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Miten riskienhallinta näyttäytyy johdolle?
Johda myös riskejä – riskienhallinta mahdollistaa #onnistuminen #menestyminen

Riskienhallintaseminaari 12.3.2018

Tarkastusjohtaja Kaisa Sistonen, Oikeusministeriö



Esityksen sisältö

●Oikeusministeriön hallinnonala ja riskit

●Tulevaisuuskatsauksen valmistelu on ennakointia 
ja riskienhallintaa

● Johtamisjärjestelmän kehittäminen parantaa 
kykyä kohdata riskejä

●Hyvä johtaminen ja johtoryhmätyöskentely on 
riskienhallintaa

●Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja 
riskienhallinnan haasteet
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TUOMIO-
ISTUIMET

• Korkein oikeus
• Hovioikeudet
• Käräjäoikeudet
• Korkein hallinto-
• oikeus
• Hallinto-

oikeudet
• Markkinaoikeus
• Työtuomioistuin
• Vakuutusoikeus

SYYTTÄJÄT
● Valtakunnansyyttäjänvirasto

● Syyttäjänvirastot

RIKOSSEURAAMUS-
LAITOS

• Keskushallinto
• Täytäntöönpano-

alueet
• Rikosseuraamus-

alueet
• Rikosseuraamusalan

koulutuskeskus

OIKEUSAPU JA YLEINEN EDUNVALVONTA
● Oikeusaputoimistot

Hallinnonalan toimijat

ULOSOTTO
● Valtakunnanvoudinvirasto
● Paikalliset ulosottoyksiköt

MUITA VIRASTOJA
• Oikeusrekisterikeskus
• Onnettomuustutkintakeskus
• Konkurssiasiamies
• Lapsiasianvaltuutettu
• Tasa-arvovaltuutettu
• Tietosuojavaltuutettu
• Yhdenvertaisuusvaltuutettu
• Kuluttajariitalautakunta



Henkilöstö hallinnonalalla
● Henkilöstön kokonaismäärä oikeusministeriön hallinnonalalla on 

noin 9 100, josta ministeriön osuus noin 270.

Tuomioistuin-
laitos 36 %

Rangaistusten
täytäntöön-
pano 28 %

Ulosottolaitos ja 
Konkurssi-
asiamiehen 

toimisto 13 %

Oikeusapu ja 
Kuluttajariita-

lautakunta
12 %

Ministeriö ja sen 
yhteydessä 

toimivat 
erillisvirastot

4 %

Syyttäjälaitos
6 %H
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Talous
● Hallinnonalan bruttotoimintamenot 2016
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Bruttotoimintamenot eivät sisällä virastojen mahdollisia tuloja.

Palkat 69 %

Toimitilamenot
14 %

Toimistopalvelut
6 % Sekalaiset menot

3 %

Asiantuntija-
palvelut 3 %

Vankeinhoidon
erityismenot 2 %

Henkilöstö-
palvelut 1 %

Matkamenot 1 %



Toimenpiteitä riskienhallinnan kehittämiseksi

●Riskienhallintaa ja tietoturvallisuutta kehitetty 
aktiivisesti vuodesta 2013 lähtien 

●Riskienhallinnan erityisasiantuntija 2014

●Hallinnonalan riskienhallintapolitiikka 2015

●Hallinnonalan riskienhallinnan 
yhteistyöverkosto

●Riskienhallinnan kehittämisohjelma



Digiteknologian 
mahdollisuuksia ei osata 

hyödyntää riittävästi

Hallinnonalan 
henkilöstö 

ikääntyy ja suuret 
ikäluokat jäävät 

eläkkeelle

Julkisen talouden 
säästötavoitteet 

kasvavat

Sääntelyn kiivas 
tahti ja 

lainvalmistelu-
resurssien 
niukkuus

Ääriajattelu ja 
radikalisoituminen 

lisääntyvät

OM:n hallinnonalan strategiset 
riskit – TOP FIVE
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Tulevaisuuskatsauksen valmistelu on 
ennakointia ja riskienhallintaa



