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1 Muutosohjelman tausta ja tavoitteet 
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa sovittiin käynnistettäväksi valtion keskus-
hallinnon uudistus. Keskushallinnon uudistamisen muutosohjelman valmisteluryhmä 
asetettiin 18.11.2016. Uudistuksen ensimmäisen vaiheen tehtävänä oli valmistella uu-
distuksen muutosagenda. Muutosagenda valmisteltiin eri kärkihankkeissa ja refor-
meissa saavutettujen tulosten ja valtiovarainministeriön muiden hallinnon kehittämis-
hankkeiden pohjalta. Kyseessä on strategisesti kokoava uudistus, jossa pyritään var-
mistamaan valtioneuvoston ja valtionhallinnon tuloksellinen toiminta tulevaisuuden di-
gitaalisen hallinnon ohjauksessa ja toteuttamisessa. Lisäksi ohjelmaan kytkeytyi val-
miuspäällikkökokouksen ja Turvallisuuskomitean valmistelema valtion keskushallinnon 
varautumisen, valmiuden ja turvallisuustoimintaa koskeva osahanke.  
 
Muutosohjelmassa on kehittämistyötä tehty seuraavien osa-alueiden parissa: 
1 Virasto 2020-luvulla selvitystyö 
2 Organisaatiomuodon valintaperiaatteet valtiolla  
3 Valtion uudet yhteiset ohjausmallit 
4 Valtioneuvoston yhtenäisyys 
5 Valmius, varautuminen ja turvallisuus –osahanke 

1.1 Ohjausryhmä 
Valtiovarainministeriö päätti 27.6.2019 asettaa valtion keskushallinnon uudistuksen 
muutosohjelmalle poikkihallinnollisen ohjausryhmän toimikaudeksi 1.8.2018-
31.3.2019. Ohjausryhmä tehtävänä oli vastata uudistuksen muutosagendan toimeen-
panon ohjauksesta ja etenemisen seurannasta, periaate-ehdotusten käsittelystä sekä 
laadittujen selvitysten hyväksynnästä.  

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, 
valtiovarainministeriöstä ja varapuheenjohtaja alivaltiosihteeri Timo Lankinen val-
tioneuvoston kansliasta.  

Ohjausryhmän jäsenet: 
Osastopäällikkö Jukka Aalto, sisäministeriö  
ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö 
Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, strategiaosasto, valtioneuvoston kanslia 
Talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö  
Metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö  
Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, sosiaali- ja terveysministeriö  
Hallintojohtaja Jussi Luomajärvi, liikenne- ja viestintäministeriö  
Ylijohtaja Ari Niiranen, ympäristöministeriö 
Apulaisosastopäällikkö Helena Partanen, puolustusministeriö 
Osastopäällikkö, ylijohtaja Juha Sarkio, valtiovarainministeriö 
Kansliapäällikkö Pekka Timonen, oikeusministeriö 
Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, sosiaali- ja terveysministeriö 

Ohjausryhmän sihteeristönä toimi valtiovarainministeriön hallintopolitiikan osastojen ja 
valtioneuvoston kanslian virkamiehistä koostuva valmisteluryhmä, joka vastasi muu-
tosagendan eri osa-alueiden valmistelusta, niissä tehtävän työn tarkoituksenmukai-
sesta organisoinnista sekä tämän loppuraportin valmistelusta.  
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Virasto 2020-luvulla selvitystyöhön asetettiin erillinen poikkihallinnollinen työryhmä, jota 
keskushallinnon muutosohjelman ohjausryhmä ohjasi. 

1.2 Toteutetut toimet 
Ohjausryhmä kokoontui toimikautensa aikana kuusi kertaa:  

14.9.2018, 29.10.2018,10.12.2018, 28.1.2019, 25.2.2019 ja 25.3.2019. 

 
Lisäksi Virasto 2020-luvulla selvitystyöhön liittyi laaja poikkihallinnollinen kokopäiväinen 
foorumi 23.11.2018, jossa ohjausryhmän jäsenillä oli roolia niin lavakeskusteluissa kuin 
pöytäkeskusteluissa. Puheenjohtaja alivaltiosihteeri Päivi Nerg ja ylijohtaja Juha Sarkio 
toimivat päivän puheenjohtajina. Muutosohjelman osa-alueita on käsitelty myös useaan 
otteeseen kansliapäällikkökokouksissa.  
 
Tähän muutosohjelman loppuraporttiin on koottu kunkin viiden osa-alueen osalta kes-
keisimmät toimenpiteet, tuotokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet. Loppuraportti 
viedään kansliapäällikkökokouksen käsittelyyn huhtikuussa 2019. 
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2 Virasto 2020-luvulla selvitystyö 
Virasto 2020-luvulla –selvitystyön tavoitteena oli tunnistaa virastomuotoon liittyvät uu-
distustarpeet ja laatia kehittämisehdotukset valtion virastojen ja laitosten toiminnallisen 
joustavuuden lisäämiseksi ja toimintakyvyn parantamiseksi. Valtiovarainministeriö 
asetti poikkihallinnollisen Virasto 2020-luvulla työryhmän toimikaudeksi 1.8.2018-
31.3.2019. Työryhmä piti seitsemän kokousta ja työskenteli lisäksi sähköisessä työti-
lassa. Lisäksi koottiin laaja-alainen kumppanuusverkosto, joka osallistui työpajoihin, 
sähköiseen työtilatyöskentelyyn sekä yhteiseen Virasto 2020-luvulla Foorumiin 
(23.11.2018). Valtiovarainministeriön virkamiehistä koottu sihteeristö vastasi kehittä-
mistyön koordinaatiosta. Virasto 2020-luvulla loppuraportti kehittämisehdotuksineen ja 
toimeenpanosuunnitelmineen valmisteltiin 15.3.2019 työryhmän kokoukseen. Kehittä-
misehdotukset rajattiin vaikuttavimpiin, todennettavissa ja toteutettavissa oleviin.  

