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Keskushallintouudistuksen suunnitteluryhmä 4.12.2017  
 

Taustamuistio keskushallintouudistuksen muutosagendan 
osa-alueista 
 
Keskushallinnon muutosohjelmassa uudistetaan valtioneuvoston ja valtionhallinnon toimintatapoja ja 
rakenteita. Muutosohjelman keskeisenä tavoitteena on tavoitteeltaan ja toiminnaltaan yhtenäisempi 
valtioneuvosto sekä valtionhallinnon aikaansaantikyvyn vahvistaminen monimutkaisissa asioissa ja 
epävarmuuksien tulevaisuudessa. Ohjelma kokoaa yhteen erityisesti sote- ja maakuntauudistuksessa 
sekä digitalisaation ja johtamisen kärkihankkeissa tehtyä kehittämistyötä. Ohjelman avulla rakenne-
taan tulevaisuuden hyvää hallintoa ja asiakaslähtöistä digitaalista toimintamallia ja -kulttuuria.  
 
Tässä taustamuistiossa kuvataan keskushallintouudistuksen muutosagendalle kuuluvien osa-alueiden 
taustaa ja tavoitteita, keskeisiä ehdotuksia, jatkovalmistelun tilannetta sekä yleistä relevanssia: 

(1) valtioneuvoston yhteisten virastojen ohjaus 
(2) maakuntien ohjaus  
(3) digitalisaation ohjausmalli  
(4) toiminnallisesti yhtenäisempi valtioneuvosto 
(5) rakenteellisia uudistuksia koskevat periaatteet ja 2020-luvun virastomalli 
(6) valmius, varautuminen ja turvallisuus –osahanke 

 
1) Valtioneuvoston yhteisen lupa- ja valvontaviraston perustaminen 

 
Keskeiset ehdotukset. Uudistuksessa luodaan kokonaan uudenlainen valtionhallinnon virastotyyppi, 
valtioneuvoston alainen ja sitä ohjaavien ministeriöiden yhteinen Valtion lupa- ja valvontavirasto. 
Valtion lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen virasto, joka kuuluu kaikkien sitä ohjaavien mi-
nisteriöiden hallinnonalalle. Virastoon kootaan pääosa lakkautettavaksi ehdotettavien aluehallintovi-
rastojen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävistä sekä osa lakkautettavaksi eh-
dotettavien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtävistä. Lisäksi virastoon kootaan Siviili-
palveluskeskus ja eräitä tehtäviä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta 
(KEHA-keskuksesta) sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta. Valtion lupa- ja valvontavirasto 
on toimivallaltaan valtakunnallinen ja tehtäviltään monialainen valtion hallintoviranomainen, joka 
turvaa alueilla toimien perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja valvoo yleistä etua hoitamalla 
lainsäädännön toimeenpano-, lupa-, rekisteröinti-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Uusi virasto aloittaa 
toimintansa 1.1.2020. 
 
Kyse on uudenlaisesta valtioneuvoston alaisesta ja sitä ohjaavien ministeriöiden yhteisestä virastosta, 
joka hoitaa kahdeksan hallinnonalan tehtäviä. Virasto on ministeriöiden yhteisessä ohjauksessa toi-
minnan kokonaisuuden osalta, mutta kunkin ministeriön ohjauksessa tehtävien sisältöohjauksen osal-
ta. Uudenlainen virastomalli yhdistää hallinnonala- ja toimialakohtaisen sisältöohjauksen ja monia-
laisen yhteistyön asioissa, joissa se on hyödyllistä ja tuottaa lisäarvoa. 
 
Virastolle luodaan uudenlainen yhteisen ohjauksen malli, joka mahdollistaa valtioneuvostotason 
kootun yhteisen tavoiteasetannan sekä eri hallinnonalojen poikkihallinnollisen toiminnan yhteen-
sovittamisen jo tulosohjauksessa. Yhteistä ohjausta toteuttaa kansliapäällikkötasoinen ohjausryhmä, 
joka määrittää virkamieskannat yhteisen ohjauksen kysymyksiin kuten viraston talousarvioon ja tu-
lossopimukseen. Ohjausryhmän alaisuudessa toimii useita valmisteluverkostoja. Säädetyt kysymyk-
set, joista ohjausryhmä ei pääse yksimielisyyteen, viedään valtioneuvoston ratkaistavaksi. 
 
Yhteisen ohjauksen lisäksi virastolle luodaan uudenlainen yhteisen johtamisen malli. Kyse on pääl-
likkövirastosta, jonka kokonaisjohtamisesta vastaisi pääjohtaja. Yhteisen johtamisen foorumina toi-
mii viraston johtoryhmä, johon pääjohtajan lisäksi kuuluvat viraston toimialajohtajat. Johtoryhmä  
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tuo asioiden käsittelyyn kollektiivista, yhteisiä kantoja muodostavaa otetta, vaikka viime kädessä 
johtoryhmän kannan ratkaisee virastopäällikön kanta. Kolleginen käsittelytapa yhdistettynä johdolle 
asetettavaan kokonaisoptimointivelvoitteeseen on omiaan sitouttamaan viraston toimivan johdon yh-
teiseen johtamiseen.  
 
Ehdotetussa yhteisen johtamisen mallissa viraston johdon tehtävissä korostuu perinteisen tulosvas-
tuun ohella vastuu viraston sisäisen yhteistyön, poikkihallinnollisen toiminnan ja aidon yhteisesti ta-
voitteellisen toiminnan toteuttamisesta ja edistämisestä. Toisin sanoen sekä ohjausjärjestelmässä että 
johtamisjärjestelmässä on mekanismeja, jotka ovat omiaan estämään haitallista siiloutumista ja luo-
vat edellytyksiä ohjata ja johtaa virastoa toiminnallis-taloudellisena kokonaisuutena. 

