät ole valituskelpoisia hallintopäätöksiä.  Aikaisemmin mainitut 

suunnitelmat ovat luonteeltaan hallintoasiassa annettu ratkaisu, mutta ne eivät yleensä ole 

valituskelpoisia hallintopäätöksiä. Suunnitelmat voivat sisältää ohjeellisia ratkaisuja mm. 

resurssien jaosta, mutta niillä ei yleensä ole yksityisiä sitovasti ratkaistu asiaa. Suunnitelman 

oikeudellinen sitovuus ratkaistaan erityislainsäädännön perusteella.
213

 

 

Tässä alaluvussa kerrotun perusteella voisi tulkita niin, että tulostavoitteiden hyväksyminen, 

ei aiheuta muille hallintopäätöksille tyypillisiä oikeusvaikutuksia. Hallintopäätöksestä, jossa 

on tulostavoitteista päätetty, ei voi valittaa esim. hallinto-oikeuteen, eikä päätöksen 

rikkomisesta aiheudu oikeudellisia seuraamuksia. Suunnitelmien, kuten tulossopimusten 

oikeudellisesta sitovuudesta ei ole määrätty erityislainsäädännössä, joten sieltä ei löydy 

ratkaisua oikeudellisen sitovuuden ongelmaan. Asiaan saadaan vahvistusta hallituksen 

esityksestä, jossa todetaan, että tulostavoiteasiakirjat ovat oikeudellisesti velvoittamattomia 

suunnitteluasiakirjoja tai säädettyyn järjestelmään esim. valtion talousarvion laadintaan ja 

toimeenpanoon liittyviä menettelyjä
214

.  
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 4.6 Strategiset tavoitteet ja vuosittaiset tulostavoitteet 

 

Alaluvussa käydään lyhyesti läpi, mitä valtiovarainministeriön käsikirjassa on sanottu 

strategisista tavoitteista ja tulostavoitteista. Yhtenä ongelmana tulosohjauksessa on pidetty 

strategisuuden puutetta ja lyhyttä aikajännettä. Toimintatavoitteet asetetaan toimintavuodeksi 

kerrallaan. Yhdelle vuodelle asetetut tavoitteet eivät kuitenkaan ole välttämättä tärkeimpiä, 

kun ajatellaan toimintaa pitkällä tähtäimellä. Laajempien vaikuttavuustavoitteiden kohdalla 

vuosi on lyhyt aika, eikä tässä ajassa tapahdu suurta kehitystä. Painotettaessa vuositulosta voi 

käydä, niin että tavoitteet määritellään asioille, joissa tuloksia voidaan helposti osoittaa. 

Helposti käy myös niin, että vuosittaiset tulostavoitteet kiinnitetään jo olemassa oleviin 

mittareihin. Tästä johtuen tulossopimusneuvotteluissa keskitytään mahdollisesti vain 

keskustelemaan mittarin arvon asettamisesta. Päähuomion pitäisi kuitenkin olla siinä, onko 

tavoitteet asetettu kaikkein olennaisimmille asioille ja siinä mitataanko oikeita asioita.
215

  

 

Voisi väittää, että tulosohjaus johtaa helposti lyhytnäköiseen toiminnan suunnitteluun ja 

kehittämiseen. Vaikka asetettaisiin vuosittaisia tavoitteita, pitäisi muistaa kehittämistyön 

olevan pitkäkestoinen ja pitkäjänteinen prosessi. Joskus tuloksia saadaan aikaan vasta vuosien 

kuluttua. Joskus saatetaan myös keskittyä asioihin, jotka ovat helposti mitattavia, eikä mietitä 

tarpeeksi sitä, mitkä ovat oikeasti tärkeitä ja merkityksellisiä asioita.  

 

Strategisuuden puute näkyy mm. tulossopimusneuvottelujen sisällön kaventumisena ja 

rutinoitumisena. Ministeriöt ovat viime vuosina panostaneet toimialansa ja oman 

organisaationsa strategiseen suunnitteluun. Sektorikohtaisten strategioiden lisäksi 

ministeriöissä on laadittu koko hallinnonalan ja ministeriön oman toiminnan suuntaviivoja ja 

painopisteitä käsitteleviä asiakirjoja. Strategian toteuttaminen tuo samalla pitkäjänteisyyttä 

tulosohjaukseen. ”Ministeriöiden on vuosittain mietittävä, millä tavalla linjausten tulisi näkyä 

virastojen ja laitosten tulostavoitteissa, jotta niiden toiminta ja toimenpiteet edistäisivät koko 

toimialan strategisten tavoitteiden saavuttamista”.
216

 

 

Strategisuuden lisäämiseksi mainitaan seuraavat vaihtoehdot, jotka samalla voivat myös 

täydentää toisiaan:  
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– Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta kehitetään hallinnonalan 

vuorovaikutteinen keskusteluprosessi tulossopimuksen laadinnan tueksi.  

– Tulosneuvotteluissa keskustellaan ennen tavoitteiden määrittelyä strategisista haasteista, 

toiminnan kehittämisestä ja painopistealueiden mahdollisesta muuttamisesta.  

– Tulossopimuksiin otetaan mukaan strategiset tavoitteet samoin kuin muut pidemmän 

aikavälin tavoitteet.
217

  

 

Tulossopimukset on pyritty laatimaan vähintään kolmevuotisiksi ja välivuosina tehdään 

sopimukseen tarpeen vaatiessa vain tarkistuksia ja kontrolloidaan, sitä kuinka 

tulossopimuksessa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Kun tulostavoitteet asetetaan vuotta 

pidemmälle ajanjaksolle, niiden saavuttaminen on hyvä jaksottaa eli mitä pitäisi saada aikaan 

ja missä ajassa. Samalla pitäisi pyrkiä sopimaan toimenpiteistä, joilla tavoitteet saavutetaan. 

Näin voidaan varmistaa pitkäjänteisyys ja tulossopimuksen osapuolten sitoutuminen 

tavoitteisiin ja strategian toteuttamiseen.
218

 Esimerkiksi Turvatekniikan keskuksen 

tulossopimuksessa mainitaan pidemmän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset tavoitteet. 