2.1 Kehittämisehdotukset ja toimeenpano 
Rahoitukseen liittyvät kehittämisehdotukset: 
1. Selvitetään tarkemmin virastojen määrärahojen budjetointikäytännön uudistamistar-
peita sekä suuren siirtyvän erän taustalla olevia syitä ja mekanismeja.  

2. Virastojen toimintamenomomenttien siirtomäärärahamääritelmää pidennetään nykyi-
sestä kahdesta vuodesta kolmeen tai jopa viiteen. Ehdotus on ehdollinen sille, että vi-
rastojen toiminnan vuosikulut ja investointimenot pystytään erottelemaan nykyistä sel-
keämmin toisistaan. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että mahdollisuuksien mukaan virasto-
jen toimintamenoja kootaan isommiksi kokonaisuuksiksi (momenteiksi). 

3. Virastojen toiminnan kehittämiseen kohdistettaville kehittämispanostuksille asete-
taan sekä sisällölliset että euromääräiset tavoitteet sekä valtioneuvosto- että hallinnon-
alatasolla. Samalla tulisi kehittää investointiajattelua, jotta pystyttäisiin paremmin arvi-
oimaan, miten hyödyt syntyvät kokonaistaloudellisesta näkökulmasta. 

4. Selvitetään mahdollisuuksia ja kannustimia virastojen toimintaa koskevien poik-
kihallinnollisten kokonaisuuksien nykyistä tuloksellisemmaksi edistämiseksi. Sa-
malla huolehditaan siitä, että poikkihallinnollisten kokonaisuuksien toteuttamiseen 
kohdennettujen määrärahojen johto-, valta- ja vastuusuhteet sekä tavoitteet ovat 
selkeät. 

Toimeenpano: Valtiovarainministeriön budjettiosaston tarkoituksena on asettaa hanke 
valtion talousarvion, julkisen talouden suunnitelman ja näiden valmistelua palvelevan 
tietojärjestelmäratkaisun kehittämiseksi. Työryhmä ehdottaa, että asetettavassa hank-
keessa ja muussa talousarvion kehittämisessä otetaan huomioon valtion virastojen 
budjetointikäytäntöjen uudistaminen ja työryhmän kehittämisehdotukset. 

Virasto-organisaatioon liittyvä kehittämisehdotus: 
Työryhmä ehdottaa, että laaditaan valtioneuvostotasoinen ja kattava ohje virasto-
muotoisen toiminnan järjestämisen periaatteista. Tässä yhteydessä tarkastellaan 
ja dokumentoidaan virastomuodon peruspiirteitä, käyttöympäristöä, reunaehtoja sekä 
toiminnallisia ja taloudellisia harkintanäkökohtia. Tarkoituksena on lisätä muotoon liitty-
vien seikkojen ja sen käyttöön liittyvän harkinnan sekä lainsäädännön yhteismitalli-
suutta, systemaattisuutta, kattavuutta ja läpinäkyvyyttä. Ohjeeseen on mahdollista si-
sällyttää myös viraston hallintosäädösten perusmalli. Toimeenpano: Ohjeen valmiste-
luun nimetään poikkihallinnollinen valmisteluverkosto ja valmistelu aloitetaan avoimella 
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työpajatyöskentelyllä. Valmistelussa hyödynnetään olemassa olevien forumien asian-
tuntemusta sekä asiantuntijakuulemisia. Ohje valmistellaan 15.6.2019 mennessä. 
 
Virastojen asiakaspalveluverkostoon liittyvät kehittämisehdotukset: 
Työryhmä ehdottaa, että valtion virastojen aukiolosta annettu asetus kumotaan ja 
valtion virastojen aukioloa ja asiakaspalvelun muuta yleistä järjestämistä ohjattaisiin 
jatkossa valtiovarainministeriön määräyksillä ja tarvittaessa myös poliittisilla linjauksilla 
perustuen kansalaisten palvelutarpeisiin. Toimeenpano: Kysymys virastojen aukiolon 
merkityksestä ja järjestämisestä liittyy olennaisesti laajempiin rakennepoliittisiin kysy-
myksiin ja asetuksen kumoaminen edellyttää sen säädösvaikutusten tarkempaa selvit-
tämistä sekä yhdenmukaisia ja yhteensopivia ratkaisuja. Kokonaisratkaisujen eteen-
päin vieminen edellyttää linjauksia tulevalta hallitukselta. Näin ollen ehdotetaan, että 
työryhmän toimeenpano tapahtuu siten, että ensin toteutetaan esiselvitys, johon kytke-
tään henkilöstöjärjestöjen asiantuntemus ja sitten hanke laajemmassa yhteydessä.  

Toimipaikkaverkoston tuottavuuteen liittyen on käynnissä Kansalaisten asiointi- ja 
julkisen palveluverkoston kehittämistarpeiden analyysiä koskeva hanke, joten aiheen 
osalta ei katsota tarpeellisesti asettaa erillistä hanketta. 

2.2 Jatkoselvitettävät kehittämisteemat 
Työryhmä ehdottaa lisäksi, että 

1. virkavastuun alasta, merkityksestä ja mahdollista muutostarpeista suhteessa 
viranomaisen ja työnantajan vastuuseen tulisi laatia laajapohjainen selvitys.  
Toimeenpano: Valtiovarainministeriö valmistelee VN TEAS –hankehakemuksen. 