Tausta: sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteet 
 
Sote- ja maakuntauudistuksen täytäntöönpano tapahtuu usealla hallituksen esityksellä, joista osa on jo 
annettu eduskunnalla ja osa tullaan antamaan eduskunnalle viimeistään vuoden 2019 aikana. Keskushallin-
touudistuksen kannalta merkittävimmät esitykset ovat hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perus-
tamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroo-
pan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017) 
sekä luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion 
lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (ns. MAKU II HE), 
joka on tarkoitus antaa eduskunnalle helmikuussa 2018. 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtäminen maakuntien järjestämisvastuulle yhdessä eräiden alueellisten 
tehtävien kanssa merkitsee erittäin laajaa ja perustavaa laatua olevaa julkishallinnon rakenneuudistusta. 
Sote-tehtävien osalta maakuntien on erotettava hallinnollisesti palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 
omassa toiminnassaan. Palvelujen tuottamisesta vastaa maakunnan liikelaitos. Sen lisäksi maakunnat täy-
dentävät omaa palvelutuotantoa yksityisiltä palvelujen tuottajilta hankittavilla palveluilla. Maakuntien 
hoitamiin alueellisiin tehtäviin kuuluvat mm. pelastustoimi, aluekehittäminen, ympäristöterveydenhuolto 
sekä kasvupalvelut.  

Manner-Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, joiden pohjana on pääosin nykyinen maakuntajako. Maa-
kunnat ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto. Maakunnille valitaan suorilla 
vaaleilla maakuntavaltuustot. Maakunnat ovat monitoimialaisia viranomaisia. Niiden tehtäväaloista sääde-
tään maakuntalaissa ja tehtävistä yksityiskohtaisesti erityislaeissa. Uudet maakunnat on tarkoitus perustaa 
kesällä 2018, jolloin jokaiseen maakuntaan asetetaan väliaikainen valmistelutoimielin huolehtimaan maa-
kunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta. Maakunnat aloittavat varsinaisen toimintan-
sa vuoden 2019 alussa, kun maakuntavaltuustojen toimikausi alkaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja mui-
den maakunnille säädettävien tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtion viran-
omaisilta maakunnille 1.1.2020. 

Maakuntauudistuksen myötä valtion virastorakenne tiivistyy. Tehtävä- ja resurssisiirtojen myötä aluehal-
lintovirastot, ELY-keskukset, TE-toimistot, KEHA-keskus sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto Valvira lakkautetaan. Osa lakkautettavien virastojen tehtävistä siirretään perustettaville maakunnil-
le ja valtiolle jäävät lupa-, ohjaus-, valvonta- ja muut oikeusturvatehtävät kootaan perustettavalle valta-
kunnalliselle Valtion lupa- ja valvontavirastolle. Perinteinen jako valtion keskushallintoon, aluehallintoon 
ja paikallishallintoon menettää merkityksensä: jatkossa valtionhallinto koostuu valtakunnallisen toimi-
vallan omaavista virastoista ja laitoksista, joilla voi olla alueellisia toimipisteitä. 
 
Virastorakennetta koskevat uudistukset ovat parhaillaan käynnissä ja johtavat valtakunnallisen toimivallan 
rakenteeseen mm. ulosottolaitoksessa, syyttäjälaitoksessa, oikeusapu- ja edunvalvontatoimessa sekä valti-
on aluehallinnossa (Luova-virasto). Poikkeuksena tähän yleiseen valtionhallinnon järjestämisen muotoon 
poliisihallinnossa käytetään kaksiportaista rakennetta (Poliisihallitus ja 11 poliisilaitokseen jakautuva pai-
kallispoliisi sekä valtakunnallisina yksikköinä Rikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu). 



3(10) 
  
 

 

 
Jatkovalmistelu. Viraston hallintolaki on kytköksissä maakuntauudistusta koskevaan lakipakettiin, 
joka on ollut lausuntokierroksella loppukeväällä 2017. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa edus-
kunnalle helmikuussa 2018. Uudistuksen toimeenpanon ohjausryhmänä on toiminut maakuntauudis-
tuksen projektiohjausryhmän alaisuudessa toimiva LUOVA-valmisteluryhmä, ja joulukuun alusta 
2017 lukien toimeenpanohankkeelle asetetaan tulevan viraston ohjausryhmää simuloiva strateginen 
ohjausryhmä. Hankkeella on useita työryhmiä, joiden puitteissa valmistellaan tulevan viraston orga-
nisoitumista ja ohjausjärjestelmää, asiakaspalvelumalleja ja –kanavia sekä uusia toimintamalleja, 
henkilöstön siirtymistä ja viestintää. 
 
Toimenpanossa käytetään poikkihallinnollisia laajasti osallistavia valmistelutapoja kuten yhteisiä 
puheenjohtajuuksia ja sihteeristöjä sekä koko henkilöstölle avointa työtilaa. 
 
Relevanssi keskushallinnon uudistamiselle. Uuden virastomallin kokemuksia tullaan hyödyntämän 
kehitettäessä virastojen johtamisjärjestelmiä sekä järjestettäessä monitoimialaisten poikkihallinnol-
listen virastojen ohjausta ja muodostettaessa uusia monialaisia virastokokonaisuuksia (toiminta-
mallin laajentaminen).  
 

2) Maakuntien ohjausmallin kehittäminen 
 
Maakunnat ovat itsehallinnollisia julkisyhteisöjä, joiden keskeiset lakisääteiset toimielimet ovat vaa-
leilla valittu maakuntavaltuusto sekä maakuntahallitus ja tarkastuslautakunta. Muut toimielimet ovat 
maakunnan päätettävissä. Maakuntien toiminta rahoitetaan pääosin valtion rahoituksella ja osaksi 
palvelujen käyttäjiltä perittävillä asiakasmaksuilla. Valtaosa maakuntien rahoituksesta on yleiskat-
teellista perustuen erilaisiin laskennallisiin tekijöihin, erillisrahoitukseen jäävät momentit ovat poik-
keus1.  