Tulevaisuuskatsauksen valmistelu 
skenaariopohjaisen strategiatyön pohjalta

● Tarkoituksena tuottaa virkamiestyönä tilanne- ja kehitys-
arvioita tulevaisuuden näkymistä ja niiden edellytyksistä 
poliittisen päätöksenteon tueksi

● Katsauksessa kuvataan hallinnonalan keskeisimmät 
keskipitkän aikavälin (5-10 vuotta) haasteet ja 
toimintavaihtoehdot

● Työ perustuu ”Ennakointi strategisena voimavarana” –
projektissa valmisteltuihin valtioneuvoston 
muutostekijäkortteihin (http://vnk.fi/tulevaisuustyo)

● Linjauksia hyödynnetään mm. osana strategiatyötä, keskipitkän 
aikavälin suunnittelua ja riskienhallintaa
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TOIMINTA-

YMPÄRISTÖN 

ANALYYSI

KESKEISTEN 

EPÄVARMUUS-

TEKIJÖIDEN 

VAIHTOEHTOISET 

KEHITYSSUUNNAT

SKENAARIOIDEN

LOGIIKKA JA 

RAKENNE 

SKENAARIOIDEN 

HAVAINNOLLISTA-

MINEN JA 

KONKRETISOINTI

SKENAARIOIDEN 

VAIKUTUKSET

STRATEGIAN 

TESTAUS 

SKENAARIOITA 

VASTEN

• Ministeriöiden 
toimintaan vaikutta-
vien muutostekijöiden 
tunnistaminen

• Muutosvoimien 
ristikkäisvaikutuksen 
analysointi 
systeemisemmän
ymmärryksen 
kehittämiseksi

• Epävarmuus-
vaikuttavuusanalyysi 
keskeisten 
epävarmuustekijöi-
den tunnistamiseksi

• Keskeisten epävar-
muustekijöiden
vaihtoehtoisten 
kehityssuuntien 
tunnistaminen

• Vaihtoehtoisten 
kehityssuuntien 
keskinäinen 
ristivaikutusanalyysi 
eli konsistenssi-
analyysi 
johdonmukaisten 
skenaarioiden 
tunnistamiseksi 

• Skenaarioden syy-
seuraus-suhteiden 
kehittäminen

• Skenaarioiden 
havainnollistaminen ja 
konkretisoiminen

• Skenaarioiden 
vaikutukset

• Mahdollisuudet ja 
riskit

• Strategisten 
vaihtoehtojen 
luominen 

• Strategian testaus 
skenaarioita vasten

• Varautumis-
suunnitelmat eri 
skenaarioissa

• Skenaarioista  
riippumattomat 
välttämättömät 
toimenpiteet

• Jatkuva 
toimintaympäristö 
seuranta

Vaikuttavat 
muutostekijät

Keskeiset 
epävarmuudet ja 
niiden tulemat

Konsistenttien
skenaarioiden 
valitseminen

Skenaarioiden 
havainnollistukset

Skenaarioiden 
vaikutusanalyysi

Strategisten 
vaihtoehtojen 
tuulitunnelointi

Sc1 Sc2

Sc3 Sc4

Sc1

Sc2

2

3

4

5

1

Skenaariopohjainen strategiaprosessi

PR 1

KF 1

PR 2

PR 3

PR 4

PR 1

KF 2

PR 2

PR 3

PR 4

PR 1

KF 3

PR 2

PR 3

PR 4

PR 1

KF 1

PR 2

PR 3

PR 4

PR 1

KF 2

PR 2

PR 3

PR 4

PR 1

KF 3

PR 2

PR 3

PR 4
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IF 
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Sc 2

--
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IF = Influencing Factor, KF = Key Factor, Pr = Projection, Sc = Scenario, ST = Strategy
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Oikeusministeriö

Muutostekijät

OM

▪ Yhteiskunnan vakaus 

▪ Rikollisuus

▪ Kansalaistenluottamus demokratiaan 

ja oikeusvaltioon 

Society

Technology

Economy

Ecology

Politics

TOIMIALAKOHTAISET

MACRO-TRENDS

 Demografinen muutos

 Muuttoliike

 Eriarvoistuminen / 
polarisoituminen

 Arvojen ja asenteiden muutos

 Kansalais-yhteiskunta 
(Demokratian kehitys)