Yleisempien ja laajempien tulostavoitteiden lisäksi on sovittu toiminnallisista tavoitteista, 

joidenka avulla pyritään saavuttamaan tulostavoitteet. Toiminnalliset tavoitteet ovat siis keino 

tulostavoitteiden saavuttamiseen.
219

 

 

 4.7 Tulossopimusten sisältö ja rakenne 

 

Ministeriö ja sen alainen virasto käyvät tulosneuvottelut ja näiden neuvotteluiden pohjalta 

syntyy tulossopimus. Tulosneuvotteluissa alempi taso sitoutuu sovittaviin tulostavoitteisiin ja 

ylempi taso takaa virastolle tietyt toimintaedellytykset
220

. Tulossopimusten sisällöstä ei ole 

olemassa lain tai asetuksen tasoista sääntelyä, mutta tulisi käydä ilmi, mitä taloudellisuus-, 

tuottavuus- ja vaikuttavuustavoitteita pyritään saavuttamaan, millä resursseilla ja millä 

perusteilla. Tulossuunnitelmassa esitetään keskeiset tulostavoitteet esim. tulosalueittain ja 

kustannuslaskelmat, jotka kertovat, mitä tulostavoitteiden saavuttaminen valtiolle maksaa 

sekä määrärahalaskelmat, jotka kertovat tulostavoitteiden saavuttamisen aiheuttamat 

vuosittaiset määrärahatarpeet. Tulossuunnitelmassa on myös yhteenvetotaulukko, jossa on 

esitetty tulostavoitteet ja näitä vastaavat kustannukset ja rahoituslaskelmat. Tulossopimusta 
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laadittaessa sovitaan myös tulostavoitteiden toteutumisen seurannasta, siitä mitä asioita 

seurataan ja millä tavoin sekä seurannan ajankohdat.
221

 Tulosohjauksen toteuttamisessa on 

katsottu tarkoituksenmukaiseksi se, että tulostavoitteet eivät kata koko toimintaa. 

Tulossopimuksissa keskitytään tärkeimpiin painopistealueisiin ja toimintavuoden tuloksiin. 

Tulostavoitteiden on kuitenkin syytä koskea sekä viraston perustoimintaa että 

kehittämistoimintaa.
222

 

 

Tulossopimuksissa asetetut tavoitteet perustuvat pysyviin tunnuslukuihin. Tämä takaa 

viraston perustehtävän laadukkaan hoitamisen samalla kun kehitetään toimintaa ja kehitetään 

uutta. Huomioitavaa on se, että kaikkea huomiota ja työpanosta ei pidä keskittää toiminnan 

kehittämiseen, vaan myös perustehtävät on hoidettava tehokkaasti ja laadukkaasti. Viraston 

tai laitoksen perustehtävää ei saa unohtaa. Tulossopimusten rakenne voi vaihdella, mutta 

tärkeintä on rakenteen johdonmukaisuus ja kattavuus. Sopimukseen kirjataan selkeästi 

hallinnonalan yleistavoitteet ja virastojen/laitosten tulevien vuosien painopistealueet. 

Painopisteiden tulee olla linjassa ministeriössä laaditun strategian kanssa. Painopistealueiden 

määrittely useammalle vuodelle antaa samalla tukevan pohjan tulevien vuosien 

tulostavoitteiden laadinnalle. Tulossopimuksista neuvoteltaessa on sovittava strategisista 

toiminnan muutosta koskevista pidemmän ajan tavoitteista, mutta samalla varmistettava 

perustehtäviä koskevien tavoitteiden ja niitä kuvaavien tunnuslukujen jatkuvuus.
223

 

 

Tulossopimusten sisältö vaihtelee organisaatiosta ja sen toiminnasta riippuen. Tulostavoitteet 

voivat olla joko kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia. Esimerkiksi tuottavuuden kehittämisen 

osalta on mahdollista esittää prosenttilukuja tai suuntaa antavia kehittämistavoitteita.  

Numeerista esitystapaa on helpompi käsitellä ja se on helpommin mitattavissa. Sanallinen 

esitysmuoto ei kuitenkaan välttämättä ole huonompi vaihtoehto. Mitä täsmällisemmin ja 

konkreettisemmin tulostavoitteet on esitetty, sitä yksinkertaisempaa ja helpompaa niiden 

arviointi on. Hyvälle tulostavoitteelle kuuluvia ominaisuuksia ovat myös vertailtavuus, 

saavutettavuus, haastavuus, hyväksyttävyys ja arvioitavuus. Tavoitteiden haasteellisuus ja 

vaativuus suhteessa aikaisempien vuosien suorituksiin ja tuloksiin kuvastaa tavoitteiden 

asettamisen realistisuutta. Tavoitteiden tulee olla sellaisia, että ne on mahdollista saavuttaa 
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yksikön toimenpitein. Asetetut tavoitteet eivät myöskään saa olla liian riippuvaisia muiden 

tekijöiden vaikutuksesta
224

  

 

Tulosohjausjärjestelmässä tulostavoitteista päättäminen on yhteydessä budjetointiin ja 

määrärahojen suunnitteluun. Virastot sekä niiden sisäiset tulosyksiköt tekevät ensin omat 

alustavat suunnitelmansa ja kirjaavat niihin omat tulostavoitteet. Nämä suunnitelmat 

toimitetaan ministeriöön ja ministeriö toimittaa virastoille alustavia menokehystietoja. 

Ministeriö antaa samalla virastoille sen hyväksymät toimintalinjaukset. Ministeriölle 

toimitetaan myös seurantatietoa tuloksellisuuskehityksestä meneillään olevalla 

sopimuskaudella. Valmistelu virastoissa jatkuu siihen asti kunnes ne toimittavat 

tulostavoitteensa ja toiminta- ja taloussuunnitelma ehdotuksensa ministeriöön 

tulosneuvottelujen pohjaksi. Tulosneuvottelut käydään ministeriön sektorivastaavien 

virkamiesten ja virastojen johdon välillä. Opetusministeriön hallinnonalalla jokainen yliopisto 

käy tulosneuvottelut korkeakoulu- ja tiedeosaston kanssa. Ministeriö toimii koordinaattorina 

puuttumalla päällekkäisyyksiin ja lisäämällä virastojen tietoisuutta toisten virastojen 

tulossopimusten sisällöstä.
225

  

 

Tulossopimusneuvottelut päättyvät yhdessä muodostettuun tulossopimusasiakirjaan, josta 

käyvät ilmi tulostavoitteet, kehittämishankkeet ja viraston käytössä olevat resurssit.
226

 

Talousarvioasetuksesta ei käy tarkasti ilmi, että missä muodossa tulostavoitteet tulisi julkaista. 

Tulossopimuksiin ei kirjata pelkästään tulostavoitteita, vaan myös strategisia toiminnan 

linjauksia, toiminnan tulevia painopistealueita ja toiminnan vahvuuksia sekä erityisiä 

kehittämishankkeita
227

. Tavoitteet esitetään tulossopimuksissa useammalle vuodelle, mutta 

määrärahat ja tulostavoitteet voidaan kuitenkin sopia sitovasti vain seuraavaksi 

budjettivuodeksi. Valtionhallinnon toiminnan luonteeseen kuuluu, että osa pidemmän 

aikavälin tulostavoitteista pysyy samoina usean sopimusvuoden ajan ja vain joitakin osia 

tarkastetaan vuosittain.
228

 

 

Hallinnonalojen tulossopimukset yhdistetään lopuksi erityiseksi hallinnonalan 

tulostavoiteasiakirjaksi, joka on luonteeltaan yhteenveto virastojen ja ministeriön välisistä 
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tulossopimuksista. Virastojen tulostavoitteet hyväksytään lopullisesti siinä vaiheessa, kun 

eduskunta on hyväksynyt valtiontalousarvion. Tulossopimusten allekirjoittamisen jälkeen 

jokainen virasto tekee oman tulostavoitteiden toteuttamisohjelman. Käytännössä 

hallinnonalan tulostavoitteet hyväksyy asianomainen ministeri omalla allekirjoituksellaan. 