Maakuntien itsehallinnollisesta asemasta johtuen maakuntia ei ole mahdollista ohjata siten kun valti-
on virastoja ja laitoksia tulosohjataan. Sen sijaan maakuntien rahoitusmuodosta johtuen valtion oh-
jausote tiivistyy ja kytkeytyy osaksi julkisen talouden suunnitelman (JTS) valmistelua. Ministeriöt 
tekevät maakuntien rahoitusta koskevat ehdotuksensa ja arvionsa osana JTS-ehdotuksiaan. Maakun-
talaki edellyttää, että ministeriöt toimittavat VM:lle omat selvityksensä tehtävien hoitamisesta ja kus-
tannuksista. JTS:ssa arvioidaan rahoituksen riittävyyttä maakuntien tehtävien hoitamiseen kokonai-
suutena ja maakunnittain (rahoitusperiaate). Lisäksi JTS:ssä käsitellään maakuntien tehtäviä ja vel-
voitteita koskevan lainsäädännön muutoksia, maakuntien investointeja, kustannuskehitystä, maakun-
tien ohjausta sekä valtion maakuntatalouteen liittyviä taloudellisia vastuita. Maakuntataloudelle ase-
tetaan rahoitusasematavoite. Julkisen talouden suunnitelma ohjaa ministeriöitä niiden valmistellessa 
maakuntaa koskevaa lainsäädäntöä ja ohjausta. 

Valtio ohjaa maakuntia JTS-prosessin lisäksi teemoittain ja toimialoittain. Merkittävä temaattinen 
kokonaisuus on investointien ohjaus. Maakuntalain mukaan maakunta saa toteuttaa merkittävän ja 
laajakantoisen investoinnin vain, jos valtioneuvosto on hyväksynyt investoinnin osana maakuntien 
investointisuunnitelmaa. Toinen merkittävä eri yhteyksissä korostettu temaattinen kokonaisuus on 
maakuntien ICT:n / tiedonhallinnan ohjaus. Tästä ei kuitenkaan sisälly säädöksiä eduskunnassa käsi-
teltävänä olevaan maakuntalakiluonnokseen, mutta ainakin pelastustoimen järjestämislakiluonnok-
seen (7 §) ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnokseen (19 §) sisältyy. 

Toimialoittaisia ohjausmekanismeja on muodostumassa lukuisia. Sosiaali- ja terveydenhuollon teh-
tävien osalta valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset tavoitteet ja STM ohjaa toi-
mintaa lainsäädännön ja valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi sosiaali- ja terveysminis-
teriö ja maakunnat neuvottelevat vuosittain maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvien sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtävien ja palvelujen toteuttamisesta. Neuvottelujen tarkoituksena on ohjata sosi-
aali- ja terveydenhuollon toimintaa palvelurakenteen kehittämisessä sekä edistää ministeriön ja maa-
kunnan välistä yhteistyötä. Pelastustoimea ohjataan puolestaan valtioneuvoston asetuksilla ja päätök-

                                                 
1 Läpivirtauserät, EU-kytkentä ja sanktiomahdollisuudet, maantieteellisesti rajattu kohdentuminen. 
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sillä sekä sisäministeriön asetuksilla. Lisäksi pelastustoimen järjestämislakiluonnoksen 9 §:n mukaan 
sisäministeriön ja maakuntien tulee neuvotella vuosittain pelastustoimen palvelujen toteuttamisesta. 
Alueiden kehittämisessä ja kasvupalveluissa2 toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä alueiden 
uudistumisen neuvottelukunta. Lisäksi maakuntalain 13 §:ssä tarkoitetun valtion ja maakuntien neu-
vottelun (JTS) tueksi ja valtioneuvoston ja maakuntien välisen yhteistyön edistämiseksi valtio ja 
maakunnat keskustelevat vuosittain alueiden kehittämisen tavoitteista ja toimeenpanosta. Maatalous-
hallinnon tehtäviin liittyy puolestaan hyvin tiivistä ja syvälle toimintaan ja sen organisointiin mene-
vää ohjausta maksajavirastosopimusten muodossa3. Samoin on asian laita ympäristöterveydenhuol-
lossa siltä osin kuin on kyse suoraan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta. Liikennetehtä-
viin tulee muodostumaan oma ohjausjärjestelmänsä johtuen siitä, että tienpidon resurssit ovat maa-
kunnissa ja niiden kustannukset katetaan yleiskatteiselta maakuntien rahoitus -momentilta, mutta tie-
verkoston omistajuus säilyy valtiolla ja tienpitoon tarkoitetut määrärahat säilyvät omalla erillisellä 
liikenne- ja viestintäministeriön pääluokan momentillaan. 

Oman erityispiirteensä ohjausprosesseihin tuo myös edellä todettu laki kasvupalveluiden järjestämi-
sestä Uudenmaan maakunnassa. Luonnoksen mukaan Uudenmaan maakunnassa kasvupalveluiden 
järjestämisvastuu on kuntayhtymällä, joka Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien 
(pääkaupunkiseudun kunnat) on perustettava. Uudenmaan maakunnan muilla kunnilla on esityksen 
mukaan mahdollisuus liittyä kuntayhtymän jäseneksi. Kuntayhtymällä on edustaja niissä maakunta-
lain 13 §:ssä tarkoitetuissa valtion ja maakunnan neuvottelussa, joissa käsitellään Uudenmaan kas-
vupalveluja. Lisäksi kuntayhtymällä on edustaja alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetun 
lain mukaisissa alueiden kehittämisen keskusteluissa. 

Maakuntien talouden simulointi on käynnistetty ja siihen osallistuvat ministeriöt (VM, STM, MMM, 
TEM, YM, LVM ja SM), kaikki maakunnat ja maakuntien palvelukeskukset, kunnat ja kuntayhty-
mät, joiden tehtäviä siirtyy maakuntiin, ELYt ja AVIt sekä Kuntaliitto. Simuloinnin yleiskoordinaa-
tio on VM:n vastuulla mutta simuloinnissa tarvittavista syötteistä vastaa kukin ministeriö osaltaan. 
Maakunnissa väliaikaishallinnot vastaavat työstä ensin ja valtuustot vaalien jälkeen. Simulointi to-
teutetaan syksyllä 2017 (keskushallinnon rahoituspäätös) ja keväällä 2018 (maakuntien talouspää-
tösten valmistelu ja tekeminen) ja simuloinnin tulokset raportoidaan kesä-elokuussa 2018. 
 