 Alueellinen kehitys

 Koulutus 

 Individualisoituminen ja 
neoryhmäytyminen

 Teknologinen kehitys

 Digitalisaatio

 Kaikkialla läsnäoleva 
älykkyys

 Talouden kehitys

 Työn murros

 Globalisaatio

 Alustatalous, jakamistalous

 Ilmastonmuutos

 Luonnonvarojen niukkuus 
(energiatuotantomuodot)

 Ympäristöön kohdistuvat 
riskit ja uhat

 Kansainvälinen kehitys

 EU:n kehitys

 Venäjän kehitys

 Julkishallinnon kehitys

 Poliittinen järjestelmä ja toiminnan kehitys

 Globaaliriski-yhteiskunta
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Keskeisen epävarmuustekijän määritelmä / rajaus

Projektiot eli vaihtoehtoiset kehityskulut vuoteen 2030

Ulottuvuudet / Indikaattorit: Mihin epävarmuus kyseisessä tekijässä ensisijaisesti liittyy?

OIKEUSVALTIO 2030

Keskeinen epävarmuus: Teknologinen kehitys

• Teknologia luo mahdollisuuksia ja konkretiaa hyvinvoinnin kasvattamiseen. Kehittyneet tietojärjestelmät ovat turvallisia ja 

helppokäyttöisiä. Raskaita ja vaarallisia yhteyskunnantoimintoja tuotetaan yhä enemmän teknologia avulla. Robotisaatiota ja 

tekoälyä hyödynnetään turvallisesti. Teknologiaan liittyvät uhkatekijät pystytään ennakoimaan ja  ne ovat hallinnassa. 

Oikeusministeriön hallinnonalalla teknologiset innovaatiot  parantavat työntuottavuutta ja resurssit hyödynnetään 

tehokkaammin: käsittelyajat lyhenevät, oikeusturva paranee, Rikosseuraamuslaitos hyödyntää tehokkaasti uusia teknisiä 

innovaatioita.

Teknologiakehitys muokkaa yhteiskunnan toimintaympäristöä ja -tapoja lukemattomin tavoin. Teknologian kehittymiseen liittyvät hyödyt ja 
mahdollisuudet kuten toisaalta riskit ja uhat ovat merkittävimmistä muutostekijöistä tulevaisuudessa. Teknologisen kehityksen nopeus tekee  
kuitenkin ennakoinnista haastavaa. Robotisaation ja tekoälyn etiikka, turvallisuus ja sääntely nousevat isoiksi kysymyksiksi.

Pystytäänkö oikeusjärjestelmän eri osa-alueilla ja mm. äänestämisessä hyödyntämään kehittyvän teknologian mahdollisuuksia turvallisesti ja 
vastuullisesti? Pystytäänkö hallinnonalan keskeiset ydintoiminnot suojaamaan  teknologian mahdollistamilta uhilta?

• Teknologisten innovaatiot: hyvinvoinnin lähde vai ongelmien ja rikollisuuden aiheuttaja?  Toteutuuko tietoturva? Mikä on 

teknologian vaikutus  oikeusministeriön hallinnonalan työn tuottavuuteen?

Toimiva digiyhteiskunta

• Julkishallinto ei ole pysynyt mukana digitalisaatiossa. Teknologisten innovaatioiden hyödyntäminen on 

jäänyt vähäiseksi, koska niitä ei ole osattu hyödyntää turvallisesti ja tehokkaasti. Järjestelmät ovat 

vanhentuneita ja yhteensopimattomia.