Vastuu sopimuksen toteutuksesta jää lähinnä virastolle. Ministeriön vastuulla on sen 

seuraaminen, että tulossopimuksissa sovitut tavoitteet ovat niiden päämäärien mukaisia, jotka 

hallitus on hallitusohjelmassaan ja eduskunta budjetissaan vahvistanut.
229
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5 Tulosohjaus ja tulossopimukset yliopistossa 

 

 5.1 Yliopistojen itsehallinto 

 

Perustuslain (11.6.1999/731) 123 § 1 momentin mukaan yliopistoilla on itsehallinto sen 

mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Säännös takaa yliopistojen itsehallinnon 

perusteet
230

. Säännös jättää avoimeksi sen, mitä yliopistojen itsehallinto sisältää. Mäenpään 

mukaan säännöksessä perustettu itsehallinto ei ole itsetarkoitus tai vain organisatorinen 

erityispiirre
231

. Lain tasolla yliopistojen itsehallinnosta on säädetty yliopistolaissa. 

Perustuslaki asettaa rajat ohjausjärjestelmälle, mikä näkyy erityisesti opetusta ja tutkimusta 

koskevissa määräyksissä
232

. Yliopiston itsehallinnon keskeinen periaate on, että tutkimusta ja 

opetusta koskevat päätökset tehdään yliopiston omissa hallintoelimissä lailla ja asetuksilla 

annettujen säännösten puitteissa. Yliopistolla on oikeus päättää sisäiseen hallintoonsa 

kuuluvista asioista ilman, että valtion keskushallinto puuttuu päätöksentekoon. Yliopistojen 

hallinnosta ei ole mahdollista säätää asetuksella.
233

  

 

Yliopistot eivät ole valtion virastoja tai laitoksia. Tämän takia ne eivät ole opetusministeriön 

tai valtioneuvoston alaisia viranomaisia.
234

 Tämän voisi tulkita rajoittavan hallinnollista 

ohjausta ja valvontaa. Aiemmin mainittu perustuslain 123 § luo perustan valtion ja 

yliopistojen välisille oikeudellisille suhteille. Perustuslain 68 § 1 momentin mukaan kukin 

ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon 

asianmukaisesta toiminnasta. Mäenpään mukaan ko. säännöstä sovellettaessa voidaan 

jatkossakin lähteä siitä, että yliopistot toimivat säännöksen tarkoittamalla tavalla 

opetusministeriön toimialalla
235

. Tämä tulkinta saa vahvistusta yliopistolaista 

(27.4.2009/558), jonka 1 §:n perusteella yliopistot kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön 

toimialaan. Säännös kuitenkin lähinnä ilmaisee opetusministeriön vastuun yliopistoja 

koskevan lainsäädännön valmistelussa. Yliopistoille on määritelty laissa itsehallinto ja 

yliopistolain 5 §:ssä säädetään julkisoikeudellisten yliopistojen olevan itsenäisiä 

oikeushenkilöitä. Tämän voi tulkita rajoittavan yliopistoihin kohdistuvaa hallinnollista 
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ohjausta. Ministeriön toimialalla toimiminen ei yksistään perusta ministeriölle toimivaltaa 

esim. antaa yliopistoille sitovia määräyksiä tai muuten sitovasti ohjata niiden toimintaa
236

. 

 

Opetusministeriön ohjaus kohdistuu yliopistojen lakisääteisiin tehtäviin, jotka niiden on 

hoidettava rahoituslähteistä riippumatta. Yliopistolain uudistuksen myötä yliopistojen ohjaus 

perustuu säädösohjaukseen, informaatio-ohjaukseen ja talousohjaukseen (määrärahaohjaus). 

Uuden yliopistolain johdosta säädösohjaus on vähentynyt ja yliopistot ovat irtaantuneet 

valtion budjettitaloudesta. Määrärahaohjauksesta ollaan siirtymässä tilivirastojärjestelmän 

mukaisesta tulosohjauksesta kohti rahoitusohjausta.
237

  

 

Yliopistoilla on itsehallinto sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, joten valtion 

viranomaisten yliopistoihin kohdistaman ohjauksen ja valvonnan tulee perustua laintasoiseen 

sääntelyyn. Kun lailla säädetään yliopistoihin kohdistuvan ohjauksen ja valvonnan 

perusteista, on otettava huomioon itsehallinnon vaatimat yliopistojen riippumattomuus ja 

itsenäisyys. Nämä seikat asettavat rajoituksia myös sellaiselle laintasoiselle sääntelylle, joka 

määrittelee yliopistoihin kohdistuvaa ohjausta.
238

 Perustuslain 123 §:n voi siis tulkita 

rajoittavan monella tavalla valtioneuvoston ja opetusministeriön toimivaltaa ohjata ja valvoa 

yliopistojen toimintaa. Lainsäädäntöä sovellettaessa yliopistojen itsehallinto rajoittaa 

ohjauksen sitovuutta ja yksityiskohtaisuutta
239

. Esimerkkinä voidaan mainita 

opetusministeriön yliopistolain 49.5 §:n perusteella asettamat ehdot tai rajoitukset yliopistoille 

myönnetyn rahoituksen käyttämiselle, jota voivat sisältää ainoastaan yleisesti yliopistoja 

ohjaavia velvoitteita ja vaatimuksia. Ehtoihin ja rajoituksiin ei voi sisältyä samanlaista 

yksityiskohtaista ohjausta tai samanlaisia määräyksiä, joka on mahdollista valtionhallinnon 

sisäisessä ohjauksessa.
240

  

 

Yliopistolain 3 §:ssä säädetään: Yliopistoilla on itsehallinto, jolla turvataan tieteen, taiteen ja 

ylimmän opetuksen vapaus. Itsehallintoon kuuluu päätöksenteko-oikeus sisäiseen hallintoon 

kuuluvista asioista. Laintasoisella säännöksellä on tässä vahvistettu perustuslain 123 §:n 

turvaama yliopistojen itsehallinto ja perustuslain 16 §:n 3 momentin perusoikeussäännös 

tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapauden turvaamisesta. Itsehallinto ja akateeminen 
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vapaus korostavat yliopistojen itsenäistä asemaa ja vapautta päättää omista asioistaan. Ne 

rajoittavat valtion viranomaisten puuttumista yliopistojen toimintaan ja päätöksentekoon 

hallinnollisella ohjauksella ja valvonnalla
241

. Yliopistojen opetus- ja tutkimustoiminnan 

lisäksi, yliopistojen itsehallinto rajoittaa valtioneuvoston ja opetusministeriön toimivaltaa 

ohjata ja valvoa yliopistojen yhtiömuodossa tapahtuvaa toimintaa samoin kuin maksullista 

toimintaa ja liiketoimintaa.
242

  

 

 5.2 Yliopiston asema julkisoikeudellisena laitoksena 

 