2. valtion henkilöstöpolitiikan alaa, muutosturvaa, merkitystä ja mahdollisia muu-
tostarpeita valtion organisaatiomuotojen välisissä suhteissa tulisi jatkoselvittää. 
Toimeenpano: Valtiovarainministeriö asetti 31.1.2019 muutosturvatyöryhmän, joka ra-
portoi työstään 14.6.2019 mennessä. Lisäksi valmistellaan esitys valtion henkilöstöpo-
litiikan linjaustyön käynnistämiseksi. 

3. yhteisten palveluiden käyttövelvoitteiden ja -mahdollisuuksien alaa, merkitystä 
ja mahdollisia muutostarpeita tulee selvittää ja konsernipalveluiden asiakasläh-
töisyydelle asettaa selkeät tavoitteet. Lisäksi ehdotetaan, että konsernipalveluissa 
osapuolet kokoavat yhteisiä palvelukokonaisuuksia virastojen tarpeisiin. Konsernipal-
velutarjonnan osalta tulee löytää oikea tasapaino asiakaskohtaisen räätälöinnin, valtio-
omistajan konsernitavoitteiden toteutumisen turvaamisen ja konsernipalvelutoimijan 
oman toiminnan tehokkaan järjestämisen kannalta. Yhteisissä palveluissa tulisi huomi-
oida entistä paremmin kustannustehokkuus ja toimia nykyistä enemmän markkinaeh-
toisten palveluprosessien periaatteiden mukaisesti ja niihin tulisi liittyä myös menettelyt 
tilanteissa, joissa palvelutuotannossa on merkittäviä puutteita asiakkaan kannalta (ml. 
häiriötilanteet).  

Toimeenpano: Konsernipalveluiden jatkokehittämisessä kuvataan vuoden 2019 ai-
kana nykytilan palvelujen tilanne (palvelukartta) ja tavoitetilan palvelut yhtenäisellä ta-
valla. Syksyllä 2019 valmistellaan ja toteutetaan Valtorin ja Palkeiden ulkoinen kustan-
nustehokkuuden arviointi. Syksyllä selvitetään myös menettelytavat ja vastuut tilan-
teissa, joissa yhteisten palvelujen palvelutuotannossa on merkittäviä puutteita asiak-
kaan kannalta ja jotka aiheuttavat haittaa asiakkaan loppuasiakkaalle. Erillinen vuokra-
perusteryhmä selvittää valtion vuokrajärjestelmän jatkokehittämistoimia maaliskuun 
2019 loppuun mennessä. Jatkokehittämiseen kytketään mukaan asiakassegmentit. 
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3 Organisaatiomuodon 
valintaperiaatteet valtiolla 

Valtion virastojen ja laitosten lisäksi valtionhallinnon tehtäviä toimeenpannaan erilaissa 
organisaatiomuodoissa kuten liikelaitoksissa, osakeyhtiöissä, julkisoikeudellisissa lai-
toksissa, rahastoissa, säätiöissä, lautakunnissa ja muissa toimielimissä. Valtionhallin-
nolla ei ole aiemmin ollut yhtenäistä ohjeistusta organisointimuotojen valinnasta ja niiden 
perusteista. Osana keskushallinnon muutosohjelmaa on valmisteltu valtiovarainministe-
riön suositukset organisaatiomuodon valinnasta yhtiöiden, valtion liikelaitosten, talous-
arvion ulkopuolisten rahastojen, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten ja säätiöiden 
osalta.  

3.1 Toteutetut toimet 
Virkamiesvalmistelun tueksi laadituissa valtiovarainministeriön suosituksissa kootaan ja 
selkeytetään valtionhallinnon organisaatiomuotojen valintaa koskevia periaatteita siltä 
osin, kun on kyse 1) valtion toimintojen yhtiöittämis- tai liikelaitostamisharkinnasta 
sekä 2) valtion talousarvion ulkopuolisista valtion rahastoista, itsenäisistä julkis-
oikeudellisista laitoksista ja säätiöistä.  
 
Tarkastelukehikkona suosituksissa on: 
 eri organisaatiomuotojen keskeiset piirteet 
 millaisiin tehtäviin liikelaitokset, yhtiöt, rahastot, julkisoikeudelliset laitokset ja säätiöt 

soveltuvat 
 mitkä ovat muodon käytön lähtökohdat ja rajoitukset (perustuslain ja muun lainsää-

dännön reunaehdot) 
 mitä muuta tulee huomioida harkittaessa ja muodosta säädettäessä (toiminnallisesti 

ja taloudellisesti) 
 miten perustetun organisaation seurantaa tulisi järjestää.   
 
Molemmat suositukset valmisteltiin valtiovarainministeriössä virkatyönä ilman erillistä 
työryhmää, mutta laajasti osallistaen. Työ aloitettiin alkuvuodesta 2018 yhtiöittämisen 
periaatteita koskevalla esiselvityksellä. Tämän jälkeen toteutettiin laaja haastattelukier-
ros (keskeiset ministeriöt, kohdeorganisaatiot ja asiantuntijat). Valmisteltu yhtiöittämisen 
periaatteita koskeva suositusluonnos lähetettiin kommenttikierrokselle (24.5. - 
28.6.2018) ministeriöihin, valtiontalouden tarkastusvirastoon, oikeuskanslerinvirastoon 
sekä valtiokonttoriin. Saadun palautteen perusteella valmisteltiin lopullinen suositus, 
joka käsiteltiin ohjausryhmässä 14.9.2018 ja kansliapäällikkökokouksessa 24.9.2018. 
Suosituksessa yhtiöittämisen periaatteista valtiolla on vertailtu virasto-, liikelaitos- ja yh-
tiömuotoista toimintaa. 
 