Eri ministeriöissä valmistellaan parhaillaan maakuntien ohjauksen organisointia. Osaamisen keskit-
täminen ja kokoaminen ministeriön sisällä on perusteltua, mutta valtioneuvostotason organisoinnissa 
on tärkeää huolehtia siitä, että maakuntien ohjaaminen ei tapahdu toisistaan irralleen olevissa hallin-
nonalaputkissa vaan valtioneuvosto ohjaa maakuntia kokonaisuutena (kokonaisoptimointi).  
 
Relevanssi keskushallinnon uudistamiselle. 
• Maakuntahallinnon perustaminen asettaa ministeriöiden toimintavoille merkittävän muutos-

haasteen korostaen tarvetta valtioneuvostotason yhteiseen kannanmuodotukseen ja ohjaukseen. 
Maakunnat ovat tehtäväaloiltaan monialaisia eikä niitä tule ohjata korostuneen hallinnonalakoh-
taisesti vaan kokonaisuuksina. Koska toimivaltamuutoksia ei ole suunnitteilla ministeriöiden vä-
lille, kyse on ensisijaisesti ministeriötason toimintatapa- ja asennemuutoksesta. 

• Myös maakuntien kuntiin verrattuna jäykkä toiminnan rahoitusjärjestelmä ja julkisen talouden 
tasapainottamisvaateesta aiheutuva kireä rahoituskehys edellyttävät valtioneuvostotasolta yhte-
näisyyttä, muuten vaarana voi olla budjettirajoitteen pehmeneminen. 

• Maakuntien ohjauksen kokonaisuutta valmistellaan ja simuloidaan parhaillaan. Yksityiskohtia 
on edelleen auki ja kokonaisuudesta ei ole yksityiskohtaista kuvaa. Yleiskatteista rahoitusta 
koskevan ohjauksen simulointi tehdään huhtikuun loppuun mennessä ja tämän jälkeen kokonai-
suudesta muodostuu eheämpi kuva. Ohjauksen menettelyjä voidaan tuolloin vielä täsmentää ja 
tarkastella kokonaisuutena.  

 
 

                                                 
2 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista sekä laiksi kasvupal-
veluiden järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuussa 2018. 
3 MAKU II HE:een sisältyvä ehdotus laiksi maksajavirastotehtävien hoitamisesta maakunnissa. 
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3) Investointien ohjausmalli 
 

Tausta ja tavoitteet. Julkisten palveluiden ja prosessien digitalisaatio on pääministeri Sipilän halli-
tusohjelman painopistealueet läpileikkaava prioriteetti. Digitalisaation vauhdittamiseksi hallitus lin-
jasi 26.9.2016 strategiaistunnossaan, että resurssiohjauksen lisäksi tulee käyttää myös muita ohjaus-
keinoja ja muodostaa vauhdittamistoimenpiteistä kokonaisuus, jonka hallitus voi vahvistaa huhti-
kuun 2017 puoliväliriihessä.  
 
Valmistelussa näiden tavoitteiden saavuttamisen keskeisiksi keinoiksi nähtiin asiakaskeskeisyyden 
lisääminen ja investointiajattelun vahvistaminen valtionhallinnossa. Hallinto toimii tehokkaasti, kun 
kyse on yksittäisen viraston palveluista. Hallinnon sisällä poikkihallinnollisia prosesseja on melko 
vähän. Sen sijaan asiakkaan näkökulmasta hallinto ei muodosta tehokasta palvelukokonaisuutta eikä 
kukaan ota hänen tilannettaan, elämäntapahtumia kokonaisuuksina ratkaistavaksi. Asiakkaan näkö-
kulmasta kyse on poikkihallinnollisesta palvelusta. Digikärkihankerahoituksella on voitu käynnistää 
useita hallinnonalarajat ylittäviä hankkeita. Tätä on useissa hallituksen käynnistämissä digihankkeis-
sa lähdetty rakentamaan, mutta vallitsevaa käytäntöä siitä ei ole muodostunut. 
 
Valtionhallinnossa ei ole erillisiä investointimomentteja harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. In-
vestointien käsittely kirjanpidossa on epäyhtenäistä. Poistoja ei juurikaan tehdä. Suurempia hankkei-
ta rahoitetaan tyypillisesti keskitetyillä määrärahoilla. Näitä ovat olleet esimerkiksi niin sanottu tuot-
tavuusmääräraha ja hallituksen digitalisaation kärkihankeraha.  
 
Ehdotetut toimenpiteet 

A. Hallitusohjelman painopistealueet palveluiden ja prosessien digitalisaation perustaksi 

B. Asiakaslähtöisyys ja tuottavuuden lisääminen toiminnan ja palveluiden digitalisoinnin ajureiksi 

C. Palveluiden ja prosessien investoinnit haltuun 

D. Annetaan muutoksen toimeenpanon johtamiseen mandaatti 

E. Digitalisaation tilannekuva arvioinnin, seurannan ja oppimisen mahdollistamiseksi 

F. Käytännön menettelyt 
 
Kunkin kokonaisuuden alle on koottu joukko ehdotuksia, joiden tavoitteena on parantaa ohjausta ja 
toimeenpanoa. Tavoitteena on luoda parempia edellytyksiä investointien käsittelyyn hallitusohjelman 
ja muiden yhteisten tavoitteiden näkökulmasta. Pääosin ehdotukset ovat parannuksia nykyisiin toi-
mintatapoihin ja ohjauskäytäntöihin. Ehdotuksessa esitetään arvioitavaksi mahdollisuudet koota ke-
hittämisen määrärahoja uudelle toimintamäärärahamomentille. Uutena toimijana ehdotetaan perus-
tettavaksi neuvoa-antava investointijohtoryhmä. 
 