Tässä luvussa keskitytään julkisoikeudellisiin yliopistoihin. Vuoden 2010 alussa tuli voimaan 

uudistettu yliopistolaki. Osittain sen johdosta yliopistojen rooli on muuttunut
243

. On katsottu, 

että enää ei ole keskiössä yliopistojen kehittäminen osana valtionhallintoa, vaan kehittämisen 

lähtökohdat löytyvät yliopistolaitoksen sisältä. Keskeistä on yliopistojen oikeudellisen 

aseman muuttaminen tilivirastosta julkisoikeudelliseksi laitokseksi tai yksityisoikeudelliseksi 

säätiöksi, jolla on itsenäinen oikeushenkilöllisyys.
244

 Yliopistolain 1.1 §:n mukaan lakia 

sovelletaan yliopistoihin, jotka kuuluvat opetusministeriön toimialaan. Laissa jäljempänä 

luetellut yliopistot ovat julkisoikeudellisia laitoksia. Aalto -yliopistoon ja Tampereen 

teknilliseen yliopistoon sovelletaan yliopistolain lisäksi säätiölakia. Yliopistolain 2§:ssä 

säädetään yliopistojen tehtävistä seuraavasti: Yliopistojen tehtävänä on mm. edistää vapaata 

tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä sekä antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä 

opetusta. Lain 3 §:n mukaan yliopistoilla on itsehallinto, jolla turvataan tieteen, taiteen ja 

ylimmän opetuksen vapaus. Itsehallintoon kuuluu myös oikeus päättää sisäiseen hallintoon 

kuuluvista asioista. 

 

Yksiselitteisesti ei voida sanoa, mitä tämä muutos merkitsee. Julkisoikeudellisista laitoksista 

ei ole omaa yleislainsäädäntöä, julkisoikeudellisen laitoksen käsitteellä ei ole yksiselitteistä 

oikeudellista sisältöä, eikä lainvalmisteluaineistosta tai oikeuskäytännöstä saa juurikaan 

täsmennystä julkisoikeudellisen laitoksen oikeusasemalle
245

. Yliopistojen oikeusasemasta ei 

voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä vain sillä perusteella, että kuuluvatko ne valtion 

keskushallinnon yleisen ohjaus- ja valvontavallan, valtion talousarvion ja hallinto-
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oikeudellisen muutoksenhakujärjestelmän piiriin tai jäävätkö yliopistot joiltakin osin näiden 

ulkopuolelle. Tästä johtuen yliopistojen oikeusasemaa on tutkittava yliopistolain ja muun 

lainsäädännön kautta julkisoikeudellista laitosta erittelevän käsiteanalyysin sijaan.
246

 Uuden 

yliopistolain myötä yliopistot toimivat siis julkisoikeudellisen laitoksen muodossa. Suurin ero 

aikaisempaan on siinä, että yliopistot siirtyvät varsinaisen valtio-organisaation ulkopuolelle ja 

yliopistot saavat itsenäisen oikeushenkilön aseman.
247

 

 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle uudeksi yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 

7/2009 vp) todetaan, että uudessa oikeushenkilömuodossa toimivat yliopistot hoitavat 

jatkossakin julkista tehtävää: ”Yliopistot säilyvät valtion yliopistoina vain tehtäviinsä liittyvän 

merkityksen kautta, niin että niiden ylläpitämisessä on kysymys valtion järjestämisvastuun 

piiriin kuuluvasta koulutus- ja tiedepoliittisesta julkisesta tehtävästä, jonka avulla perustetaan 

yleistä etua palvelevaa, kollektiivista hyötyä ja sosiaalista pääomaa.”  Julkisoikeudellisina 

laitoksina toimivien yliopistojen oikeushenkilöllisyydestä, tehtävistä ja vastuusta sekä 

hallinnon järjestämisestä säädetään yliopistolaissa.
248

 

 

Yliopistolain 5§:ssä säädetään, että julkisoikeudelliset yliopistot ovat itsenäisiä 

oikeushenkilöitä ja ne voivat tehdä sitoumuksia, saada nimiinsä oikeuksia sekä omistaa 

irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yliopistot voivat harjoittaa liiketoimintaa, jos se tukee 

yliopistolain 2§:ssä säädettyjen tehtävien hoitamista. Julkisoikeudelliset yliopistot vastaavat 

sitoumuksistaan omilla varoillaan sekä kantavat ja vastaavat tuomioistuimissa. Yliopiston 

oikeussubjektius tarkoittaa valtiosta erillistä oikeuskelpoisuutta ja oikeustoimikelpoisuutta
249

. 

Tämä tarkoittaa sitä, että yliopistot voivat saada nimiinsä oikeuksia ja velvollisuuksia, tehdä 

itsenäisesti oikeustoimia sekä ottaa vastuun niistä. Aiemminkin yliopistot ovat voineet 

itsenäisesti tehdä oikeustoimia kuten sopimuksia, mutta viime kädessä yliopistot ovat 

toimineet valtion nimissä ja valtio on ottanut vastuun näistä oikeustoimista. Yliopistojen uusi 

oikeusasema tarkoittaa sitä, että yliopistot ovat toimivaltaisia tekemään oikeustoimia, niin 

ettei niiden tarvitse hankkia niihin lupaa valtion keskushallinnolta. Yliopistot ovat myös 

yksinään vastuussa tekemistään oikeustoimista, kuten tekijänoikeus- ja vuokrasopimuksista, 
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lainanotosta ja hankinnoista. Yliopistot voivat ottaa vastaan lahjoitus- ja testamenttivaroja ja 

ne päättävät varallisuutensa hoitamisesta.
250

  

 

Huolimatta uudesta asemastaan, yliopistoja koskeva lainsäädäntö asettaa rajoja esim. sille, 

miten yliopiston täytyy toimia opiskelija-asioissa tai yliopistolle osoitetun pääoman 

hallinnassa. Yliopistojen itsemääräämisoikeuden kannalta on tärkeä huomata se, että 

valtioneuvostolle ja opetusministeriölle on yliopistolaissa myönnetty valtuus asetuksella 

yliopistojen koulutusvastuuta. Yliopistot ovat edelleenkin riippuvaisia valtion talousarviosta, 

koska niiden rahoitus perustuu valtion talousarviorahoitukseen. Yliopistojen oikeussubjektius 

antaa yliopistoille taloudellis-hallinnollisen riippumattomuuden valtionhallinnosta, mutta ne 

eivät ole riippumattomia oikeusjärjestyksestä ja valtion rahoituksesta.
251

 

 

 5.3 Yliopiston ohjaus 

 

Yliopistojen ohjauksesta ja valvonnasta on säädettävä lailla, koska aiemmin mainitsemani 

perustuslain 123§:n mukaan yliopistoilla on itsehallinto sen mukaan kuin lailla tarkemmin 

säädetään. Tämä tarkoittaa myös sitä, että valtion viranomaisten yliopistoihin kohdistama 

ohjaus ja valvonta vaativat perustakseen laintasoista sääntelyä
252

. Yliopistoja koskevien lakien 

säätämisessä on otettava huomioon yliopistojen itsehallinnon ja akateemisen vapauden 

asettamat rajoitukset lainsäädännölle. Rajoitukset on otettava huomioon myös silloin kun 

ohjausta ja valvontaa toteutetaan. Yliopistolain luvussa 6 on säännelty yliopistojen ohjausta ja 

rahoitusta. Itsehallinto ja akateeminen vapaus asettavat raamit myös lainsäätäjän toiminnalle. 