Muita organisaatiomuotoja koskevan suosituksen valmistelu käynnistettiin yhteisellä 
keskustelutilaisuudella 13.9.2018 (ministeriöt ja VTV). Työssä haastateltiin syys-loka-
kuun 2018 aikana syvemmin seuraavia tahoja: STM, MMM, Makera, OKM, Huoltovar-
muuskeskus, VTV, VM/BO, Kela, Aalto-yliopisto. Suositusluonnos lähetettiin tämän jäl-
keen kommenttikierrokselle ministeriöihin, valtioneuvoston kanslialle, Valtiontalouden 
tarkastusvirastolle, Oikeuskanslerivirastolle ja Valtiokonttorille (2.-23.11.2018). Suosi-
tukseen tehtiin saatujen lausuntojen perusteella tarvittavat täsmennykset ja muutokset. 
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Keskushallinnon uudistuksen muutosohjelman ohjausryhmä käsitteli suosituksen 
10.12.2018 kokouksessaan ja kansliapäällikkökokous 17.12.2018 kokouksessaan. 

3.2 Johtopäätökset ja lopputulokset 
Suosituksia sovelletaan harkittaessa uuden organisaation perustamista tai uuden teh-
tävän organisointia, nykyisen organisaation toimivuutta tai uudelleenorganisointia ja 
muita olennaisia muutoksia niiden toimintaperiaatteisiin. Suositusten kokoamia periaat-
teita voidaan käyttää virkamiesvalmistelussa tapauskohtaisen harkinnan informatiivi-
sena tukena muodostettaessa asiaa koskevia ratkaisuvaihtoehtoja sekä niiden perus-
teluja. Päätökset kuitenkin tehdään ja asiaa koskevan sääntelyn, linjausten sekä nor-
matiivisen tulkintakäytännön merkitys ratkaistaan itsenäisesti valtioneuvoston toimintaa 
ja menettelyä koskevan sääntelyn mukaisesti. Tavoitteena on entistä yhdenmukai-
sempi ja läpinäkyvämpi valtion kokonaisetua palveleva päätöksenteko. 

Lähtökohtana on, että uudistukset tulee arvioida huolellisesti, johtopäätökset perustel-
laan ja koko arviointiprosessi selvityksineen sekä päätelmineen dokumentoidaan. Val-
tionhallinnon tehtävien organisoinnissa tulee pyrkiä läpinäkyviin, ymmärrettäviin ja tois-
tettavissa oleviin ratkaisuihin. Arviointiprosessissa tulee nimetä valmistelun vastuutahot 
ja suunnitella sen eteneminen siten, että jatkovalmistelun ja päätöksenteon edellyttä-
mät linjaukset muodostetaan säädetyssä ja valtioneuvoston linjaamassa menettelyssä. 

3.3 Jatkotoimet 
Työn puitteissa on osaltaan havaittu, että myös valtion virastomuodon osalta on tarve 
koota ja selkeyttää muotoon sisältyviä mahdollisuuksia ja rajoitteita. Virasto 2020-lu-
vulla työryhmä on tehnyt tähän liittyen kehittämisehdotuksen ja toimeenpanosuunnitel-
man valtioneuvostotasoisen ja kattavan ohjeen laatimisesta virastomuotoisen toimin-
nan järjestämisen periaatteista.  

Jo laaditut suositukset (Valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestämisessä 
noudatettavat periaatteet harkittaessa toiminnan yhtiöittämistä ja Valtionhallin-
non toimintojen uudelleenjärjestämisessä noudatettavat periaatteet – valtion ta-
lousarvion ulkopuoliset rahastot, itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset ja sää-
tiöt) sekä työnalla oleva ohje virastomuotoisen toiminnan järjestämisestä kootaan lo-
puksi yhteen, mahdollisimman laajan ja selkeän vertailtavuuden varmistamiseksi sekä 
jalkautetaan ministeriöihin ja koko valtionhallintoon mm. olemassa olevien forumeiden 
(esim. talousjohtajat ja henkilöstöjohtajat) kautta.   
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4 Valtion uudet yhteiset ohjausmallit 
Hallituskaudella valtion uusia yhteisiä ohjausmalleja on valmisteltu maakunta- ja sote-
uudistuksessa, sen osana toteutetussa Valtion lupa- ja valvontaviraston (Luova) lain-
säädäntö- ja toimeenpanohankkeissa sekä digitalisaation ohjausmallin suunnittelussa 
ja toteutuksessa. 

Maakuntien ohjausmallin yleisinä tavoitteina oli: 
 varmistaa uudistukselle asetetun kustannustenhillintätavoitteen ja rahoitusperiaat-

teen toteutuminen maakunnissa; 
 havaita maakuntien mahdolliset ongelmat rahoituksessa riittävän ajoissa ja puuttua 

niihin oikea-aikaisella ja oikeanlaisella ohjauksella; 
 sovittaa yhteen eri hallinnonalojen ohjaus siten, että maakuntia ohjataan suunnitel-

mallisesti ja yhdensuuntaisesti. 

Valtion lupa- ja valvontaviraston ohjausmallin tavoitteina oli: 
 hallinnonala- ja toimialakohtainen strategisen tason vuorovaikutteinen sisältöohjaus 

ja toisaalta monialainen yhteistyö asioissa, joissa se on hyödyllistä; 
 vaikuttavampi, asiakaslähtöisempi, yhdenmukaisempi ja kustannustehokkaampi 

valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien toteuttaminen; 
 selkeät viranomaisten keskinäiset työnjaot ja päällekkäisten tehtävien karsiminen; 
 strateginen kokonaisnäkemys, toimintojen sektoroitumisen ehkäisy, poikkihallinnol-

listen tavoitteiden toimeenpano sekä parempi hallinnon kokonaisuutta koskeva en-
nakointi ja suunnittelu. 