• Teknologinen kehitys on tuonut monenlaisia työkaluja lisätä hyvinvointia ja työn tuottavuutta. Jatkuvan uhan 

teknologian hyödyntämiselle muodostavat siihen liittyvät riskitekijät kuten tietoturvaloukkaukset, kyberhyökkäykset ja 

kyberterrorismi. Merkittävä osa digitalisaatioon käytettävistä resursseista joudutaan käyttämään riskien torjuntaan ja 

hallintaan. Tekoäly  voi muodostaa potenttiaalisen uhan jos sen käyttö riistäytyy hallitsemattomaksi. Nopeasti etenevä 

robotisaatio voi jättää suuria massoja työttömäksi ja toimettomaksi, mikä lisää monenlaisia yhteiskunnallisia riskejä.

• Teknologian valjastaminen hyötykäyttöön hidastuu ja kangertelee; erilaiset haitat ja uhat ovat lähes 

pysäyttäneet digikehityksen. Järjestelmät ovat vanhanaikaisia, mutta niitä ei kyetä uudistamaan. On 

mahdollista, että joudutaan palaamaan esidigiaikaan, jotta tietoturvaloukkaukset ja kyberhyökkäykset eivät 

vahingoittaisi yhteiskuntaa. Teknologia ei tuo parannusta työn tuottavuuteen, koska innovaatiota ei voida 

hyödyntää. Teknologisen kehitykset riskit ovat suurempia kuin hyödyt.

Digiloikasta pudonnut 

julkishallinto

Riskialtis digiyhteiskunta

Epäonnistunut 
digiyhteiskunta
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Skenaarion kiteytys

Skenaarion kiteytys

Mahdollisuudet

Riskit / Uhat Strategiset vaihtoehdot

• Riskeihin varautuminen vie merkittävän osan 

resursseista, joten positiiviselle kehittämiselle ei riitä 

voimavaroja

• Luottamus oikeuslaitokseen heikkenee korruption 

lisäännyttyä

• Syrjäytyminen ja eriarvoisuus lisäävät rikollisuutta ja 

turvattomuutta

• Yhteiset riskit kasvattavat pyrkimystä hakea 

yhteisymmärrystä ongelmien ratkaisemiseksi

• Taloudelliset resurssit mahdollistavat panostuksen 

riskienhallintaan

• Asioista sopiminen lisääntyy

• Korruption torjuntaa tehostetaan

• Varaudutaan oikeuslaitoksen resursointiin ja 

syyttäjälaitoksen toimintaedellytysten turvaamiseen 

poikkeusoloissa 

• Huolehditaan oikeusavun saatavuudesta

• Kansalaisten vaikuttamisedellytykset turvataan

• Tehostetaan vuorovaikutusta järjestöihin

• Pyritään luomaan vakautta pitämällä yllä oikeusalan 

kansainvälistä yhteystyötä 

OIKEUSVALTIO 2030: Skenaarioiden vaikutusten 

analysointi Tasapainoileva riskiyhteiskunta 2030
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Oikeusministeriö: Varautumissuunnitelmat

Tasapainoileva riskiyhteiskunta 2030

• Kriisitietoisuutta kasvatetaan hallinnonalalla.

• Varmistetaan riittävät resurssit ja keinovalikoima 

oikeusvaltio ylläpitämiseen kriisitilanteissa.

• Identifioidaan ydintoiminnot ja toisaalta ne toiminnot, 

joista voidaan kriisitilanteissa supistaa. 

• Kehitetään oikeuslaitosta ja seuraamusten 

täytäntöönpanoa joustavaksi, jotta on valmius kohdata 

nopeita muutoksia esimerkiksi tuomioistuimien ja 

rikosseuraamuslaitoksen asiakasmäärissä.

• Panostetaan kansalaisvaikuttamisen edistämiseen ja 

korruptiontorjuntaan, jotta kansalaisten luottamus 

demokratiaan ja oikeusjärjestelmään paranisi.

• Ylläpidetään demokratiapalveluihin liittyvää 

kriisiviestintävalmiutta. 

• Vuoropuhelua viranomaisten ja järjestöjen välillä 

ylläpidetään ja järjestöjen toimintaedellytyksiä pyritään 

turvaamaan mahdollisten kriisitilanteiden varalta.