Lainsäätäjä ei voi vapaasti määritellä esim. toimivaltaa yliopistojen hallintoon kohdistuvalle 

valtion ohjaukselle tai viranomaisten puuttumiselle tutkimus- ja opetustoimintaan, vaikka 

itsehallinto määräytyy sen mukaan; mitä lailla tarkemmin säädetään
253

. Tässä kohtaa on 

huomioitava myös yliopistolain 3 §:n 2 momentin määräys siitä, että yliopistoille on 

annettava mahdollisuus antaa lausunto, niitä koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa. Tämä 

korostaa yliopistojen asemaan entisestään.  

 

Yliopistolain 48§ on yliopistoihin kohdistuvan ohjauksen kannalta keskeinen. Se on 

muodostaa toimivallan ohjaukselle ja siinä säädetään seuraavasti. Opetusministeriö ja 
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yliopisto sopivat tietyn aikavälin toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan kannalta 

keskeisistä määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sekä niiden toteutumisen seurannasta ja 

arvioinnista. Jos yliopistokohtaisia tavoitteita ei saada valtakunnallisesti tai alakohtaisesti 

sovitetuksi yhteen, opetusministeriö voi rahoituksen turvaamiseksi yksittäisen yliopiston 

osalta päättää määrällisistä ja laadullisista tavoitteista siltä osin kuin ne ovat yliopistolle 

osoitettavan rahoituksen perusteena. Säännös ei kuitenkaan anna opetusministeriölle 

yksipuolisesti sitovaa ohjausvaltaa. Tavoitteiden asettaminen tarkoittaa ensisijaisesti 

yliopistojen ja opetusministeriön välistä sopimusmenettelyä, jonka kohteena ovat yliopistojen 

toiminnan tavoitteet
254

. 

 

Säännöksen perusteella opetusministeriö ei siis voi yksipuolisesti asettaa yliopistoille 

laadullisia tai määrällisiä tavoitteita, vaan opetusministeriön on sovittava niistä yhdessä 

yliopistojen kanssa. Yliopistolain sääntelemän ohjauksen perustana on opetusministeriön ja 

yliopiston välinen sopimus. Aikaisemmista tulossopimuksista se poikkeaa siinä, että 

tavoitesopimus tehdään kahden muodollisesti tasa-arvoisen oikeushenkilön välillä, eikä 

sopimus toteuta valtionhallinnon sisäistä tulosohjausta
255

. 

 

Ohjausprosessi, joka perustuu tavoitteiden asettamiseen, muodostuu opetusministeriön ja 

yliopistojen välillä tasaisin väliajoin käytävien neuvottelujen pohjalle. Neuvotteluiden lopuksi 

ministeriö ja yliopistot sopivat määrävuosiksi asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan 

kannalta keskeisistä tavoitteista. Tavoitteiden lisäksi neuvotteluissa voidaan sopia mm. 

yliopistojen strategiaan ja toiminnan kehittämiseen liittyvistä asioista.
256

 Yliopistoille ei voida 

tavoiteneuvotteluissa asettaa yksipuolisesti esim. uusia tehtäviä. Samoin yliopistojen rahoitus 

perustuu yliopistolaissa määriteltyjen tehtävien toteuttamiseen. Yliopistolain 49.1 §:ssä 

määrätään, että opetusministeriö myöntää yliopistoille rahoitusta yliopistolaissa säädettyjen 

tehtävien hoitamiseen valtion talousarvioon otettavan määrärahan puitteissa.  

 

Yliopistolain 48.1§:n mukaan opetusministeriö ja yliopistot sopivat sopimuksessa sovittujen 

määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista. Mäenpään 

mukaan sopimusosapuolena yliopistolla on velvollisuus esittää oikeat ja riittävät tiedot 
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toimintansa tuloksesta ja tavoitteiden toteutumisesta
257

. Yliopisto ja opetusministeriö sopivat 

siitä, minkälaisia tietoja yliopiston tulee ministeriölle toimittaa. Näitä tietoja ovat esim. 

koulutuksen ja tutkimuksen arvioinnin, kehittämisen ja tilastoinnin kannalta välttämättömät ja 

muut seurannassa tarvittavat tiedot. Seurannan ja arvioinnin mahdollistamiseksi, tiedot olisi 

esitettävä niin, että toteutunutta kehitystä voidaan arvioida suhteessa yliopistolle asetettuihin 

tavoitteisiin. Tilinpäätösten perusteella tapahtuvan raportoinnin lisäksi yliopistojen toimintaa 

voidaan seurata myös yliopistoja kokonaisvaltaisesti tarkeastelevilla tulosindikaattoreilla ja 

johdon avainluvuilla. Näiden perusteella seurataan toiminnan laatua ja tuloksellisuutta.
258

 

 

Opetusministeriö voi kuitenkin rahoituksen turvaamiseksi ohjata yliopistoa myös 

yksipuolisesti ja sitovasti tietyissä tapauksissa. Yliopistolain 48.2 §:ssä säädetään 

opetusministeriön mahdollisuudesta päättää yksittäisen yliopiston määrällisistä ja laadullisista 

tavoitteista, jos yliopistokohtaisia tavoitteita ei saada valtakunnallisesti tai alakohtaisesti 

sovitetuksi yhteen. Opetusministeriö voi näissä tilanteissa päättää yksittäisen yliopiston 

määrällisistä ja laadullisista tavoitteita niiltä osin kuin yhteensovitus ei ole ollut 

mahdollista
259

. Opetusministeriön ohjauksen on perustuttava toimivaltasäännökseen. 

Yliopistolain 49 § 5 momentissa annetaan opetusministeriölle toimivalta asettaa 

myöntämänsä rahoituksen käyttämiselle ehtoja ja rajoituksia. 

 

Toiminnan ohjaukseen ja rahoitukseen liittyen merkittävää on se, että julkisoikeudelliset 

laitokset ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ne ovat valtion 

budjettitalouden ulkopuolella. Tästä huolimatta yliopistoille myönnetään vuosittain rahoitusta 

valtion talousarviossa yliopistolaissa määrättyjen tehtävien hoitamista varten ja tarkoitus on 

säilyttää valtion rahoitusvastuu niiltä osin kuin yliopistot hoitavat julkista tehtävää
260

. Uusi 

oikeushenkilömuoto tarkoittaa sitä, että yliopistoilla on mahdollisuus saada myös muuta 

rahoitusta esim. liiketoiminnan avulla, lahjoituksina ja hankkimalla pääomatuloja. Myös 

tulevaisuudessa keskeinen ohjausmuoto opetusministeriön ja yliopistojen välillä on sopimus, 

jossa sovitaan mm. korkeakoulu- ja tiedepolitiikan tavoitteista ja toiminnan tehokkuudesta. 