Digitalisaation ohjausmallin tavoitteena ovat investointien parempi hallinta, hyötyjen 
saaminen, asiakaslähtöisyys, poikkihallinnollisuus sekä tuottavuuden lisääminen. Oh-
jausmallin tavoitteena on lisätä valtion talousarviosta rahoitettavien digitalisaatiota edis-
tävien investointien ohjausta ja valmistelun läpinäkyvyyttä sekä mahdollistaa aikaisem-
paa ketterämpi ja joustavampi kehitystoimenpiteiden käynnistäminen tarpeiden mu-
kaan.  

Ohjausmalli tukee poikkihallinnollisuutta, asiakaslähtöisyyttä ja hallitusohjelman tavoit-
teiden toteutumista. Ohjausmallin avulla saavutetaan investointien parempi hallinta ja 
vertailtavuus, hyötyjen saavuttamisen tehostuminen sekä tuottavuuden lisääminen 
edistäminen. Ohjausmalli tarvitaan digiekosysteemien viemisessä käytäntöön ja JTS-
miljardin säästötavoitteiden toimeenpanemisessa. 

4.1 Toteutetut toimet 
Maakuntien ohjausmallin keskeiset lainsäädännölliset keinot olivat valtion ja maakun-
nan neuvottelu (HE 15/2018, ML 13 §) sekä maakuntatalouden neuvottelukunta (HE 
15/2018, ML 14 §). Valtioneuvoston yhteistyön suunniteltiin jakaantuvan seuraaviin 
osa-alueisiin: 1) yhteensovittamista vaativat maakuntien hoitamat asiat, 2) ministe-
riökohtainen substanssiyhteydenpito sekä 3) epävirallinen, muu yhteydenpito 

Valtioneuvoston piirissä yhteisiksi maakuntien ohjaukseen liittyviksi asioiksi nähtiin: 1) 
Maakuntalain 13 §:n mukaiset välttämättömät toimenpiteet. Lähtökohta on, että kustan-
nusten kasvun hillitseminen tapahtuu kehittämällä toimintoja ja palveluja. 2) Asiat, joilla 
on merkittävää vaikutusta maakuntien yleiskatteiseen rahoitukseen ja kustannuksiin ja 
jotka ovat merkittäviä yhden tai useamman maakunnan taloudelle. 3) Ylisektoriaaliset 
hallinnonalojen tehtävät, erityisesti ne, jolla on vaikutus maakunnan kustannuskehityk-
seen. 
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Suunnitelmana oli, että lainsäädännön hyväksymisen jälkeen yhteisiä asioita käsiteltäi-
siin maakuntatalouden neuvottelukunnan ja sen sihteeristön sekä jaostojen toimesta. 
Näissä olisi ollut edustus maakunnista ja valtiolta. Yksi perustettavista jaostoista olisi 
ollut valtioneuvoston yhteistyöjaosto, joka olisi vastannut valmistelun aikaista valtioneu-
voston yhteistyötiimiä. Yhteistyötiimi oli valmistelun tueksi ministeriöistä koottu noin 40 
asiantuntijan poikkihallinnollinen työryhmä. Tiimin tehtävänä oli rakentaa VN-tason yh-
teinen kokonaisohjausmalli, luoda toimintatavat ja käytännöt vuorovaikuttavuuteen ja 
kumppanuuteen perustuvalla maakuntien ohjaukselle sekä koordinoida neuvottelujen 
järjestämistä ja yhteisen tietopohjan rakentamista. 
 
Valtion lupa- ja valvontaviraston ohjausmallin keskeisiksi lainsäädännöllisiksi läh-
tökohdiksi valmisteltiin Luova-lakiehdotukseen (HE 14/2018) sisältyneet pykälät puit-
teista ja prosessista toisaalta yhteiselle ohjaukselle, jota ministeriöiden tulisi toteuttaa 
yhteisesti ja yhtäpitävin päätöksiin ja tätä täydentävälle toiminnalliselle ohjaukselle, jota 
kukin ministeriö toteuttaisi omien tehtäviensä osalta. Viraston tavoitteista ja resurs-
seista olisi päätetty yhteisesti yhteisen ohjauksen prosessissa, eikä ministeriökohtainen 
toiminnallinen ohjaus olisi voinut olla ristiriidassa yhdessä sovitun kanssa. Mahdolli-
sissa ristiriitatilanteissa ministeriöiden välinen erimielisyys olisi ratkaistu valtioneuvos-
totasolla, esim. ministeriryhmässä. Hallituksen esityksen eduskunnalle antamisen jäl-
keen käynnistetyssä Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeessa valmis-
teltiin ohjausjärjestelmän tarkempia periaatteita, määrityksiä ja prosesseja. Valmistelu 
toteutettiin poikkihallinnollisesti ja ministeriöitä sekä virastoja laajasti osallistaen mm. 
kahtena kaksipäiväisenä työpajana. 
 
Digitalisaation ohjausmalli on otettu käyttöön ja sitä on edelleen kehitetty niin ohjel-
mistorobotiikka ja tekoäly rahoituksissa. Sille on asetettu investointiohjausryhmä. Mal-
lista on saatu hyviä kokemuksia ja sen kehittämistä jatketaan edelleen.  

4.2 Johtopäätökset ja lopputulokset 
Maakuntien ohjausmallin osalta oli keväällä 2019 tarkoitus järjestää ensimmäiset 
maakuntien toiminnan- ja talouden neuvottelupäivät. Neuvottelupäivät olisivat koonneet 
maakunnan toiminnan ja talouden analyysiä yhteen tapahtumaan ja edistäneet näin 
yhtenäistä ohjausta ja vuorovaikutusta valtioneuvoston ja maakuntien välillä. Neuvotte-
lupäiviä varten valmisteltiin 18 maakunnalle neuvotteluasiakirjat, neuvottelujen teemat 
sekä päivien agendat. Uudistuksen valmistelun päätyttyä 8.3.2019 neuvottelupäivät jäi-
vät pitämättä. 