Relevanssi keskushallinnon uudistamiselle 
 
Toimintamalli yhtenäistää menettelyjä niin hallinnonaloilla kuin talousarvioprosessissa sekä lisää lä-
pinäkyvyyttä. Toimintamallia on tarkoitus soveltuvin osin käyttää maakuntien talousohjauksessa 
huomioiden maakuntien erityinen asema. Toimintamalli vahvistaa investointiajattelua valtionhallin-
nossa ja se on samalla keino oppia hallitsemaan investointeja, jossa niitä verrataan keskenään ja pää-
töksiä tehdään sijoitetun pääoman tuottoarvioihin pohjautuen (ROI). Se tukee osaltaan hallitusohjel-
man toimeenpanoa. Keskeistä on myös luoda mallit hallinnonalarajat ylittäville hankkeille.  
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4) Toimenpiteet yhtenäisemmän valtioneuvoston ja valtionhallinnon kehittämiseksi  

 
Tausta ja tavoitteet. Hallitus päätti hallitusohjelman toimintasuunnitelmassa tehdä selvityksen yh-
tenäisemmän valtioneuvoston mallin toimivuudesta Suomessa (vrt. Ruotsissa käytössä oleva malli, 
jossa ministeriöt muodostavat yhden viraston). Osana selvitystä tarkasteltiin myös komiteatyön uu-
distamista osana laajojen lainsäädäntöhankkeiden valmistelua. Työryhmän luovutti selvityksensä 
”Yhtenäinen valtioneuvosto syntyy yhteistyöllä ja yhtenäisillä toimintatavoilla” (VM 15/2017) kun-
ta- ja uudistusministeri Vehviläiselle 18.4.2017. 
 
Keskeiset ehdotukset. Työryhmä ehdotti toimenpiteinä yhtenäisemmän valtioneuvoston toiminta-
edellytysten parantamiseksi ensiksi nykyistä yhtenäisempää henkilöstöpolitiikkaa valtioneuvostoon, 
henkilöstön liikkuvuutta ja työkiertoa sekä valtioneuvoston yhteistä palkkausjärjestelmää. Työryh-
män toimeksiannon pääkohtien toteuttamista tukisi yhteensopivien tietojärjestelmien pikainen käyt-
töönotto valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä. Lisäksi ehdotettiin valtion ylimpien virkamiesten 
valintalautakunnan perustamista. Sen sijaan työryhmä ei nähnyt ensisijaisena vaihtoehtona organisa-
torisesti yhtenäisen valtioneuvostoviraston perustamista, eikä se esittänyt rakenteellisia muutoksia 
valtioneuvostoon tai sen ministeriöihin.  
 
Toiseksi työryhmä piti kannatettavana, että hallitusohjelmasta tehdään entistä tiiviimpi strategia-
asiakirja, ja että hallitusohjelman laatimisen jälkeen valmistellaan poliittisessa ohjauksessa hallituk-
sen toimintasuunnitelma. Eduskunnan ja hallituksen välistä luottamusta lisäisi, jos hallituksen toi-
mintasuunnitelman valmistuttua ministerit esittelisivät vastuullaan olevat hallituksen toimintasuunni-
telman kohdat ministeriön asioita pääasiassa käsittelevälle eduskunnan valiokunnalle. 
 
Kolmanneksi työryhmä arvioi pääministerin roolia hallituksen johtajana sekä hallituksen poliittisen 
johtamisen ja virkamiesjohtamisen välistä suhdetta. Työryhmän näkemyksen mukaan pääministerin 
asema valtioneuvoston johtamisessa ei kaipaa lainsäädännön muuttamista, mutta johtamistehtävää 
helpottaisi riittävä avustajien määrä. Työryhmä piti myös keskeisenä, että hallituksen strategiaistun-
toja käytetään entistä tehokkaammin hallituksen työvälineenä asioissa, joissa yhteinen sitoutuminen 
keskeisiin hankkeisiin tai asioihin on tarpeen. Virkamiesjohtamisen osalta työryhmä katsoi, että 
kansliapäälliköiden asema ministeriöiden korkeimpina virkamiehinä on säilytettävä ja että ns. kans-
liapäällikkökokouksen asemasta ja tehtävistä säädettäisiin nykyistä tarkemmin valtioneuvoston ohje-
säännössä.  
 

Tausta: johtamisen kärkihankkeen tavoitteet 
 
Johtamisen kärkihankkeessa valtioneuvoston ja valtionhallinnon johtamisprosessit sovitetaan yhteen 
strategisen hallitustyöskentelyn kanssa. Samalla vahvistetaan hallinnonalojen rajat ylittävää, tietoon 
perustuvaa johtamista ja toimeenpanoa. Kärkihanke muodostuu toimenpiteistä yhtenäisemmäksi val-
tioneuvostoksi ja valtionhallinnoksi sekä toimenpiteistä johtamisen ja toimeenpanon toimintatapojen 
uudistamiseksi.  

 
Johtamisen kärkihanke sisältää useita käynnissä olevia hankkeita johtamisen ja hallinnon kehittämisek-
si. Näihin merkittävimmät ovat ministeriöiden johtamisjärjestelmien uudistaminen, uusi kevennetty 
malli ylemmän johdon johtamissopimuksiksi, toimenpiteet valtionhallinnon henkilöstöjohtamisen ke-
hittämiseksi sekä selvitys yhtenäisen valtioneuvostomallin toimivuudesta. Hanke sisältää myös uuden-
laista tekemistä toimintakulttuurin kehittämiseksi ja uusien toimintatapojen luomiseksi. 

 
Kärkihankkeen toimenpiteet on aikataulutettu siten, että kärkihanke valmistuu kokonaisuudessaan vuo-
den 2018 loppuun mennessä. Kärkihanke etenee tällä hetkellä suunnitellusti ja aikataulussa. 
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Neljänneksi työryhmä ehdotti valtioneuvoston poikkihallinnollisen toiminnan tehostamista ja riittä-
vää resursointia. Käytännön toimenpiteenä ehdotettiin, että valtioneuvoston yleisistunto voisi asettaa 
määräaikaisia toimielimiä laajojen, poikkihallinnollisten asioiden valmistelua varten. 
 
