
Tervetuloa - welcome
• Government at a Glance 2021 –

Strengthening Government Resilience –
how does Finland score internationally

• OECD:n julkishallintokomitea (Public 
Governance Committee) ja sen työalueet ja 
tuotteet

• Keskustelut
• OECD ja digitaalinen hallinto
• OECD ja julkinen johtaminen ja innovaatiot
• Tilaisuus päättyy klo 13.30



OECD:n 
julkishallintokomitea



Better Policies for Better Lives 

3 OECD =  Organisation of Economic Co-operation and Development



PGC Mandaatti

“The objective of the Public 
Governance Committee is to 
assist Members and Partners in 
developing and implementing 
evidence-based and innovative 
policies to strengthen public 
sector institutions’ ability to 
respond to economic, social and 
environmental challenges and 
thereby improve outcomes for 
citizens and strengthen 
democracy. “



Public Governance Committee -
Julkishallintokomitea
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OECD:n julkishallintoa koskevat 
suositukset
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http://www.oecd.org/gov/public-procurement/recommendation/
http://www.oecd.org/gov/budgeting/recommendation-on-principles-for-independent-fiscal-institutions.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/principles-budgetary-governance.htm
http://www.oecd.org/gov/digital-government/recommendation-on-digital-government-strategies.htm
https://www.google.com/search?q=Governance+of+Critical+Risks&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:fi-FI:IE-SearchBox&ie=&oe=
https://www.google.com/search?q=Guidelines+for+Managing+Conflict+of+Interest+in+the+Public+Service&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:fi-FI:IE-SearchBox&ie=&oe=
http://www.oecd.org/governance/oecd-recommendation-public-privatepartnerships.htm
https://www.google.com/search?q=OECD+Principles+for+transparency++and+integrity+in+lobbying&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:fi-FI:IE-SearchBox&ie=&oe=
http://www.oecd.org/gov/ethics/recommendation-public-integrity/
https://www.oecd.org/gov/Recommendation-Open-Government-Approved-Council-141217.pdf
https://www.oecd.org/gov/pem/draft-recommendation-of-the-council-on-public-service-leadership-and-capability.pdf


OECD:n 
julkishallintokomitean 
työalueet ja -ryhmät
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Working Party of Senior Public Integrity Officials (SPIO)
• Tavoitteet

• Edistää hyvää julkista hallintoa tukevien ja korruption vastaisten poliitikkojen suunnittelua ja täytäntöönpanoa.

• Vahvistaa keskeisiä arvoja ja niiden toteuttamiseen osallistuvien toimijoiden valmiuksia sekä tukea päätöksentekoprosessin 
suunnittelua.

• Miten tavoitteet pyritään saavuttamaan?
• Mahdollistamalla kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakaminen.

• Tukemalla tavoitteiden täytäntöönpanon seurantaa analyyttisten työkalujen ja mittareiden kehittämisellä, vertaisarvioinneilla ja 
vertailutiedoilla.

• Osallistumalla the Government at a Glance –julkaisun toteuttamiseen.

• Avustamalla Julkisen hallinnon komiteaa OECD:n neuvoston suositusten täytäntöönpanon seurannassa integriteettiasioissa.

• Viimeaikaisia julkaisuja
• OECD:n neuvoston suositus julkisen hallinnon integriteetistä: Julkisen hallinnon integriteetti

• OECD Public Integrity Handbook

• OECD Public Integrity Toolkit
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https://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-FI.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ac8ed8e8-en.pdf?expires=1633585530&id=id&accname=oid048242&checksum=B44E3A07BF27413303FB8327CBE4F6A1
https://www.oecd.org/governance/ethics/public-integrity-toolkit.htm


Centre of Government
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• Vuosittainen kokous, alkanut jo 1980-luvula ja muuttunut säännölliseksi 
1990-luvulla. 

• Epävirallista keskustelua ja yksi OECD:n korkea-arvoisimpia verkostoja

Tavoitteena kokouksilla:
• Tarkastella, mitkä asiat tekisi valtioneuvoston ytimen työstä 

tuloksellisempaa
• Saavuttaa syvempi ymmärrys päätöksentekojärjestelmästä ja 

politiikkavalmistelusta isäntämaassa
• Käsitellä niitä laajoja hallintopolitiikkakysymyksiä, jotka on ratkaisevia 

taloudellisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumiselle. 



Julkisen sektorin innovaatiotyö
• Suomi osallistuu aktiivisesti julkisen sektorin 

innovaatiotyön kehittämiseen OECD:n OPSI-
työalueella

• Suomen julkista hallintoa ja sen piirissä 
syntyviä innovaatioita pidetään usein 
edistyksellisinä

• Vuonna 2019 allekirjoitimme julkisen hallinnon 
innovaatiojulistuksen

• Tällä hetkellä osallistumme laajaan ennakoivan 
ohjauksen (Anticipatory Innovation 
Governance) toimintamallin valmisteluun

• Lisäksi OPSI panostaa juuri nyt rajat ylittäviin 
innovaatioihin ja innovaatioportfolioihin
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Working Party on Gender Mainstreaming in Public 
Governance (OECD)

• Työryhmä on aloittanut toiminnan keväällä 2020; kokouksia muutama vuodessa.