Valtion lupa- ja valvontaviraston ohjausmallia oli tarkoitus valmistella vuoden 2019 
aikana neljässä osakokonaisuudessa: 1) ohjauksen organisointi ja toimintatavat, 2) oh-
jauksen työvälineet, 3) tulossopimus 2020 sekä 4) muut ohjauksen asiakirjat. Osako-
konaisuudessa 3 tavoitteena oli valmistella ministeriöiden ja virastojen yhteistyönä 
aluehallintovirastojen, Valviran ja ELY-keskusten tulossopimusten tavoiteasetanta 
2020 (sekä alustavat tavoitteet vuosille 2021-2023) mahdollisimman pitkälle yhteisiksi 
Luovaan siirtymässä olleiden tehtävien osalta. Osakokonaisuuksien valmistelu kuiten-
kin keskeytettiin 8.3.2019 uudistuksen valmistelun päätyttyä, ja Luova -toimeenpano-
hankkeessa siirryttiin hallitun alasajon valmisteluun. 
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4.3 Jatkotoimet 
Maakunta- ja sote-uudistukseen ja sen osana valmisteltuun Luovaan kytkeytyviä teh-
täviä ja virastoja – sekä siten myös niiden ohjausmallia –  koskien jatkotoimet ovat riip-
puvaisia seuraavan hallituksen hallitusohjelmasta ja sitä tarkentavista linjauksista. Jat-
kotyössä on syytä huomioida eduskuntakäsittelyn yhteydessä saatuihin lausuntoihin 
pohjautuva ohjausmallien valtiosääntöoikeudellisten reunaehtojen arviointi. 

Digitalisaation ohjausmallin kehittäminen jatkuu alla olevan kuvan mukaisella mal-
lilla. Työlistalla ovat ensisijassa ohjelmistorobotiikkahakujen kokemukset huomioiden:  

 Mallintaa prosessia siten, että sitä voidaan hyödyntää uuden hallitusohjelman toteu-
tuksessa (rahoituskohteesta riippumatta) 

 Tarkentaa arviointikriteeristöä  
 Sitoa hankesalkun kehittäminen ohjausmallin (arvioinnit, lausunnot, seuranta) kehit-

tämiseen 
 Pidemmällä aikavälillä sitoa ohjausmalli tiiviiksi osaksi toiminnan ja talouden suunnit-

telun & raportoinnin vuosikelloa. 
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5 Valtioneuvoston yhtenäisyys 
Valtioneuvoston yhtenäisyys -osa-alueen tavoitteena oli keskustella valtioneuvoston 
yhtenäisyyttä edistävistä toimintamalleista ja menettelytavoista sekä luoda edellytyksiä 
jatkotyölle seuraavalle hallituskaudelle. Muutosohjelma tuli yhteensovittaa valtioneu-
voston kanslian asettaman, hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishank-
keen kanssa (nk. Pakuri-hanke). 

5.1 Toteutetut toimet 
Hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishankkeen loppuraportti julkistet-
tiin 31.1.2019. Hanke esitti raportissaan yhteensä 20 suositusta seuraavalle hallituk-
selle. Hankkeen valmisteluryhmän lisäksi sille oli asetettu eduskuntapuolueiden edus-
tajista koottu poliittinen tuki- ja seurantaryhmä, mikä varmisti keskusteluyhteyden koko 
hankkeen valmistelun ajan.  
 
Kansliapäälliköiden yhteinen mahdollisuudet Suomelle –asiakirja julkistettiin 28.1.2019. 
Asiakirja sai voittopuolisesti myönteisen vastaanoton julkisuudessa. Mahdollisuudet 
Suomelle on ministeriöiden kansliapäälliköiden yhteinen virkamiesnäkemys avainkysy-
myksistä hallituskaudella 2019–2023. Asiakirjassa tunnistetaan keskeisiä haasteita ja 
mahdollisuuksia tuovat muutosilmiöt ja nimetään ratkaisukokonaisuuksia, jotka ovat 
merkittäviä tulevan hallituskauden aikana. 
 
Asiakirjan taustavalmistelu koostui ministeriöiden tulevaisuuskatsauksista, kolmesta 
poikkihallinnollisesta valmistelusprintistä sekä useista kansliapäälliköiden työpajoista 
vuosina 2017–2018.  
 
Center of Government –hankkeen tavoitteena on  
 selvittää, millainen valtioneuvoston ytimen pitäisi olla, jotta sen toimintakyky on pa-

ras mahdollinen erilaisissa vaihtoehtoisissa tilanteissa,  
 tuottaa analyysi valtioneuvoston ytimen keskeisimmistä kehittämistarpeista,  
 tunnistaa Suomen valtioneuvoston ytimen vahvuudet ja heikkoudet OECD:n centres 

of government –viitekehyksessä. 
 esittää, miten aiempien arviointien esille nostamia vielä ratkaisemattomia kysymyk-

siä voitaisiin ratkaista. Näitä on muun muassa poliittisen ja resurssiprosessin pa-
rempi yhteensovittaminen.  

 
Center of Government –hankkeen omistaja on Sitran Kansanvallan peruskorjaus-avain-
alue. Ohjaavaan taustaryhmään kuuluvat Mikko Kosonen (Sitra), Päivi Nerg (VM,) Olli-
Pekka Heinonen (OPH) ja Tuomas Pöysti (Oikeuskanslerin virasto). Taustamateriaalia 
kokoavaan ja analyysejä sekä johtopäätöksiä tekevään tuotantoryhmään kuuluvat 
Jouni Backman (Sitra), Katju Holkeri (VM) ja Sirpa Kekkonen (VNK). 