Viidentenä työryhmä arvioi toimia lainvalmistelun laadun kohentamiseksi, hyvän lainvalmisteluta-
van noudattamiseksi, ministereiden perehdyttämiseksi hyvän lainvalmistelun periaatteiden noudat-
tamiseen ja komiteatyön kehittämiseksi. Työryhmän mielestä komiteoita tulisi käyttää nykyistä use-
ammin yhteiskunnallisesti merkittävien, laajakantoisten hankkeiden valmisteluun. Työryhmä ehdotti 
lisäksi, että kaikkiin ministeriöihin valtioneuvoston kansliaa lukuun ottamatta perustetaan lainsää-
däntöjohtajan virka, ja että oikeusministeriön voimavaroja vahvistetaan, jotta se pystyy nykyistä pa-
remmin avustamaan muita ministeriöitä erityisesti valtiosääntöoikeutta ja muuta julkisoikeutta kos-
kevissa kysymyksissä. Työryhmä korosti hyvän lainvalmistelun periaatteiden noudattamista sekä po-
liittisella, että virkamiestasolla. 

 
Työryhmä esitti yhteensä 20 eri toimenpidettä, joiden osalta tehtiin jatkoselvitys keväällä 2017. 
Eduskuntaryhmien lausuntopalautteen myötä ehdotuksia on muokattu edelleen ja ne odottavat toi-
mintatapojen uudistamisen ministerityöryhmän linjauksia. Alla on esitetty yhteenveto Tiitisen työ-
ryhmän sekä muiden yhtenäisempään valtioneuvostoon valtionhallintoon tähtäävien ehdotusten tä-
mänhetkisestä valmistelutilanteesta. 

 

Jatkovalmistelu: yhteenveto toimenpide-ehdotuksista yhtenäisemmän valtioneuvoston ja val-
tionhallinnon kehittämiseksi 

(1) Valtioneuvoston virkamiestyön edellytysten parantaminen.  

- kansliapäälliköiden aseman ja tehtävien tarkempi säätäminen ja KP-kokousten roolin vahvistami-
nen – ei ole etenemässä ehdotuksen saaman ristiriitaisen vastaanoton takia 
- ylimmän virkamiesjohdon valintaa tukeva arviointiryhmä – käynnistetään kaksivuotinen kokeilu 
2018-2019, arvioidaan tulokset ja päätetään sen jälkeen jatkotoimista 
- valtioneuvoston yhteinen palkkausjärjestelmä – linjataan jatko, kun tiedetään 1/2018 eteneekö koko 
valtion yhteinen palkkausjärjestelmä 
- yhteensopivien tietojärjestelmien käyttöönotto valtioneuvostossa ja ministeriöissä – etenee  

(2) Strategisen ohjauksen vahvistaminen 

- ministerit esittelevät hallitusohjelmaan liittyvän oman ministeriönsä toimintasuunnitelman edus-
kunnan asianomaiselle valiokunnalle – toimeenpannaan osana seuraavaa hallitusohjelmaa 

(3) Valtioneuvoston toimintaedellytysten parantaminen 

- pääministerin esikunnan vahvistaminen poikkihallinnollisen koordinaation vahvistamiseksi – toi-
meenpannaan osana seuraavaa hallitusohjelmaa 
- strategiaistuntojen käyttäminen työvälineenä asioissa, joissa yhteinen sitoutuminen tarpeen – ete-
nee, säädösmuutokset valmiina 
- pääministerin aloitteesta valtioneuvoston asettamia määräaikaisia toimielimiä laajojen poikki-
hallinnollisen asioiden valmisteluun – etenee, säädösmuutokset valmiina 

(4) Lainvalmistelun laadun parantaminen 

- ministeriöt nimeävät kansliapäällikön tueksi virkamiehen vastaamaan lainsäädännön valmistelun 
laadusta (koskee UM, VM, OKM, MMM, LVM ja STM) – nimetään ministeriöihin lainsäädännöstä 
vastaava virkamies tehtävämääräyksellä, myöhemmin harkittava VNOS:n tarkentamista kansliapääl-
likön ja lainvalmistelusta vastaavan virkamiehen tehtävänjaosta 
- ministereiden perehdyttäminen vaalikauden alussa lainsäädännön valmisteluun – VNK valmistelee 
yhteistyössä VM:n ja OM:n kanssa siten, että materiaali ja perehdyttäjät ovat valmiina seuraavan 
hallituskauden käynnistyessä 
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- komiteoiden hyödyntäminen yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden valmistelussa – ei vaadi eri-
tyisiä valmistelutoimenpiteitä 
- mikäli arviointineuvoston lausuntoa ei voida noudattaa, tulee asiasta tehdä merkintä hallituksen esi-
tykseen – OM päivittää ohjeistukset (lainvalmistelun prosessiopas, lainkirjoittajan opas)  

(5) Ministeriöiden johtamisjärjestelmät 

- ministeriöiden johtoryhmäkäytäntöjen yhtenäistäminen – yhteinen johtoryhmävalmennus käynnis-
sä, samoin avainhenkilöiden sparraukset; tulokset raportoidaan 2018 lopussa 
- johtamisjärjestelmien yhdenmukainen kuvausmalli sekä johtamisen vuosikello – ministeriöt ovat 
vieneet eteenpäin; Suomi mukana OECD:n Leadership for systems thinking – työssä (2017-2019) 
- kansliapäällikkökokouksen aseman uudistaminen  
- kansliapäälliköiden Code of Conduct -pelisääntöjen päivittäminen 

(6) Strateginen henkilöstöjohtaminen (Valtiokonttorin HR-selvitys) 

- SHRM:n vahvistaminen VM:n organisaatiouudistusten kautta – hallintopolitiikan alivaltiosihteeri 
vastaa HR -johtamisen organisoimisesta ja koordinoimisesta, avs:n tukena poikkihallinnollinen HR-
ohjausryhmä; VKO:lle perustetaan uusi HRD-yksikkö 
- ministeriöt vastaavat HR-asioiden strategisten linjausten toimeenpanosta hallinnonaloillaan –
hahmotetaan parhaat toimintatavat 