• Kehitetään aktiivisesti kansainvälistä ja EU:n sisäistä 

yhteystyötä oikeusasioissa.
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Varautumissuunnitelmat
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OIKEUSVALTIO 2030: Skenaarioista 

riippumattomat välttämättömät toimenpiteet

• Strateginen johtaminen ja suunnittelutyö pidetään korkealla tasolla.

• Ennakointia toteutetaan johdonmukaisesti. 

• Toteutetaan ministeriön ja hallinnonalan strategioita ja ohjelmia kuten demokratiapoliittinen 

toimintaohjelma, perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma, rikoksentorjuntaohjelma ja korruption 

vastainen strategia.

• Pidetään yllä oikeuslaitoksen valmiutta reagoida yhteiskunnan muutoksiin.

• Varmistetaan, että lainsäädäntö mahdollistaa yhteiskunnan ja  kansalaisten toiminnan kaikissa 

olosuhteissa.

• Varmistetaan rikosseuraamusjärjestelmän toiminta ja ketteryys seurata rikollisuuden muutoksia.

• Turvataan oikeuslaitoksen riippumattomuus.

• Huolehditaan, että sähköinen asiointi  ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä oikeushallinnossa.

• Kehitetään sähköisiä demokratiapalveluita ja edistetään kansalaisvaikuttamista.

• Turvataan edellytykset yleisten vaalien säännönmukaiseen toimittamiseen kaikissa 

turvallisuustilanteissa sekä ylläpidetään jatkuvaa valmiutta toimittaa ennenaikaiset yleiset vaalit.

• Ylläpidetään ja kehitetään oikeusasioiden kansainvälistä yhteistyötä.
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Skenaarioista riippumattomat välttämättömät toimenpiteet
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Johtamisjärjestelmän kehittäminen parantaa 
kykyä kohdata riskejä



Johtamisjärjestelmän kehittäminen osana 
hyvää riskienhallintaa

●Toteutettiin osana VM:n koordinoimaa 
johtamisjärjestelmien kehittämishanketta

●Tavoitteena lisätä reagointivalmiutta ja varmistaa, 
että hallinnonalalla saavutetaan tarvittavat 
uudistukset

●Taustalla työvälineiden, johtamismenettelyjen ja 
pelisääntöjen yhtenäistäminen 



Valtioneuvosto

▪ Hallitusohjelma

▪ Hallituksen toimintasuunnitelma

▪ Muut hallituksen päätökset (kiky)

▪ Valtioneuvoston strategiat

Oikeusministeriö

▪ Ministeriön visio ja strategiset 

tavoitteet

▪ Hallinnonalan ohjaus

Kansainvälinen toimintaympäristö

▪ EU-asiat

▪ KV-asiat

▪ Oikeusministeri

▪ Erityisavustajat

▪ Kansliapäällikkö

▪ Osastopäälliköt ja erillisyksiköiden 

päälliköt

▪ Yksiköiden ja vastuualueiden 

päälliköt

▪ Hanke- ja projektipäälliköt

▪ Verkostojen vetäjät

▪ Asiantuntijat/valmistelijat

▪ Muut esimiehet

Johtamisfoorumit

Johtamista ohjaava säädösviitekehys, 

pääprosessit ja työvälineet

Säädösviitekehys

▪ VN:n ohjesääntö

▪ Valtioneuvoston asetus  

oikeusministeriöstä

▪ Oikeusministeriön työjärjestys

Pääprosessit

▪ Hallitusohjelman ja sen 

toimintasuunnitelman 

toteuttaminen ja seuranta

▪ Budjettiprosessi (JTS, TAE)

▪ Toiminnan ja talouden suunnittelu 

sekä tulosohjaus (hallinnonala, 

ministeriö) 