5.2 Johtopäätökset ja lopputulokset 
Hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishankkeen suositukset julkistettiin 
valtioneuvoston julkaisusarjassa (linkki). Hankkeen suositukset on jäsennelty ajallisesti 
kolmeen vaiheeseen: hallitusohjelmavaihe, liikkeellelähtövaihe ja hallituskauden kulu-
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essa. Keskeisiä suosituksia ovat, että hallitusohjelmassa osoitetaan selkeät ja mitatta-
vat päätavoitteet ja priorisoidut politiikkakokonaisuudet sekä tunnistetaan ylivaali-
kautista valmistelua edellyttävät uudistukset. Hallitus sopii kirjallisesti poliittisen johta-
misen menettelytavoistaan heti kautensa alussa. Varataan aikaa hallitusohjelman tul-
kintaan hallituksen sisällä, ja ylimmän virkamiesjohdon kanssa. Hallitusohjelman tavoit-
teiden, avainuudistusten ja politiikkakokonaisuuksien toimeenpanosta laaditaan vuosit-
tain päivitettävä toimintasuunnitelma ja niiden toteutuminen varmistetaan strategiais-
tunnoilla ja säännöllisillä tilannekuvaistunnoilla. Politiikka ohjaa resurssien kohdenta-
mista. 

Myös Mahdollisuudet Suomelle –asiakirja julkistettiin valtioneuvoston julkaisusarjassa 
(linkki). Asiakirjan keskeisin viesti on, että hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden tur-
vaaminen edellyttää merkittäviä uudistuksia 2020-luvulla. Tavoite on tukea seuraavan 
hallituksen edellytyksiä erityisesti vaikeiden päätösten tekemiseen. Sitoutuminen ilmas-
tonmuutoksen hillintään edellyttää globaalisti ja Suomessa merkittäviä politiikkatoimia, 
joista tulee päättää pikaisesti. Lisäksi, jos tulojen ja menojen välistä epätasapainoa ei 
korjata, voi julkinen velka tulevaisuudessa kasvaa hallitsemattomaksi, muun muassa 
väestörakenteen muutoksista johtuen. 

 
Center of Goverment -hankkeen tulee saada tarvittavat selvitykset, analyysit ja toimen-
pidesuositukset valmiiksi siten, että niitä voidaan hyödyntää hallitusohjelmaneuvotte-
luissa keväällä 2019. Hanke on myös tilannut erillisen kansainvälisen vertailevan selvi-
tyksen OECD:n entiseltä julkishallintoyksikön johtajalta Rolf Alterilta. Hänen työnsä val-
mistuu maaliskuussa 2019. 

5.3 Jatkotoimet 
Pakuri-hankkeen suosituksien toimeenpanoa on jatkettu virkatyönä erityisesti valtio-
neuvoston kansliassa. Käytännössä jatkotyö jakaantuu kahteen valmisteluraiteeseen: 
Muotoiluraide ja valmisteluraide. Muotoilun tavoitteena syventää dialogisuhdetta halli-
tuksen strategiaprosessin omistajan (hallitusohjelman valmistumisen jälkeen oletetusti 
pääministerin valtiosihteeri) kanssa siten, että strategiaprosessi vastaa tämän toiveita. 
Tätä valmistellaan erityisesti Pakuri-hankkeen suositusten pohjalta. Lisäksi varaudu-
taan hallitusneuvottelujen prosessi- ja tietotukeen, mikäli siihen on kysyntää. Lisäksi on 
käyty keskusteluja poliittisten puolueiden kanssa. Oletuksena on, että hankkeen suosi-
tukset heijastuvat ainakin osin hallitusohjelman rakenteeseen ja sisältöön.   

Valmisteluraiteessa puolestaan on kysymys siitä, että nostetaan ennakkoon valmiutta 
hallituksen liikkeellelähtövaiheen sujuvuuden takaamiseksi. Erityisesti on syytä mainita 
VNK:ssa (pääosin VNHY:ssä) meneillään oleva hallituksen avainuudistuksen toiminta-
mallin valmistelu.  

Mahdollisuudet Suomelle -asiakirjan vaikutukset näkyvät hallitusohjelman sisällöllisissä 
painotuksissa välillisesti. Lisäksi asiakirjan jäsennyksiä voidaan hyödyntää valtioneu-
voston strategiatyön yhtenäisyyden edistämisessä. Esimerkiksi ministeriöiden esikun-
tatoimintojen yhteistyöverkostossa on keskusteltu Pakuri-hankkeessa suositellun val-
tioneuvoston yhteisen strategiahierarkian rakentamisesta Mahdollisuudet Suomelle -
asiakirjan pääjäsennystä soveltaen.  
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6 Valmius, varautuminen ja 
turvallisuus –osahanke  

Valmius, varautuminen ja turvallisuus (VVT) –osahankkeen tavoitteena oli päivittää ja 
optimoida keskushallinnon varautumisen, valmiuden ja turvallisuustoiminnan roolit ja 
yhteistyömallit sekä laatia toimintatapamalli ja mahdolliset esitykset valtioneuvoston oh-
jesäännön sekä muiden säännösten muutostarpeista. 

6.1 Toteutetut toimet 
VVT-osahankkeen valmistelua koordinoi Turvallisuuskomitean sihteeristö. Valmistelu 
toteutettiin yhteistyössä ministeriöiden valmiuspäällikkö- ja valmiussihteerifoorumeiden 
kanssa. Osahankkeen tilanteesta on säännöllisesti raportoitu muutoshankkeen ohjaus-
ryhmälle ja Turvallisuuskomitealle. 