(7) Valtion työnantajapolitiikan uudistaminen 

- VTML:n toiminta siirtyi 1.7.2017 suoraan VM:n kansliapäällikön alaisuuteen. Valtion palkkausjär-
jestelmän uudistamisesta ks. tämän kohta 1 edellä 

(8) Osaaminen ja tiedolla johtaminen 

- uusi eOppiva -koulutuspalvelu – HAUS rakentaa uuden palvelukokonaisuuden (verkkosivusto, yh-
teisen tekemisen koordinointi, sisältöjen kehittäminen) yhdessä Valtorin kanssa (verkko-oppimis-
alustan tekninen toimivuus) kevään 2018 aikana 
- tiedolla johtamisen kokonaisuus, analysointi- ja raportointipalvelu – Valtiokonttori toteuttaa julki-
sen hallinnon analysointi- ja raportointipalvelun ja vastaa tietojohtamisen kulttuurin rakentamisesta 
valtionhallinnossa yhdessä muiden konsernitoimijoiden kanssa (VM:n erillisrahoitus 2017–2019) 
- henkilöstön liikkuvuutta edistetään keräämällä ja jakamalla parhaita käytäntöjä – VM asettaa hank-
keen/työryhmän valmistelemaan jatkotoimenpiteitä ja yhteisiä menettelytapoja henkilöstön liikku-
vuudelle valtionhallinnossa; VM ehdottaa, että VNK käynnistää hankkeen henkilöstön liikkuvuuden 
edistämiseksi valtioneuvostossa. Kehittämistyö sovitetaan yhteen valtiovarainministeriön asettaman 
valtionhallinnon yhteisen liikkuvuushankkeen kanssa 
 
Relevanssi keskushallinnon uudistamiselle. Toimenpiteillä yhtenäisen valtioneuvoston kehittä-
miseksi rakennetaan toimivampaa keskushallintoa valtioneuvostotasolla. Vastuu työryhmän ehdotus-
ten toteuttamisesta jakautuu valtioneuvoston kanslian (ja VNHY:n), valtiovarainministeriön (ja 
VTML:n), oikeusministeriön ja osin linjaministeriöiden välillä.  
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5) Rakenteellisia uudistuksia koskevat periaatteet ja 2020-luvun virastomalli 
 

Osana keskushallintouudistuksen muutosohjelmaa valmistellaan ehdotus 2020-luvun virastomalliksi 
sekä rakenteellisia uudistuksia koskevat periaatteet virastojen sekä julkishallinnollisia tehtäviä hoita-
vien muiden valtion organisaatioiden perustamiseen ja uudelleenjärjestelyihin liittyen. Valmistelusta 
vastaa muutosohjelman ohjausryhmän nimeämä alaryhmä, johon kootaan tarvittava asiantuntemus 
valmisteluryhmästä täydennettynä ohjelmaorganisaation ulkopuolisilla asiantuntijoilla. 
 
2020-luvun virastomalli. Keskushallinnon muutosohjelma selvittää valtionhallinnon nykyiseen vi-
rastomalliin liittyviä piirteitä, jotka voivat muodostua esteeksi virastojen toiminnallisten tarpeiden to-
teuttamiselle. Selvityksessä tarkastellaan mm. virastomuodon juridiikassa, ohjauksessa, rahoitukses-
sa, johtamisessa ja menettelyissä olevia uudistustarpeita, minkä pohjalta laaditaan kehittämisehdo-
tukset valtion virastojen ja laitosten toiminnallisen joustavuuden lisäämiseksi. Tavoitteena on paran-
taa virastojen toimintakykyä. 
 
Rakenteellisia uudistuksia koskevat periaatteet. Valtionhallintoon kuuluu useita erilaisia organi-
saatiomuotoja, joista yleisin on virasto. Valtiolle kuuluvia tehtäviä hoidetaan myös liikelaitosmuo-
dossa ja yhtiömuodossa. Näiden lisäksi tehtäviä hoitavat julkisoikeudelliset laitokset, rahastot sekä 
säätiöt. Valinta näiden eri organisaatiomuotojen välillä on ollut epäsystemaattista ja osin satunnaista, 
koska organisaatiomuodon valintaa ohjaavia periaatteita ei ole linjattu missään. Keskushallinnon 
muutosohjelman tehtävänä on kuvata eri organisaatiomuotojen keskeiset piirteet, niihin liittyvät vah-
vuudet ja heikkoudet sekä muotoilla yleiset organisaatiomuodon valintaperiaatteet.  
 
Jatkovalmistelu. Vuosina 2018-2019 on saatu valmisteltua linjaukset/kriteerit/edellytykset virasto-
tyyppisen toiminnan yhtiöittämiselle ja muille organisointimalleille. Vuonna 2020 on voimassa lain-
säädäntö, ohjausmallit sekä rakennevaihtoehdot siten, että 2020-luvun virastomalli ja ohjaustapa 
tyydyttää hyvän hallinnon ja joustavan organisoitumisen tavoitteita ja yhtiöittämiselle on selkeät, po-
liittisella tasolla hyväksytyt edellytykset.  

 
6) Valmius, varautuminen ja turvallisuus -osahanke 
 

Valmius, varautuminen ja turvallisuus -osahankkeessa arvioidaan tarpeet valtioneuvoston yhteisen 
toiminnan ja yhteistyön vahvistamiseksi ja päivittämiseksi vastaamaan maakuntauudistuksen jälkeis-
tä julkisen hallinnon organisaatiota ja nykyisiä varautumisen ja turvallisuuden tarpeita. Osahanketta 
valmistellaan valmiuspäällikkökokouksissa turvallisuuskomitean sihteeristön tukemana. 
 