▪ Hallituksen vuosikertomus

Valtioneuvoston yhteiset prosessit

▪ Lainvalmistelun kehittäminen

▪ Virasto- ja toimitilapalvelut

▪ Asiakirjahallinto- ja 

kirjaamopalvelut

▪ Käännös- ja kielipalvelut

▪ Valtioneuvoston viestintä

▪ Tietohallinto, turvallisuus ja 

varautuminen

Muut työvälineet

▪ Suunnittelukauden prioriteetit

▪ Ministeriön tulossopimus

▪ Johtamissopimukset

▪ Valtionhallinnon yhteinen 

hankesalkku

▪ Kokonaisarkkitehtuuri

▪ Puolivuotiskatsaus, tilinpäätös/ 

toimintakertomus

▪ Valtioneuvoston arvot

▪ Valtioneuvoston yleisistunto

▪ Ministerivaliokunnat

▪ Kansliapäällikkökokous

▪ Ministerin johtoryhmä

▪ Osastopäällikkökokous

▪ Tutkimuksen ja kehittämisen 

ohjausryhmä

▪ Sektorineuvottelut

▪ OM:n EU- ja kv-asioiden

johtoryhmä

▪ Osastojen ja erillisyksiköiden  

johtoryhmät, yksikkökokoukset

▪ YT-kokoukset, 

henkilöstötilaisuudet

▪ Tulosohjausverkosto, 

henkilöstöjohtamisen 

tukiryhmä, hankintojen ohjaus-

ja kehittämistyöryhmä, 

riskienhallinnan 

yhteistyöverkosto, 

taloushallintoverkosto, 

tietohallintoon liittyvät 

yhteistyöryhmät

▪ Esimiesfoorumi

▪ Muut yhteiset  verkostot ja 

foorumit

Johtamisroolit

ja -vastuut

Valtioneuvoston tavoitteet



Toimiva johtamisjärjestelmä parantaa kykyä 
kohdata riskejä 
• On selkeä ja ymmärrettävä, muodostuu valtioneuvon ja ministeriön 

johtamisjärjestelmän yhteisestä kokonaisuudesta

• Määrittelee prosessit, pelisäännöt, välineet ja foorumit. Varmistaa selkeät 
roolit ja vastuut sekä rajapintojen tunnistamisen 

• Varmistaa strategisten tavoitteiden toimeenpanon ja tilivelvollisuuden 
toteutumisen. Ohjaa seuraamaan toiminnan tuloksellisuutta ja  jatkuvaan  
toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arviointiin.

• Perustuu muutosten ennakointiin, tiedon analysointiin ja yhteiseen 
tilannekuvaan. 

• Mahdollistaa hyvän hallinnon pitkäjänteisen johtamisen sekä eettisesti 
kestävän ja avoimen toiminnan

• Tukee henkilöstön työssä onnistumista, työhyvinvointia ja osallisuutta



Johtamisen vuosikello ministeriössä 

valtioneuvostotaso ministeriötaso osastotaso

Yhteys 
johtamisjärjestelmään 

ja suorituksen
johtamiseen

Yhteys 
valtioneuvostotason 

ohjaukseen

TOIMINNAN JATKUVA 
SUUNNITTELU, PÄÄTÖKSEN-

TEKO JA SEURANTA

Kehysneuvottelut

Hallituksen 
toimintasuunnitelma
Julkisen 
talouden suunnitelma (JTS)TAE eduskunnalle

Virastojen 
tulossopimukset

Johtamiskeskustelut – johtamissopimusten valmistelu

Raportointi ja tilinpäätökset

Toiminta- ja 
Taloussuunnitelmat ja kehysvalmistelu Hallituksen vuosikertomus

Kehysehdotus ja
JTS VM:lle

Toimintasuunnitelman 
päivitys
Budjettiriihi
TAE-neuvottelut

TA-ehdotus

Tilannekuva 
– jatkuva seuranta

Tulosneuvottelut

(Johtamis-
keskustelut   
Tarvittaessa)

Johtamisarvioinnit VM:lle

TAE VM:lle

OIKEUSMINISTERIÖ

Puolivuosikatsaus



TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

OM-VM-
neuvot-
telut

VN:n
kehysriihi

VN-
kehys-
päätös

OM:n TTS:n
ja kehys-
ehdotuksen
valmistelu

ICT- ja 
toimitila-
mitoitus, 
sektori-
neuvottelut

TTS ja kehys-
ehdotus 
VM:lle

OM budjet-
tiseminaari
aloittaa TAE-
valmistelun
TAE-sektori-
neuvottelut

TAE-
ehdotus
VM:lle

OM-VM-
neuvottelut

VN:n
budjettiriihi

TAE
edus-
kunnalle

Budjetti-
lait

Eduskunta
päättää
budjetista
(TA)

