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Mitä GfF on, mitä se ei ole? 

 Keskustelualoite keskushallinnon tulevaisuuden 

ydinkysymyksistä 

 Puhutaan yhtaikaa politiikasta ja hallinnosta –ja 

kansalaisista 

 Ollaan itsekriittisiä: jatkuvan kehittämisen perinne 

 Ei tarkoita, että kaikki vanha olisi huonoa tai 

”edeltäjämme” olisivat toimineet väärin 

 Ei malleja muilta, ei yhtä tiekarttaa 

 

 Lue myös Christopher Pollittin yhteinen raportti!  



Kukin taaplaa tyylillään 

UK 

 Vahva pääministerijohtoisuus, koalitiohallitus uusi tilanne 

 Ketterästi rakenteita tukemaan uudistumista; come and go 

 Policymaking-uudistus (Civil Service Reform) : pol/virkam. 

 

Skotlanti 
 2007- Yksi valtioneuvosto, kiinnisitovana kansallinen suorituskehikko 

National Performance Framework (Scotland Performs) 

 Ministereiden määrän vähentäminen;  

 virkamiesjohtoa palkitaan osuudesta kansallisten tavoitteiden 

saavuttamiseen 
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Kukin taaplaa tyylillään 

Ruotsi 

 Huomion kohteena ollut keskeisesti virastojen ohjaus 

 1997: Yksi valtioneuvosto, poliittinen johtamien korostunut , 

tulosohjausuudistus 2009 

Itävalta 

 Legalistisuus, vahva sektoriministeriömalli, federalismi 

 Uudistusten hitaus mutta kestävyys 

 Suuri budjettiuudistus: ”The budget as a comprehensive steering 

instrument for resources & outputs & outcomes” 

 Uudistettu säädösvaikutusten arviointisysteemi 
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Kohtalon kysymykset 



Missä mennään? 

 Olemmeko käännekohdassa? 

 Monimutkaistuneet asiakokonaisuudet, 
pirulliset ongelmat, asioiden korostunut 
keskinäisriippuvuus ja luottamuksen 
horjuminen 

 Hallinnot ovat sisäänpäin lämpiäviä ja 
valmistelu tapahtuu liian kapeasta 
näkökulmasta 

 Olemme parempia tekemään päätöksiä 
kuin muutoksia 



Missä mennään ? 

 Ollaanko valmiita tarkastelemaan koko 

poliittis-hallinnollista kokonaisuutta? 

 Uudet lähestymistavat talouden 

haasteisiin – uudelleen ajattelu 

 

 

 
  

 

 

“Growth is an important means but not an end 
of policy making. The ultimate goal is improving 

people’s wellbeing and making growth 
inclusive.” 



Missä mennään? 
 Elämää NPM:n (New Public Management) 

jälkeen vai varjossa? 

 Osa on arvokasta, osasta pitäisi luopua? Mikä 

on kehittämispolku? 

 Tiiviimpi yhteys yksittäisten julkisten 

organisaatioiden ja laajempien yhteisten 

tavoitteiden välillä 

 On uudistettu olemassa olevia prosesseja sen 

sijaan, että oltaisiin tarkasteltu ohjauksen 

kokonaisuutta, ohjelmarakennetta ja 

politiikkavälineitä 
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Esimerkkejä muutoksen suunnasta 

Vertikaalinen tiilivelvollisuus  

Kontrolli 

Seuranta ja valvonta 

Kilpailu 

Vuositarkastelu 

Lineaariset syy- seuraussuhteet 

Panos 

Yksityiskohtainen  ohjaus 

Ei saa keikuttaa venettä 

Yksikkökustannus 

Kansalaiset objekteina 

 

 Tulevaisuuden haasteiden hallinta 

 Luottamus 

 Oppiminen  

 Yhdessä tekeminen 

 Pidempi tarkastelu 

 Taustalla olevin syiden ymmärtäminen 

 Vaikutus 

 Järjestelmien ymmärtäminen 

 Kontrolloitu riskinotto 

 Kokonaiskustannus 

 Kansalaiset subjekteina 
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Luottamus on valtioille strateginen voimavara ja keskeistä 

talouden ja hyvinvoinnin kehitykselle 

 
 Ulkoinen luottamus - Sisäinen luottamus 

 ”Speaking truth to power” 

 Poliitikkojen teot vaikuttava hallintoa kohtaan 

tunnettuun luottamukseen ja toisin päin.  

 Luottamus on aina kaksisuuntaista – myös hallinnon 

pitää myös luottaa kansalaisiin 

 Euroopan kevät 

 Keskittyminen palvelutuotannon laatuun ei riitä 
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“…requires a genuine experience by citizen 

of being co-creators of the social good.” 