Osahankeen tuloksena on esitetty suositukset valtioneuvostotason varautumisen, val-
miuden ja turvallisuuden kehittämiseksi. Suosituksia on käsitelty Turvallisuuskomite-
assa. Suositukset on myös esitelty kansliapäällikkökokoukselle 25.2.2019. Kansliapääl-
likkökokoukselta pyydettiin samassa yhteydessä myös linjanvetoja eräiden suositusten 
jatkovalmistelun suhteen. 

6.2 Johtopäätökset ja lopputulokset 
Osahankkeessa päädyttiin esittämään seuraavia suosituksia valtioneuvostotason va-
rautumisen, valmiuden ja turvallisuuden kehittämiseksi: 

1. Valtioneuvostotason varautumisen, valmiuden ja turvallisuustoimintojen roolien ja 
yhteistyömallin selkiyttäminen 
- luodaan varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden menettelytapaohjeistus ole-

massa olevien rakenteiden pohjalta siten, että niissä huomioidaan erityisesti val-
miusfoorumeiden toiminta poikkeusoloissa 

- päivitetään Turvallisuuskomitean järjestyssääntö ja Turvallisuuskomitean sihtee-
ristön työjärjestys 

 
2. Valmiuspäälliköiden ja valmiussihteereiden aseman vahvistaminen 

- kirjataan valmiuspäälliköiden tehtävä varautumisen yhteensovittamisesta sää-
döstasolle 

- kirjataan myös valmiussihteereiden asema säädöstasolla 
- annetaan kaikille ministeriöille yhtenäiset valmiuspäälliköiden ja valmiussihtee-

reiden perustehtäviä koskevat suositukset ja tehtäviä hoitaville henkilöille tehtä-
vän edellyttämä koulutus 

- ajantasaistetaan valmiuspäällikkökokouksen järjestyssääntö 
 

3. Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden kriisijohtamiskyvyn ja varautumisen yleinen 
vahvistaminen 
- siirretään valtioneuvoston kanslian valmiusyksikkö itsenäiseksi valtioneuvoston 

kanslian yksiköksi erilleen valtioneuvoston hallintoyksiköstä siten, että sen tehtä-
väksi määritetään valtioneuvoston yhteinen varautuminen ja tilannekuva, jolloin 



VALTIOVARAINMINISTERIÖ 2019 

 

15 
 
 

ministeriöiden turvallisuuspalvelut ja valtioneuvoston kanslian oma turvallisuus-
toiminta jäisivät valtioneuvoston hallintoyksikölle 

- varmistetaan, että kaikissa ministeriöissä on varallaolopäivystys tai muu meka-
nismi, jolla ministeriötasolla järjestetään tilannekuvan välittäminen johdolle ja val-
miushenkilöstölle 24/7. 
 

4. Kokonaisturvallisuus-termin päivittäminen säädöksiin 
- huomioidaan vakiintunut kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli myös sää-

döstasolla. 

6.3 Jatkotoimet 
Osahankkeen suosituksista osa on luonteeltaan sellaisia, että niitä voidaan ryhtyä to-
teuttamaan itsenäisesti ilman laajapohjaista jatkovalmistelua. Osa suosituksista edel-
lyttää jatkovalmistelua. Varsinaisten suositusten ulkopuolelta voitaneen todeta, että val-
mistelun aikana ilmeni tarve Valtioneuvoston kokonaisturvallisuudesta vuonna 2012 an-
taman periaatepäätöksen päivittämiseen. Sikäli kuin päivitystyöhön päätetään ryhtyä, 
työn yhteydessä esitettäneen ratkaisuehdotuksia myös osahankkeessa esille noussei-
den säädöksiä koskevien kysymysten osalta. 

Itsenäisesti Turvallisuuskomitean sihteeristön ja valmiusfoorumeiden toimesta toteutta-
miskelpoisia jatkotoimia ovat varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden menettelytapa-
ohjeistuksen luominen, varautumistehtävissä toimiville henkilöille suunnattu koulutus ja 
Turvallisuuskomitean ja valmiuspäällikkökokouksen järjestyssäännön sekä Turvalli-
suuskomitean sihteeristön työjärjestyksen päivittäminen. Myös ministeriöiden varalla-
olopäivystystä ja tavoitettavuutta tukevia mekanismeja voidaan kehittää osahankkeen 
suositusten pohjalta. Perusteltua on käsitellä asiaa Turvallisuuskomiteassa, jolloin voi-
daan myös myötävaikuttaa mahdollisimman yhtenäisiin ratkaisuihin eri ministeriöiden 
toiminnan erityispiirteet kuitenkin huomioiden. 

Valmiuspäälliköiden ja valmiussihteereihin asemaa koskevat mahdolliset kirjausmuu-
tokset valtioneuvoston ohjesääntöön voitaneen ratkaista normaalissa säädösvalmiste-
lumenettelyssä. Kokonaisturvallisuus-termin mahdollinen huomioiminen säädöksissä 
edellyttänee laajempaa valmistelua ja mahdollisesti kokonaisturvallisuuden ja koko-
naismaanpuolustuksen suhteen tarkastelua kokonaisturvallisuuden periaatepäätöksen 
päivityksen yhteydessä. 

Valtioneuvoston valmiusyksikön organisatorisen aseman tarkastelu on viime kädessä 
valtioneuvoston kanslian tehtävä. Kanslia voi tarvittaessa arvioida asiaa omista lähtö-
kohdistaan ja päätyä toimivimmaksi katsomaansa ratkaisuun. 

 