• Aiemmin OECD Roundtable on Better Governance for Gender Equality.

• Puheenjohtajana Denise Gareau, Director, Gender-based Analysis Plus (GBA+) Centre for Excellence, 
Department of Women and Gender Equality Canada

• Suomen edustajat Annamari Asikainen ja Hanna Onwen-Huma (STM)

• GMG kokoaa maiden tasa-arvoviranomaisia yhteen, tekee selvityksiä ja suosituksia koskien sukupuolten tasa-
arvon edistämisen hyviä käytäntöjä ja metodeja erityisesti julkishallinnossa (public governance). 

• Viimeisimmät kokoukset käsitelleet mm. sukupuolen merkitystä Green recovery-toimissa/ympäristöpolitiikassa 
sekä Covid 19-pandemiassa. Molemmista tehty/tekeillä selvityksiä, raportteja ja lausuntoja (ministerial statement). 

• OECD:llä on kaksi tasa-arvoon liittyvää suositusta, joista raportointi ajankohtaista 2021-22: 

 2013 OECD Recommendation on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship 

 2015 OECD Recommendation on Gender Equality in Public Life (GEPL).

• Jäsenvaltioiden edistymisestä suositusten toimeenpanossa raportoivat yhteistyössä PGC ja ELS (Directorate for 
Employment, Labour and Social Affairs). 

• Lisätietoja:

• https://www.oecd.org/governance/gender-
mainstreaming/workingpartyongendermainstreamingandgovernance.htm

https://www.oecd.org/governance/gender-mainstreaming/workingpartyongendermainstreamingandgovernance.htm


Working Party on Open Government
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https://avoinhallinto.fi/oecdn-avoimen-hallinnon-suositus
/

https://avoinhallinto.fi/oecdn-avoimen-hallinnon-suositus


Julkisen johtamisen kehittäminen
• Tavoitteena:
• Arvolähtöinen toimintakulttuuri ja johtajuus
• Osaava ja aikaansaava julkisen hallinnon henkilöstö
• Tarkoituksenmukaiset ja mukautuvat palvelussuhdejärjestelmät
• https://www.oecd.org/gov/pem/recommendation-on-public-service-leadership-and-capability.htm

• Toimintatapoja: tutkimukset, analyysit, kehityksen 
ennakointi, hyvien käytäntöjen levittäminen, 
kehittämismallit ja -työkalut, maakohtaiset arvioinnit ja 
osallistuminen poikkihallinnollisiin aktiviteetteihin.

• Teemoja mm:
• Tulevaisuuden työ, työvoima ja osaaminen (HRM)
• Virkamiesetiikka, tasa-arvo ja moninaisuus
• Ylimmän johdon järjestelmät ja kehittäminen, johtajuus 
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The Public Employment and 
Management 
Working party (PEM)

https://www.oecd.org/gov/pem/recommendation-on-public-service-leadership-and-capability.htm


OECD:n työmuodot
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Hallintopolitiikan on julkaistu kolme Suomen tilaamaa 
OECD:n arviointia 2021

1. OECD:n luottamusarviointi (Understanding the drivers of Trust in 
Government Institutions in Finland), jossa OECD:n tavoitteena oli tunnistaa 
mahdollisuuksia toimiksi, joilla Suomessa voidaan vahvistaa luottamusta 
hallinnon instituutioihin. 

2. OECD:n arviointi kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista Suomessa 
(Civic Space Scan of Finland), jossa OECD arvioi mm. lakeja ja käytäntöjä, 
kansalaisoikeuksia, median toimintamahdollisuuksia, digitalisuuden tuomaa 
muutosta, kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia, kansalaisten ja 
kansalaisjärjestöjen osallistumista.

3. OECD:n suositukset on saatu myös työstä, joka koskee valtion ennakoivaa 
ohjausta ja systeemisen muutoksen tukemista yhteiskunnassa (Structural
Innovation in the Finnish Public Sector: Building a model to steward
systems change based on anticipatory innovation). Tämä työ on Euroopan 
komission rahoittamaa ja jatkuu vielä toisen vuoden piloteilla. 



Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
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Keskustelut

OECD ja Digitaalinen hallinto

OECD ja julkinen johtaminen ja 
innovaatiot 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWM1MmEzMmEtZmFiOS00ZDQ2LTlkZGEtNzViNzNlMWRjM2Iw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c39ecab6-fd9d-453a-92e9-1d8f40f2f504%22%2c%22Oid%22%3a%228d7a437d-249b-447d-be9a-2358b33085d8%22%7d


Kiitos
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