Realiteettien tunnustaminen 

 
 

 “ Policy makers must reflect the 

flexible, perhaps chaotic, nature of 

public decision making, rather than 

cling to a false ideal of rationality.  

 But that does not mean they should 

not strive for a better, more resilient, 

policy process.”     
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Yhteinen agenda 
Strategiset yhteensovittamisen  

prosessit 

Prosessivastuu hallitus 

 

 

 

Yhteiset toimet 
Toimeenpanoproses

sivastuu hallinto 

 

 

 

Yhteinen tieto 
Tietoprosessi 

vastuu hallinto 

 

 

Yksityiskohtaisesta ohjaamisesta järjestelmien 

ymmärtämiseen 



Muutoksen tekijät 



Politiikan toimijoiden roolit muutoksessa 

System stewardship (päättäjät luotsaajina, isäntinä, ohjailijoina…) 

 Päättäjän tehtävänä on:  

 johtaa systeemiä, jossa on monia toimijoita ja 

päätöksentekijöitä 

 keskittyä toiminnan puitteiden luomiseen: tärkeintä huolehtia 

tavoitteiden kirkkaudesta ja pelisäännöistä 

 Seurata ja ennakoda tilanteen kehitystä ja käynnistää 

tarvittaessa korjaavia/ennaltaehkäiseviä toimia  

 Nähdä kokonaisuus, ymmärtää “mistä on kysymys”: mitä 

ongelmaa olemme oikeasti ratkaisemassa!  

 “ennakoida mahdollinen kehitys, estää estettävissä oleva 

ongelma, sopeutua tosiasioihin” (“to anticipate what might be, to prevent 

what can be and to adapt to what will be”. Jocelyne Bourgon) 



Poliittiset toimijat ja virkamiehet,  

valtioneuvoston ydin ja sektoriministeriöt 

 Sektoriministeriöiden vahva itsenäisyys versus 

ministeriöhallinnon ydin (the centre) iso kysymys kaikkialla 

 Useammin esillä oleva kysymys on kuitenkin katkos poliittisten 

toimijoiden (ministerit ja heidän avustajiensa) ja virkamiesten 

välillä, esim. UK 

 Kumpi on villakoiran ydin? Vai onko kyse ”vain poliittisista 

ristivedoista” puoluetasolla? 

 Ministereiden poliittiset esikunnat ovat yleisesti kasvussa (OECD) 

 Perinteinen jaottelu politiikan muotoilu (poliittinen tehtävä) ja 

politiikan toimeenpano (virkamiesten tehtävä) ei toimi enää 

 Tieto on yhdistävä tekijä: on löydettävä uusia tapoja varmistaa 

päätöksenteon pätevä tietopohja ja päätöksenteon avoimuus: 

haaste sekä poliittisille että virkamiestoimijoille 
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Poikkihallinnollinen tiedon käytön varmistaminen – 

case UK 

 Hallituksen ”Heads of Analysis” 
 viiden tieteenalan johtavat asiantuntijat (taloustiede, tilastotiede, 

sosiaalitiede, operationaalinen tutkimus, tiede- ja teknologia) 

 Kussakin ministeriössä: 

 Director of Analysis Network 

 Chief Scientific Advisors  

 

 Tämä rakenne koordinoi ministeriökohtaisia 

tutkimusohjelmia 

Lisäksi:  

 What works evidence centres (tiedon välittäjäfunktio) 
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Suomessa tarve ohjausjärjestelmäkokonaisuuden 

uudelleenarviointiin 

 Merkittävä ajattelutavan muutos: keskushallinto ei olekaan 

päätöksenteon ylin taso, vaan monimutkaisen systeemin ohjaaja, 

joka tuottaa tuloksensa yhdessä lukuisten toimijoiden kanssa 

 Rakkaalla lapsella monta nimeä: horizontality, cross-sectoral 

action, joint-up government, whole-of-the-government approach… 

 “For any Government, combining the political objectives and the 

resources remains an important success factor” 

 Tarvitaan “vankka poliittinen ja taloudellinen äly” > tarve 

varmistaa strateginen tieto ja näkemys poliittisen toiminnan 

taustalle 

 Tulosohjausjärjestelmät muutoksessa: strategiset 

vaikuttavuustavoitteet, joustavat toteutusmallit 

 Tavoitteena integroitu politiikka -  integrated policy-

making 
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Valtioneuvoston ytimen rooli muutoksessa 

 Suomessa ”ydin” eli Centre of Government = VNK ja VM 

 näiden yhteentoimivuus on olennaista: muutoksen eteenpäinvieminen ja 

tuki selkeälle ja koherentille politiikalle 

 Poliittisen johdon (ministeri, valtiosihteeri, erityisavustaja) ja ylimmän 

virkamieskunnan suhde: roolien selkeyttäminen tärkeää > vaatii yhteistä 

keskustelua ja luottamusta 

 Korostettu vaatimus: avoimuus ja vuorovaikutus yhteiskunnan eri 

toimijoiden kanssa 

OECD:  