Sopimuksessa sovitaan valtion yliopistoille myöntämästä rahoituksesta yliopistolaissa 

säädettyjen julkisten tehtävien hoitamista varten.  
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Yliopistot toimivat opetusministeriön alaisuudessa ja opetusministeriö on vastuussa niitä 

koskevien asioiden valmistelusta ja yliopistojen asianmukaisesta toiminnasta sekä niiden 

ohjauksesta. Yliopistojen ohjausjärjestelmän tärkeimmät osat ovat määräraha-, säädös- ja 

informaatio-ohjaus. Tulosohjaus liittyy myös kiinteästi yliopistojen ohjaukseen. 

Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi koulutuksen ja tutkimuksen 

kehittämissuunnitelman, jossa määritellään koulutus- ja tutkimuspoliittiset linjaukset 

seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Yliopistojen ja opetusministeriön välisten tulosneuvottelujen 

pohjalta laaditaan tulossopimus kolmeksi vuodeksi. Tulossopimuksessa sovitaan 

toiminnallisista ja määrällisistä tavoitteista, tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavista 

määrärahoista, tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista sekä toiminnan 

kehittämisestä. Tulosneuvottelut käydään kerran vuodessa ja samalla opetusministeriö antaa 

palautetta edellisen vuoden toiminnasta. Opetusministeriö antaa myös vuosittain kirjallisen 

tilinpäätöskannanoton yliopiston toiminnasta. 
261

 

 

Yliopistojen rahoitus muodostuu valtion talousarviossa yliopistoille myönnetystä 

toimintamenomäärärahasta ja tätä täydentävästä ulkopuolisesta rahoituksesta. 

Opetusministeriön kautta yliopistoille myönnettävä toimintamenorahoitus muodostuu 

perusrahoituksesta, hankerahoituksesta ja tuloksellisuusrahoituksesta. Valtion talousarviosta 

annetulla lailla ja -asetuksella määrätään budjettitalouteen kuuluvien yksikköjen kuten 

yliopistojen talouden oikeudellisista perusteista. Yliopistot ovat valtiovarainministeriön 

päätöksen mukaan tilivirastoja, jotka hoitavat maksuliikettä ja kirjanpitoa. Yliopistojen 

toiminnan ja talouden suunnittelusta säädetään valtion talousarviolaissa ja – asetuksessa sekä 

yliopistolaissa ja – asetuksessa. Myös valtion maksuperustelaissa ja – asetuksessa on 

säännöksiä asiasta.
262

  

 

 5.4 Tampereen yliopiston ja Opetusministeriön välinen tulossopimus 

 

Lopuksi on tarkoitus havainnollistaa esimerkin avulla, mitä tulossopimukset sisältävät. 

Esimerkkinä käytän Opetusministeriön ja Tampereen yliopiston välistä tulossopimusta, joka 

on tehty vuosiksi 2007–2009. Tulossopimuksessa on sovittu toiminnallisista tavoitteista. 

Tavoitteissa on keskeisessä asemassa vaikuttavuus ja laadunhallinta. Tulossopimuksesta käy 

ilmi se, että yliopiston toimintaa ohjaavat yliopistolaki, valtioneuvoston hyväksymä 
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koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma sekä valtioneuvoston periaatepäätös 

julkisen tutkimusjärjestelmän kehittämisestä. Aluksi on tehty selkoa yliopiston tavoitteista 

yleisesti ja sitten erityisesti Tampereen yliopiston osalta. Tulossopimuksessa on erikseen 

nostettu esille tutkimus, tutkijakoulutus ja taiteellinen toiminta. Näiden lisäksi 

erityistarkasteluun on nostettu peruskoulutus, kansainvälistyminen, yhteiskunnallinen 

vuorovaikutus ja harjoittelukoulut.
263

  

  

Seuraavaksi tulossopimuksessa on sovittu henkisten voimavarojen hallinnasta ja 

kehittämisestä. Yliopiston on tehostettava hallintoa ja johtamista. Yliopiston on kiinnitettävä 

huomiota mm. henkilöstön työkykyyn ja työtyytyväisyyteen sekä siihen, että yliopisto olisi 

houkutteleva työpaikka. Yliopiston olisi tuettava henkilöstön urakehitystä ja opiskelijoiden 

hyvinvointia ja opiskelukyvyn kehittämistä. Yliopistojen henkilöstöpolitiikan arvioinnin ja 

seurannan mahdollistamiseksi tilinpäätöksiin sisällytetään henkilöstötilinpäätös tai tätä 

vastaavat henkisten voimavarojen hallinnan tiedot.
264

  

 

Tulossopimuksessa käsitellään myös toiminnallista tehokkuutta. Yliopiston on kehitettävä 

toiminnallista tehokkuutta ja rakenteita, jotta saadaan lisää resursseja vapautettua yliopiston 

ydintehtävien hoitamiseen. Yliopiston on kiinnitettävä huomiota painoalojen vahvistamiseen, 

kansainvälistymiseen, uusien kasvualojen ja huippututkimuksen kehittämiseen. Yliopiston on 

laajennettava rahoituspohjaansa hankkimalla budjettirahoitusta täydentävää rahoitusta. Tämän 

rahoituksen tulee tukea yliopiston perustehtävän hoitamista. Tulossopimuksessa on tehty 

myös selkoa siitä, mistä rahoitus koostuu, tulostavoitteista ja kannattavuustavoitteista. 

Sopimuksessa käydään läpi koulutusalakohtaiset määrälliset tavoitteet suoritettavien 

tutkintojen osalta. Tulossopimuksessa on sovittu myös toimintamenoista, joihin kuuluvat 

perusrahoitus, hankerahoitus ja tuloksellisuusraha. Jokaisen rahoitusluokan kohdalla on 

erikseen tarkemmin sovittu siitä, mihin varoja käytetään ja kuinka paljon. Lopuksi on sovittu 

tulossopimuksen toteutumisen seurannasta ja raportoinnista.
265
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6 Päätelmät 

 

Julkistaloutta säännellään erilaisten suunnittelujärjestelmien avulla. Valtion toiminta- ja 

taloussuunnittelu ohjaa talousarvion sisältöä ja sillä on merkittävä rooli, kun eduskunta 

päättää valtion seuraavan vuoden budjetista. Valtion talousarviolain (13.5.1988/423) 12 §:ssä 

on säännelty suunnittelupakko. Suunnittelunormit ovat sitovuutensa ja velvoittavuutensa 

osalta väljiä ja niiden tarkoituksena on antaa suuntaa myöhemmälle päätöksenteolle. 

Tosiasiassa erilaiset hallinnon ohjauksen muodot voivat olla vaikuttavuudeltaan ja 

tosiasiallisen sitovuuden kannalta merkittäviä. Valtion talousarviolaki ja -asetus sekä niiden 

nojalla annetut määräykset toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarvioehdotusten 

laadinnasta ovat antaneet ministeriöille merkittävää valtaa oman hallinnonalansa toiminnan 

suunnittelusta ja resurssien kohdentamisesta.  

