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Projektet för att reformera centralförvaltningen  

 

Tillsättande 

 Finansministeriet har idag tillsatt projektet för att reformera centralförvaltningen.  

 

Mandatperiod 

 1.1.2012-31.3.2013 

 

Bakgrund 

I regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering förutsätts att ett utred-

ningsprojekt angående behovet att reformera centralförvaltningen inleds.  

 

Statsförvaltningen i Finland har av hävd präglats av kontinuitet. Under de två senaste år-

tiondena har statsförvaltningen reformerats aktivt på regionförvaltnings- och ämbets-

verksnivå, men den gällande indelningen i ministerier har varit ett varaktigt tillstånd. Mi-

nisteriestrukturen ändrades endast några gånger under 1970- och 1980-talen, t.ex. då mil-

jöministeriet grundades 1983. Grundandet av arbets- och näringsministeriet år 2007 ut-

gående från riktlinjerna i regeringsprogrammet var en stor förändring.  

 

Beredningen av politikhelheter som syftar till att åstadkomma omfattande samhällelig 

verkan förutsätter branschöverskridande samarbete mellan ministerierna. Man har försökt 

överskrida ministeriernas verksamhetsområdesindelningar genom utveckling av samarbe-

te och koordinering, genom kommittéväsendet, finansministeriets ekonomiska koordine-

ring samt under de senaste åren med regeringens politikprogram. Enligt internationella 

bedömningar (2000, 2010) finns det fortfarande outnyttjade möjligheter när det gäller att 

överskrida förvaltningsgränserna inom centralförvaltningen. I OECD:s landutvärdering 

om Finland från 2010 utpekades den strategiska visionen, resursernas rörlighet samt det 

gemensamma viljetillståndet som de viktigaste utmaningarna för centralförvaltningen i 

Finland.  

 

Ministeriernas uppgiftsfält inkluderar lagstiftnings-, politik- och strategiärenden samt in-

ternationella frågor. När det gäller förstärkningen av förvaltningens strategiska kapacitet 

fästs uppmärksamheten på helheten som utgörs av ministeriestrukturen. Statsrådets struk-

tur borde också stöda tanken om kontinuerlig utveckling och en organisation som lär sig. 

Reformer leder alltid till nya reformer. Förvaltningen blir i princip aldrig färdig och en 

sammanslagning eller ett grundande av ett ministerium har inte någon större inverkan på 

hela statsrådets verksamhetskultur om ministerierna inte har någon fast koppling till var-

andra.  

 

Om statsrådet i stället för administrativt självständiga ministerier skulle omformas till en 

genuint enhetlig helhet med gemensamma strukturer, resurser och processer, skulle man 

också kunna möjliggöra bättre rörlighet hos både personalen och de ekonomiska resur-

serna så att regeringens prioriteringar kunde förverkligas. Det skulle även underlätta 

sammankopplingen av stödfunktionerna och uppnåendet av produktivitets- och kvalitets-

fördelar.  

 

Målsättningarna  

 Projektet ska bereda reformeringen av centralförvaltningen i syfte att 

 Skapa en enhetlig politik-, lagstiftnings- och resursstyrning inom statsrådet 



 Stödja verkställandet av regeringens strategiska vision och genomslagningen 

inom den offentliga förvaltningen och samhället på ett effektivare sätt än i dags-

läget 

 Utöka personalens och de ekonomiska resursernas rörlighet och att främja upp-

komsten av en enhetlig verksamhetskultur inom statsrådet  

 Utreda omvandlingen av ministerierna till ett enda ämbetsverk som ett alternativ, 

dock så att reformen inte förändrar ministrarnas ställning som medlemmar av 

statsrådet och ledare av verksamheten inom sina ministerier. 

 

Uppdrag 

Projektet ska före den 31 maj 2012 utreda de åtgärdsalternativ med vilka målsättningarna 

för projektet kan uppnås. 