Taloudelliset ja sosiaaliset muutokset korostavat hallitusten tarvetta 

vahvista kapasiteettiaan 
 Pitkän tähtäimen strateginen suunnittelussa 

 Riskien hallinnassa 

 Poikkihallinnollisessa politiikkakoordinaatiossa 

 Politiikan toimeenpanon seurannassa 
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Kansalaiset politiikan ”arvonluojina” 

1980-luku:  

”Citizen as clients, administration as service” (OECD) 

”Hallinto ei ole itseään varten vaan ihmisiä varten” (Hallinnon 

hajauttamiskomitea 1986) 

 osallistuminen, kuuleminen 

 Citizen as co-producers, co-creators, co-designers 

 

Julkisten organisaatioiden perinteinen tehtävä: julkisten tuotosten (palvelujen) 

tuottaminen  

 

Jocelyne Bourgon (2011):  

 Laajempi julkisen tuotoksen määritelmä: ”combination of public policy results and 

civic results” 
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Uusia käsitteitä 

Jocelyne Bourgon: Laajempi valtiokäsitys (government) 
 From providing servce to citizens to achieving results with citizens as value creators 

 Julkisen toiminnan näkeminen arvoketjuna, jonka lopputulos on koko 

yhteiskunnan tuotos, ”public value” 

 Public value – julkinen arvo, yhteiskunnallinen arvo 

 Public Value is the combined view of the public about what they regard as 

valuable (by Harvard professor Mark H. Moore 1995) 

Himanen& Castells: Hyvinvointivaltio > uusi hyvinvoinnin 

yhteiskunnan sopimus 
 Valtio mahdollistajana, omaksujana, skaalaajana 

 Nykykriisissä ei ole kyse vain hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen kriisistä vaan 

hyvinvointivaltion etiikan kriisistä 

 Haasteena ei vain hyvinvoinnin tai talouden kestävyysvaje vaan henkinen 

kestävyysvaje 

 Ei hyvinvointivaltion alasajoa vaan hyvinvoinnin toteutumistavan uudistamista 

 Hyvinvointivaltion uudistaminen edellyttää uudenlaista yhteiskuntatopimusta, jossa 

kansallinenetu ohittaa puoluepoliittisen ja ykisttäisen edun 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard
http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_H._Moore


Ratkaisuja edessä 



Olemmeko strategisia? 

 
 

 Mitä strategisuus on? 
 Tulevaisuuden ennakointi 

 Sen määrittelemistä mihin halutaan mennä (yhteiskunnan 

suunta, tarvittavat muutokset (strategian muotoilu) 

 Parhaiden keinojen valinta tavoiteltuun tulevaisuuteen 

pääsemiseksi (priorisointi) 

 Yhdessä toimiminen politiikkojen toimeenpanemiseksi 

(poikkihallinnollisuus)  

 Resurssien allokointi priorisoiduille tavoitteille. 

(substanssipolitiikkojen ja resurssien integrointi) 
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“In order to integrate you have to have a strategy. In order to be 

strategic you need to integrate”. 



Olemmeko strategisia? 

 

 Tarvitaan selkeä ja hyvin kommunikoitu 

strategia 

 Päätöksenteon valmistelun ja 

toimeenpanon, hallinnon järjestelyt 

vaikuttavat politiikan 

tuloksiin/vaikuttavuuteen 

 Putkihallinto tuo ongelmia –olemalla 

ongelmien ehkäisyn tiellä  

 



 

Yhteistyö ei ole luontevaa – sitä varten 

tarvitaan järjestelyjä 

 
 Esimerkkejä 

 Ongelma- tai ilmiöpohjainen organisointi 

 Organisointi ryhmän tai asian mukaan (Ministry for 

Farmers) 

 Superministeriöt (laajoja ministeriökokonaisuuksia) 

 Ministeriöt yhtenä organisaationa (Ruotsi) 

 Poikkihallinnolliset politiikkaohjelmat  (Suomi) 

 Vahva paino ministerikomiteoilla tai vastaavilla 

(UK) 
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Yhtenäisemmin 
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 Tulosten mittaus- ja arviointijärjestelmien muodolla on merkitystä  

 Esimerkiksi sillä, miten hyvin eri toimijat voivat osallistua ja tehdä 

yhteistyötä, kun tavoitteita asetetaan ja erityisesti silloin kun 

arvioidaan tuloksia ja vaikutuksia. 

