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Keskushallinnon
uudistus

Henkilöstön ja 
taloudellisten 
voimavarojen 

liikkuvuuden lisääminen
valtionhallinnossa

Yhtenäinen 
toimintakulttuuri ja 

toimintatavat

Hallituksen strategisen 
näkemyksen nykyistä 

parempi toimeenpano ja 
vaikuttavuus julkisessa 

hallinnossa ja 
yhteiskunnassa

Valtioneuvostossa 
tehtävä politiikka-, 

lainsäädäntö-
ja resurssiohjaus 

yhtenäiseksi

Ministeriöiden 
muodostaminen yhdeksi 

virastoksi



Tavoite
 Tavoitteena on luoda mahdollisuudet 

valtioneuvoston yhtenäiselle toiminnalle ja 
yhteisten voimavarojen tehokkaalle 
käyttämiselle 

 Valtioneuvostorakenteen tulisi olla yhtenäinen 
kokonaisuus, joka on hallituksen tehokas ja 
asiantunteva väline sen
 käyttäessä ylintä hallitus- ja hallintovaltaa
 valmistellessa ja toimeenpannessa politiikkaa
 ohjatessa alaista hallintoa ja toimialoja 
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Valtioneuvosto 2015 tahtotilat
 Hallituksella on hallitusohjelmaan perustuva strategiapäätös ja –

prosessi, joilla johdetaan toimintaa, taloutta ja säädöspolitiikkaa ja 
jotka ohjaavat valtioneuvoston rakennetta nykyistä 
yhtenäisemmin

 Valtioneuvoston toimintakulttuuri perustuu avoimuuteen, 
luottamukseen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen

 Valtioneuvoston rakenne on toiminnallisesti ja taloudellisesti 
yhtenäinen

 Valtioneuvosto ohjaa toimialojaan yhtenäisesti
 Valtioneuvoston ydintoimintaa tukevat sisäiset palvelut ja hallinto 

on koottu kustannustehokkaalla ja ydintoimintojen toteuttamista 
helpottavalla tavalla yhtenäisiksi
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Toiminnallisesti, taloudellisesti ja rakenteellisesti

yhtenäisempi tehokkaampi

valtioneuvostokokonaisuus

Hallintopainotteisesta ja pysyvyyttä 
korostavasta valtioneuvostosta

Joustavaan ja muuttuvaan valtioneuvoston 
organisaatiorakenteeseen

Kokonaisnäkemyksen ja -hallinnan vahvistaminen

Strategisen näkemyksen toimeenpano ja vaikuttavuus

Politiikka-, lainsäädäntö- ja resurssiohjaus yhtenäiseksi

Resurssien liikkuvuus, yhtenäiset toimintatavat ja -kulttuuri

VN yhteiset hallinto- ja 
palveluprosessit

VN strategiset 
yhteensovittamisen 

prosessit

Hallituksen toimivallan 
lisääminen toiminnan, 

talouden ja organisaation 
ohjaamisessa

VN yhtenäiset toimintatavat 
ja toimintakulttuuri

joustavampi
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VN yhteiset 
hallinto- ja 

palvelutoiminnot

Viestintä 
(Viestintä- ja kommunikaatiostrategia, julkisuus- ja 

ilmaisuprofiili, viestinnän yhteensovittaminen, 
ulkoinen ja sisäinen organisaatioviestintä, 

mediaseuranta)

Taloushallinto
(Budjetin toimeenpano: yhteinen VN taloushallinto-
organisaatio,  maksuliike, kirjanpito ja tilinpäätös; 

Tuloksellisuuden laskentatoimi; 
Talouden ja toiminnan valvonta)

Tietohallinto ja ICT
(VN kokonaisarkkitehtuuri, yhteinen 

perustietoteknologia ja -palvelut, yhteiset tieto- ja 
kommunikaatiojärjestelmät, ICT hankinnat)

Tiedon hallinta
(Tiedon tuotanto ja tietovarannot, hankinta, tallennus ja 
käyttöönsaattaminen, mm. julkaisutoiminta, viestinnän 
alustat, mediapalvelut, kirjastot, Asiakirjahallinto ja -

prosessit, Kirjaamot, Arkistot)

Kielenhuolto ja käännöstehtävät
Virkakielen huolto, sanastot, 

käännöspalvelutTilahallinto ja virastopalvelut
(Toimitilojen hankinta ja varustaminen, hankinnat, 

virastomestaripalvelut, aulapalvelut, toimistopalvelut, 
postituspalvelut, kokouspalvelut, viherpalvelut, lähetti- 

ja kuriiripalvelut, edustustilapalvelut)

Turvallisuus
(Yhteinen turvallisuuskulttuuri ja -käytänteet, 

turvallisuusjärjestelmät, vartiointipalvelut, turvaverkot 
(murto-, kulunvalvonta-, kamera- jne.), henkilöturva, 

tapahtumat, operatiiviset turvallisuus- ja 
valmiustehtävät)

Henkilöstövoimavarojen hallinta - 
henkilöstöhallinto

 (Henkilöstöstrategia, henkilöstön hankinta/rekrytointi, 
johtamisen ja henkilöstön kehittäminen, työolosuhteet ja 
työterveydenhuolto, palkka-, työaika-, matkustushallinto, 

neuvottelutoiminta)

Yleishallinto ja kehittäminen
VN strateginen kehittäminen, toiminnan ja talouden 

yhteensovittaminen, yhteinen toimintapolitiikka 
hallinto- ja palveluprosesseissa, palvelutasot, 

organisatoriset ratkaisut
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Osasto



Hallituksen iltakoulun jatkolinjaus

 Hallitus linjasi tiistaina 26. kesäkuuta 2012 iltakoulussaan 
keskushallintouudistuksen etenemistä. 

 Tavoitteena on muodostaa valtioneuvostosta toiminnallisesti 
ja taloudellisesti nykyistä yhtenäisempi rakenteellinen 
kokonaisuus seuraavasta hallituskaudesta alkaen.

 Valmistellaan vaihtoehtoiset mallit, joiden pohjalta määritellään 
jatkolinjaukset. Linjauksessa määritellään uudistuksen 
jatkovalmistelun periaatteet, käytännön toteutus, toteutuksen 
vastuut ja aikataulu sekä arvioidaan uudistuksen henkilöstö- ja 
kustannusvaikutukset eri osa-alueilla.

 Hankkeen poliittisesta ohjauksesta vastaa  asetettava 
hallituspuolueiden puheenjohtajista muodostettu ministeriryhmä. 
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