Tulostavoit-
teiden vah-
vistaminen

Tulos- ja 
johtamis-
keskustelut

OM:n tulos-
suunnittelu-
ohje

OM:n
johdon
tulos-
neuvottelu-
linjaukset

Tulos- ja 
johtamis-
keskustelut

Palvelusopimus-
neuvottelut

Kirjanpito-
yksiköiden
tilin-
päätökset

Hallituksen 
vuosi-
kertomus

Tulevaisuus
katsaus
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SIVA-lausuma

Toimintaympäristön 
muutokset ja riskit

Sisäinen 
valvonta 
ja riskien-
hallinta

Riskit ja toiminta-
ympäristön muutokset

Sektori-
kohtaiset 

riskit

TAE-tavoitteiden ja 
suunnittelukauden 

riskit

Palvelu-
sopimus-

riskit

STY:n
riskipe-

rusteinen
suun-

nitelma

Toiminta-
ympäristön 

analyysi, 
suunnittelu

-kauden 
prioriteetit 
ja riskien-
hallinnan 
tavoitteet

SIVA-arviot

Toiminta-
ympäristön 
analyysi ja 

riskit

ICT- ja 
toimitila-

riskit

OM:n ja virastojen tulos-
neuvottelut
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Hyvä johtaminen ja johtoryhmätyöskentely on 
riskienhallintaa



Johtamisen ja johtoryhmätyöskentelyn 
kehittäminen

● Johtamista ja johtoryhmätyöskentelyä kehitettiin 
osana VM:n koordinoimaa johtamisen 
kehittämishanketta 

●Käynnissä myös ministeriön oman työskentelyn ja 
toimintakulttuurin kehittämiseen tähtäävä 
”Yhteinen OM”-hanke

●Taustalla johdon oma tulokulma asiaan:  
”Lomakkeiden täyttämisestä aitoon suunnitteluun”



Hyvä johtaminen ja johtoryhmätyöskentely on 
ennakointia ja riskienhallintaa

● Johtoryhmätyö ja kokouskäytännöt strategiaa ja 
riskienhallintaa tukeviksi 

● Johtamiskoulutusta ylimmälle virkamiesjohdolle ja 
esimiestyön kehittäminen erityiseksi 
osaamisalueekseen 

●Kokeilukehittämiselle, ”varjostamiselle” ja 
riskienhallinnalle tavoitteita johtamissopimuksiin

●Työnteon tapa oikeusministeriössä –julkaisu sisältää 
johtamisen pelisäännöt sekä kuvaa hyvän hallinnon ja 
arvojen mukaista toimintaa



286.11.2017 HAUS/Janne Marniemi

JOHTORYHMÄTYÖN KEHITTÄMINEN
“ASIANHALLINNAN TILANNEKUVA”

-365 -90 -30 Teemat Tänään +30 +90 +365 +1000

xxxxxxx
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Toimeenpanossa Tulossa

Virtaus
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Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja 
riskienhallinnan haasteet



Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja 
riskienhallinnan haasteet

● Hallinnonalan strategisten tavoitteiden kehittäminen 
seuraavaa hallituskautta varten

● Miten reagoida riittävän nopeasti toimintaympäristön 
muutoksiin - ennakoinnin kehittäminen, ilmiöpohjainen 
ennakointi?

● Uusi teknologia, tekoäly ja robotiikka haastavat osaamisen ja 
oikeusvaltion perinteiset puitteet

● Tietosuojan ja –turvallisuuden kehittäminen

● Päätöksentekoa tukevan tietopohjan kehittäminen

● Viestinnän tehostaminen ja kehittäminen



Kiitos mielenkiinnostanne!

www.oikeusministerio.fi

Twitter: @oikeusmin

Facebook: www.facebook.com/oikeusministerio