 Suurin haaste on hallintojen kyky arvioida tuloksia siitä 

näkökulmasta, miten hyvin ne palvelevat yhteiskuntaa 

kokonaisuutena. 

 Itävallan budjettiuudistuksessa on haluttu yhdistää 

poikkihallinnollinen päätöksenteon valmistelu taloudelliseen ja 

poliittiseen suunnitteluun, ohjausprosesseihin ja tiedon 

systemaattiseen hyödyntämiseen.  

 Yksi käytännön työkalu tähän on hallituksen strategiaraportin yhtä 

aikainen käsittely pitkänaikavälin kehysten kanssa keväällä. 

 





Tiedon systemaattisempi hyödyntäminen 

 

 Paine nopeisiin poliittisiin ratkaisuihin 

hankaloittaa systemaattisen tietopohjan 

hyödyntämistä 

 Poliitikkojen ja virkamiesten roolien 

muuttuessa tieto on keskeinen yhdistävä tekijä  

 Roolit ja vuorovaikutus tiedon tuottajien ja 

käyttäjien välillä muuttuvat ja hallinnon 

ulkopuolisten tiedon välittäjien rooli on 

kasvussa  - ei ongelmatonta 
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po 
TIETOPOHJA 

IDEAALI TILANNE 

NYKYTILA? 

Tieto 

Hanke käynnistyy 

Hanke käynnistyy 



Tiedon systemaattisempi hyödyntäminen 

 Virkamiehillä ei enää ole monopolia tiedon 

tarjontaan päätöksentekijöille, mutta rooli 

institutionaalisena muistina säilyy ”et voi 

koskaan ulkoistaa aivojasi” 

 Tarvitaan systemaattisemman tiedon 

hyödyntämisen kulttuuria  

 Mutta myös institutionaalisia järjestelyjä sitä 

tukemaan 

 Näiden aikaansaamiseksi tarvitaan kysyntää ja 

painetta eri suunnista 

31 



Innovaatio 

 Innovaatio vaatii luottamusta 

 Keskushallinnon pitää tukea innovaatiota 

 Keskushallinnon pitää itsekin tehdä innovaatioita 

 Innovaatiot eivät ole jotain mitä tehdään jossain 

muualla – marginaalissa 

 Innovaation pitää olla koko ajan kuvassa mukana 

 Pilottikulttuuri – kokeilukulttuuri 

 Roolit kehittämistyössä – edustuksellisia vai 

innovaatioita tukevia? 
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Jatko 



Governments for the Future työ jatkuu 

 Osallistuneet maat totesivat työn 

hyödylliseksi ja myös uudenlaisen 

yhteistyötavan onnistuneeksi. 

 Vuoden 2014 alussa maat kokoontuvat 

sopimaan, miten työtä jatketaan. 

 OECD on luvannut auttaa työnjatkon 

mahdollistamisessa. 
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OECD:n Suomen ja Viron yhteinen  

hallintopolitiikka-arviointi 

 Valmistuu loppuvuonna 2014 

 Arvioinnilla on kaksi teemaa 

Whole-of-Government Approach in 

Practice 

 Joint Development of e-governance 

Agenda 
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Whole-of-Government Approach in Practice 

teemat ovat jatkoa GF-työlle 

 
 Strategy 

process(es) in 

government 

 Structural flexibility 

(reshuffling, 

programmes etc) 

the central 

government   

 Evidence-informed 

policy-making  
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Policy briefit 

 Governments for the Future – työstä on kertynyt 

huomattava määrä materiaalia, jota ei kaikkea ole 

voitu liittää nyt ilmestyneisiin raportteihin.  

 

 Neljä policy brieffiä, joissa Suomen kannalta 

kiinnostavia asioita kustakin osallistuneesta 

hallinnosta ja niiden uudistuspolitiikasta 

 

 Ilmestyvät joulun jälkeen 
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Hallintopolitiikan tulevaisuustyö 

 Tehdään virkatyönä, laajasti osallistaen 

 Virkamiehiä 

 Kansalaisyhteiskuntaa 

 Aikaperspektiivi 10 vuotta 

 Tarkastellaan vaihtoehtoisia kehityskulkuja 

 Hyödynnetään tietoja 

 Kotimaisia 

 Kansainvälisiä  
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Alustavat teemat 

 Hallinnon rooli yhteiskunnassa 

 Hallinnon hyvä ohjaus ja toimivat rakenteet 

 Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat 

palvelut 

 Avoin ja vuorovaikutteinen hallinto 

 Tiedon hyödyntäminen 

 Innovaatioiden tukeminen 
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Otakantaa.fi -keskustelu 

 Tulevaisuuden hallinnot – Governments for the 

Future –työn tulokset ovat tämän tilaisuuden 

jälkeen keskustelussa otakantaa.fi 
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Kiitos! 