 

I det andra skedet av projektet ska man på basis av utvärderingen under det första skedet 

lägga fram ett förslag till det primära alternativet samt nödvändiga åtgärder som bör 

genomföras. Ifall projektet föranleder åtgärder som kräver lagstiftningsändringar ska för-

slaget sammanfattas i form av en regeringsproposition. Lagstiftningsordningen bör också 

utredas i det fallet.  

 

Organisering 

 Ordförande Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli 

 Vice ordförande Teuvo Metsäpelto, statens arbetsmarknadsdirektör, finansministeriet 

 Medlemmar: 

 Auni-Marja Vilavaara, avdelningschef, överdirektör, statsrådets kansli  

 Ari Rouhe, förvaltningsdirektör, utrikesministeriet 

 Pekka Nurmi, överdirektör, justitieministeriet 

 Janne Kerkelä, förvaltningsdirektör, inrikesministeriet 

 Taina Susiluoto, direktör för koncernenheten, försvarsministeriet 

 Hannu Mäkinen, avdelningschef, budgetchef, finansministeriet 

 Päivi Nerg, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, överdirektör, finansministeriet 

 Eeva-Riitta Pirhonen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet 

 Juha Ojala, överdirektör, jord- och skogsbruksministeriet 

 Juhapekka Ristola, avdelningschef, överdirektör, kommunikationsministeriet 

 Markku Wallin, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet 

 Jaana Koski, förvaltningsöverdirektör, social- och hälsovårdsministeriet  

 Helena Säteri, överdirektör, miljöministeriet 

 Johanna Koivisto, konsultativ tjänsteman, justitiekanslersämbetet 

 Maija-Leena Paavola, äldre regeringssekreterare, riksdagen 

 Harri Sirén, förhandlingsdirektör, löntagarorganisationen Pardia r.f. 

Harri Turunen, avtalsfunktionär, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområ-

dena JHL r.f. 

Markku Nieminen, förhandlingschef, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns 

utbildade FOSU r.f. 

Sekreterare Katju Holkeri, finansråd, finansministeriet 

Sekreterare Kirsi Äijälä, regeringsråd, finansministeriet 

Sekreterare Ilkka Turunen, lagstiftningsråd, finansministeriet 

Sekreterare Taina Kulmala, specialsakkunnig, finansministeriet 

 

Aktiverande handlingssätt ska utnyttjas vid beredningen av projektet, och såväl myndig-

heter inom statens centralförvaltning som andra behöriga experter ska höras i nödvändig 

omfattning under projektets gång.  

 

Arbetsgruppen kan tillsätta nödvändiga underarbetsgrupper under projektets gång.  

 



Förstärkandet av en enhetligare verksamhetskultur inom statsrådet ska också stödjas ge-

nom inledning av arbete som syftar till att förnya handlingssätten. Kanslicheferna ska be-

reda en samordning av beredningen av de olika politiksektorerna.  

 

Kostnader och finansiering 

Arbetsgruppens arbete utförs som tjänsteuppdrag. Eventuella extra kostnader ska betalas 

ur medlen för förvaltningsutveckling.  

 

 

 

 

Förvaltnings- och kommunminister  Henna Virkkunen 

 

 

 

Finansråd     Asko Lindqvist 

 

Sändlista  

 Statsrådets kansli 

 Finansministeriet 

 Utrikesministeriet 

 Justitieministeriet 

 Inrikesministeriet 

 Försvarsministeriet 

 Undervisnings- och kulturministeriet  

 Jord- och skogsbruksministeriet 

 Kommunikationsministeriet 

 Arbets- och näringsministeriet 

 Social- och hälsovårdsministeriet 

 Miljöministeriet 

 Justitiekanslersämbetet 

 Riksdagen 

 Pardia r.f. 

 JHL r.f. 

 FOSE r.f.  

Arbetsgruppens ordförande, vice ordförande, medlemmar, ställföreträdande medlemmar 

och sekretariat 

 

För kännedom 

 Statsrådets projektregister HARE 