 

Tulosohjaus ja tulossopimukset toteuttavat valtionhallinnon uudenlaista toimintatapaa, jossa 

pyritään joustavuuteen ja toiminnan tuloksellisuuteen. Tulosohjauksessa on tärkeää toiminnan 

kehittäminen, toiminnan tulosten säännöllinen arviointi sekä toiminnan valvonta. Virastojen 

ja laitosten tulostavoitteiden hyväksyminen liittyy valtion talousarvion toimeenpanoon. 

Tulosohjauksen toteuttaminen ja tulossopimukset ovat lakien ja asetusten perusteella 

valtioneuvoston ja ministeriöiden ohjauksessa ja valvonnassa.  Samalla eduskunnan 

mahdollisuudet ja keinot ohjata hallintoa ovat heikentyneet, koska tulosohjauksen ja 

tulossopimusten myötä päätösvaltaa on merkittävällä tavalla siirtynyt virastoille ja laitoksille 

sekä erityisesti ministeriöille.   

 

Tulosohjauksen ja tulosbudjetoinnin myötä virastoille alettiin antaa määrärahat yhtenä 

kokonaissummana. Virastoille annettiin valtuudet päättää melko vapaasti rahojen käytöstä 

parhaaksi katsomallaan tavalla. Vastapainoksi asetettiin tietyt tulostavoitteet. Tällä sinänsä 

hyvällä uudistuksella voidaan katsoa olevan se etu aikaisempaan verrattuna, että virasto 

pystyy kohdentamaan resurssit paremmin kuin aiemmin. Sinne panostetaan enemmän rahaa, 

missä sitä tarvitaan enemmän. Yleisesti katsoen voidaan myös väittää, että virastolla on 

parempi näkemys alueensa resurssitarpeista kuin valtioneuvostolla tai eduskunnalla. Siksi 

näiden toimijoiden tulisikin pitäytyä sääntelemään ja ohjaamaan isompia kokonaisuuksia. 

Ministeriön tehtävänä tulosohjauksen toteutuksessa on ohjata ja valvoa oman hallinnonalansa 

kokonaisuutta ja sen sisäistä rahanjakoa.  Valtioneuvostolla erityisesti, mutta myös 
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ministeriöillä on tietoa valtiontalouden tilasta eli kuinka paljon rahaa on käytettävissä. 

Ministeriöiden alaisuudessa toimivilla virastoilla ja laitoksilla on taas paras tieto oman alansa 

nykytilasta, mahdollisuuksista ja tarpeista. Tämä johtaa siihen, että niillä on tietoa ja 

osaamista, joita hyödyntämällä päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. 

Valtioneuvostoa, ministeriöitä sekä virastoja ja laitoksia yhdistävät yhteiset tavoitteet, jotka 

edellyttävät hyvää yhteistyötä. 

 

Tulosohjaus ja toiminta- ja taloussuunnitelmien merkitys on kasvanut. Tämä näkyy siinä, että 

valtioneuvoston ja ministeriöiden rooli suhteessa eduskuntaan valtiontalouden ohjaamisessa 

on korostunut. Perustuslain mukaan eduskunta on ohjaava ja valvova orgaani ja 

valtioneuvostolle kuuluu hallintovalta. Tulosohjaus perustuu eduskunnan säätämään lakiin ja 

näin eduskunta on tavallaan valtuuttanut valtioneuvoston ja ministeriöt tulosohjauksen 

käyttämiseen. Valtioneuvosto ohjaa tulosohjauksen toteuttamista ja se on vastuussa 

eduskunnalle toiminnastaan. Valtioneuvoston on nautittava eduskunnan luottamusta, joten 

valtioneuvosto ei voi täysin sivuuttaa eduskunnan näkemyksiä.  Parlamentaariseen 

järjestelmään ei myöskään kuulu toimeenpanovallan alaan kuuluvien asioiden laajamittainen 

siirtäminen parlamentin ratkaistavaksi. Yhteiskunnan ja valtion perusta on laissa ja julkisten 

organisaatioiden ja julkisen toiminnan hyväksyttävyys on lain demokraattisessa alkuperässä. 

Julkisen vallan käyttäjällä on aina oltava eduskunnan säätämään lakiin perustuva 

toimivaltaperuste. Tulosohjauksesta on säädetty eduskunnan säätämällä lailla (valtion 

talousarviolaki) ja toimivalta tulosohjauksen käyttämiseen löytyy viime kädessä 

perustuslaista.  

 

Julkishallinto on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut ja tulosohjaus sekä 

tulossopimukset ovat osa tätä muutosta. Hallinnon painopiste on siirtynyt toimintaan, jossa 

julkista valtaa ei ainakaan välittömästi käytetä. Sopimusmenettelyn voisi katsoa sopivan 

vallitsevaan tilanteeseen hyvin, koska menettely mahdollistaa hallinnon joustavan toiminnan 

verrattuna siihen, että kaikesta määrättäisiin lainsäädännössä tai valtion budjetissa. 

Tulossopimusten tulee täyttää hallinto-oikeuden yleisten periaatteiden vaatimukset, eivätkä 

tulossopimukset saa olla vastoin voimassa olevia oikeusnormeja.  

 

Tulossopimusmenettelyn tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta viraston tai laitoksen ja 

ohjaavan ministeriön välillä. Käytännössä ministeriö on vahvemmassa asemassa virastoon 

nähden, koska ministeriöllä on mahdollisuus yksipuolisesti määrätä tulostavoitteista, jos 
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neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen. Ministeriön asemaa vahvistaa myös se, että 

ministeriö päättää rahoituksesta. Toisaalta ministeriön toimintaa rajoittavat hallinto-

oikeudelliset periaatteet mm. yhdenvertaisuusperiaate, joka vaatii, että virastoja kohdellaan 

tasapuolisesti, eikä esim. määrärahojen leikkauksia saa kohdistaa ainoastaan yhteen virastoon. 

Tässä kohtaa on huomioitava myös oikeudellinen ulottuvuus ja poliittinen ulottuvuus, joka 

rajoittaa ministeriön yksipuolista päätöksentekoa. Jos ministeriö ryhtyisi yksipuolisesti 

määräämään tulostavoitteista ja viraston toiminnasta, tulosohjaus- ja 

tulossopimusjärjestelmältä putoaa pohja pois ja se saattaisi johtaa ongelmiin.  

 

Oikeudellisessa mielessä tulossopimuksia voidaan pitää vuotuissuunnitelmina, jotka 

vahvistavat virastojen ja laitosten omatoimisuutta. Niitä voidaan pitää myös valtion 

talousarvion toimeenpano asiakirjoina, koska ne muodollisesti hyväksytään valtion 

talousarvion vahvistamisen jälkeen ja tulossopimusten valmistelu sekä talousarvion 

valmistelu ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Toisaalta ne vahvistavat ministeriön 

mahdollisuutta valvoa hierarkiassa alempana olevaa organisaatiota, koska se myöntää 

resurssit alemmalle organisaatiotasolle. Tulossopimusten yhtenä tarkoituksena on ollut 

kehittää ministeriöiden ja ohjattavien virastojen yhteistyötä. Tulossopimukset eivät siis ole 

juridisesti sitovia, mutta yhteistyön sisältöön liittyviä seuraamuksia sillä voi olla.  