Keskeiset tavoitteet. Valtionhallinnon varautumisen ja häiriötilanteiden hallinnan yhteistyöelimet 
(turvallisuuskomitea -TK, valmiuspäälliköt -VP, valmiussihteerit -VS) ovat syntyneet eri aikoina ja 
kunkin ajan tarpeisiin. Siten niiden väliset roolit ja tehtävät ovat aikansa muovaamia. Yhteistoiminta 
sujuu voittopuolisesti kuitenkin hyvin, joten isoista muutostarpeista ei ole kysymys. Koska eri yh-
teistyöelimistä ja niiden tehtävistä on säädetty eri aikoina, olisi kuitenkin tarkasteltava sitä, onko va-
rautumisen ja häiriötilanteiden hallinnan yhteistyön alueilla toiminnallisia päällekkäisyyksiä tai vas-
taavasti osa-alueita, joita yhdessäkään organisaatiossa ei käsitellä. Lisäksi olisi avoimesti arvioitava, 
onko olemassa olevia yhteistyöorganisaatiota pystytty riittävästi hyödyntämään häiriötilanteissa vai 
onko häiriötilanteiden hallintaan liittyvää yhteistyötä varten jouduttu perustamaan erikseen yhteis-
työryhmiä ns. ad hoc-pohjalta. Edellä mainittujen yhteistoimintaelinten keskittyessä ensisijaisesti yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvän varautumisen yhteensovittamiseen, niillä 
on kuitenkin kiinteitä liittymäkohtia muihin yhteistyöfoorumeihin. Esimerkkinä näistä foorumeista 
voidaan mainita kansliapäällikkökokous, joka toimii valtioneuvoston johtamisen tukena. Häiriötilan-
teissa johtamisen tukena toimii myös valmiuspäällikkökokous. Ministeriöiden yhteisiä turvallisuus-
palveluja tuottaa edellisen keskushallintouudistuksen pohjalta perustettu valtioneuvoston hallintoyk-
sikkö (VNHY). 
 
Varautuminen tuottaa häiriötilanteiden hallintaan ja poikkeusoloihin liittyvää valmiutta. Toisaalta se 
on kiinteässä yhteydessä myös päivittäisen turvallisuustoiminnan kanssa. Valmiuspäälliköiden osa-
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hankkeen ideointityöpajassa ja aiempien kokousten ja vuoden 2012 SWOT-analyysin perusteella ny-
kytila edellyttäisi seuraavien asioiden täsmentämistä ja jopa tehtäväalojen määrittelyä: 
- Varautumisen ja valmiuden foorumien (TK, VP, VS) tehtäväjaon selkiyttäminen, erityisesti suh-

teessa konsernipalveluihin (esim. VNHY) 
- Valtioneuvoston ohjesääntöön, asetuksiin, strategioihin ja muihin ohjaaviin asiakirjoihin liitty-

vien termien ja niiden määritelmien tarkastaminen 
- Muiden uudistusten (mm. sote- ja maakuntauudistus, kuntien yleisohjaus KUJA2-hanke, kans-

liapäällikkökokouksen kehittäminen) aikataulu ja keskinäisen ohjauksen yhteensovittaminen. 
 
Jatkovalmistelu. Osahankkeen tavoitteena on päivittää (optimoida) keskushallinnon varautumisen, 
valmiuden ja turvallisuustoiminnan roolit ja yhteistyömallit sekä laatia toimintatapamalli ja mahdol-
liset esitykset valtioneuvoston ohjesäännön sekä muiden säännösten muutostarpeista. Lopputuote 
laaditaan toimintatapamalliksi, joka kuvaa yhteiskunnan varautumisen ja valmiuden yhteistyö- ja oh-
jausmallin sekä ministeriöiden toimintakykyyn liittyvän toiminnan vastuineen. Esitysten tavoiteaika 
on 30.6.2018. 
 
Relevanssi keskushallinnon uudistamiselle. Varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden yhteistoi-
minnassa on selkeitä liittymiä keskushallintouudistuksen keskeisiin osa-alueisiin: 

o Digitaalisen yhteiskunnan ohjausmalli: Digitaalisuus menestystekijänä edellyttää vahvaa ky-
berturvallisuutta, joka on varautumisen yhteistyöfoorumien eräs säännöllinen kehittämisalue. 
Kuten muussakin varautumisessa, tavoitteena on integroida varautuminen ja riittävä turvalli-
suusosaaminen kiinteäksi osaksi muuta johtamista ja hallinnollista toimintaa. 

o Luova: Uusi virasto on tärkeä toimija myös turvallisuuden näkökulmasta. Se saa ohjausta useil-
ta hallinnonaloilta, joten varautumisen yhteistyöfoorumien mahdollisuus jakaa tietoa valtioneu-
vostolaajuisesti ja turvallisuuskomitean kautta tärkeimmille kumppaneille parantaa toiminnan 
vaikuttavuutta. 

o Maakuntien ohjaus: Maakuntien ohjausta on valmisteltu jo varsin pitkälle erityisesti varautu-
misen osalta. Valmiuden ja johtamisen osalta keskushallinnon rakenteiden selkiyttäminen on 
tarpeen myös maakuntia ja edellisessä kohdassa mainittua Luova-virastoa ajatellen. 

o Valtioneuvoston yhteiset toimintatavat ja yhtenäinen valtioneuvosto: Varautumisen yhteis-
työfoorumeja pidetään jo nyt hyvänä esimerkkinä ja käytäntönä poikkihallinnollisesta yhteis-
työstä, jossa säännöllisesti muodostetaan pitemmän aikavälin turvallisuustilannekuvaa ja kehite-
tään toimialakohtaisten asioiden lisäksi yhteistoimintaa. Käytännössä tätä tehdään määräaikai-
sissa kokouksissa ja tietoteknisiä mahdollisuuksia hyödyntäen yhteisissä digitaalisissa työtilois-
sa ja turvallisuusverkon (TUVE) käytössä. 

o Johtaminen: Osahankkeen keskeinen tehtävä on selkiyttää tehtäväjakoa turvallisuuden opera-
tiivisen johtamisen sekä varautumisen ja valmiuden suunnittelua koskevan valmistelun osalta. 
Siten pystytään paremmin vastaamaan nopeasti muuttuvan turvallisuusympäristön haasteisiin 
sekä tukemaan alueellista ja paikallista tasoa varautumisen, valmiuden sekä turvallisuustoimin-
nan kysymyksissä.  

 