 

Tulossopimuksen oikeudellinen perusta on talousarvioasetuksen 11 §:ssä, jossa säädetään 

virastojen ja laitosten tulostavoitteista. Tulossopimuksen voisi katsoa olevan asiakirja, jossa 

konkreettisesti esitetään sovitut tulostavoitteet. Tulosohjaus ja tulossopimukset liittyvät 

valtion talousarvion toimeenpanoon. Tulossopimus ei ole perustuslain 15 §:n mukaisen 

omaisuuden suojan piiriin kuuluva yksityisoikeudellinen sopimus, eikä hallintolaissa 

tarkoitettu hallintosopimus. Hallituksen esityksen (HE 56/2003) mukaan tulossopimus ei ole 

sopimusoikeudellinen sopimus, vaan se on lähinnä suunnitteluasiakirja, jossa sovitaan 

määrätyn ajanjakson toiminnallisista tavoitteista. Tulossopimusta voisi pitää valtion budjettia 

toteuttavana asiakirjana, koska sen valmistelu on tiiviisti kytköksissä budjetin valmistelun 

kanssa. 

 

Tulossopimuksilla voidaan katsoa olevan tosiasiallista sitovuutta. Oikeudellinen sitovuus 

tarkoittaa sitä, että kohteella on velvollisuus pyrkiä annettuun tavoitteeseen ja ylemmällä 

taholla on velvollisuus rahoittaa toiminnan järjestäminen. Tosiasiallinen sitovuus tarkoittaa 

sitä, että tulossopimuksen osapuolet käytännössä toimivat tietyllä tavalla. Oikeussäännöksen 
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tosiasiallinen sitovuus syntyy, kun henkilö kokee sääntelyn sitovaksi ja ryhtyy toimimaan sen 

mukaisesti. Tulossopimusten ja tulosohjauksen voi ajatella oikeudellisesta 

sitomattomuudestaan huolimatta vaikuttavan vahvasti organisaation ja virkamiesten 

toimintaan. Toiminnan taustalla vaikuttaa tietoisuus tulostavoitteista ja tietoisuus siitä, että 

niiden saavuttamatta jääminen voisi aiheuttaa jotain seuraamuksia myöhemmissä 

neuvotteluissa.  

 

Tulossopimusten sisällöstä ei ole olemassa lain tai asetuksen tasoista sääntelyä ja niiden 

sisältö vaihteleekin huomattavasti organisaatiosta ja sen toiminnasta riippuen. 

Tulostavoitteista päättäminen on yhteydessä budjetointiin ja määrärahojen suunnitteluun. 

Virastot tekevät ensin omat suunnitelmat toiminnasta ja tulostavoitteista ja suunnitelmat 

toimitetaan ministeriöön. Tämän jälkeen ministeriö antaa virastoille menokehystietoja ja 

ministeriön hyväksymät toimintalinjaukset. Virastot toimittavat tämän jälkeen 

tulostavoitteensa sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ehdotuksensa ministeriöön 

tulosneuvottelujen pohjaksi. Tulossopimusneuvottelut päättyvät yhdessä muodostettuun 

tulossopimusasiakirjaan, josta käyvät ilmi tulostavoitteet, kehittämishankkeet sekä viraston 

käytettävissä olevat resurssit. Asiakirja sisältää myös strategisia toiminnan linjauksia ja 

toiminnan painopiste alueita. Viraston tulostavoitteet hyväksytään lopullisesti siinä vaiheessa, 

kun eduskunta on hyväksynyt valtion talousarvion.  

 

Tutkimuksessani tulin siihen johtopäätökseen, että tulossopimukset voisivat olla uuden 

tyyppistä soft-law sääntelyä. Sitä on käytetty aikaisemmin lähinnä kansainvälisessä 

oikeudessa, mutta sitä käytetään nykyisin myös kansallisessa oikeudessa. Siihen sisältyy 

toimintaohjeita, suosituksia ja suunnitelmia, jotka osoittavat tavoitteita, joihin tulisi pyrkiä. 

Ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta poliittista sitovuutta niihin voi liittyä. Yhteisön 

paine ja siihen liittyvä mahdollinen maineen menetys sekä mahdolliset poliittiset 

seuraamukset pakottavat sopimusosapuolet noudattamaan sopimusta, vaikka oikeudellisia 

seuraamuksia sopimuksen rikkomisesta ei aiheutuisikaan.  

 

Näyttääkin siltä, että tulossopimuksista on säädetty puutteellisesti lainsäädännössä, vaikka 

niiden tarkoituksena on olla joustava hallinnon ohjauskeino. Niillä on kuitenkin merkittävä 

asema valtiontalouden ja valtion tehtävien hoidossa, joten niistä pitäisi säätää laissa 

tarkemmin. Yhtenä soft law -sääntelyn ongelmana voidaan pitää sitä, että sääntelyyn liittyvää 

aineistoa ei välttämättä valmistella yhtä perusteellisesti ja avoimesti kuin lakeja ja asetuksia. 
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Tulossopimusmenettelyyn voi liittyä myös merkittävää poliittisten arvovalintojen tekemistä, 

joten siksi sääntelyn parlamentaarista käsittelyä ei pitäisi jättää pois. Toisaalta ei mielestäni 

ole tarkoituksenmukaista, että eduskunta puuttuisi voimakkaasti hallinnon sisäiseen 

toimintaan, koska toiminnan järjestämisestä tulisi päättää mahdollisimman alhaisella hierarkia 

tasolla. Yleensä alemmalla tasolla tiedetään parhaiten, että mikä on järkevää ja mikä ei.  

Tutkimusta tehtäessä heräsi kysymys siitä, tarvitaanko budjettilakien lisäksi muuta sääntelyä 

kuten tulossopimukset. Tulossopimusten tarkoituksena on lisätä tulosvastuuta ja muuttaa 

hallinnon toimintaa joustavampaan suuntaan. Tulossopimuksilla ei kuitenkaan ole 

oikeudellisia vaikutuksia, joten ne jäävät helposti lähinnä ”suunnitteluasiakirjoiksi” ja lisäävät 

lähinnä byrokratiaa. Miksi tuoda hallinnon toimintaan lisää suunnitteluelementtejä, kun 

samoista asioista kuitenkin säännellään laissa ja asetuksissa? Jos halutaan tehdä hallinnon 

toiminta entistä joustavammaksi, niin eikö byrokratian lisäämisen sijasta, pitäisi enemmän 

ruveta käyttämään soft law –sääntelyä? Sen avulla pystyttäisiin helposti mukautumaan 

nopeasti muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin, sillä hallinnon eri tasoilla ja eri hallinnollisilla 

alueilla voidaan tarvita hyvinkin erilaista sääntelyä.  

 

 

 

  

 


