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Johtamista yhteiseksi hyväksi –

valtionhallinnon johtamisen kehittämishanke

Valtiovarainministeriö asettaman hankkeen konkreettisina tavoitteita on: 

1. vahvistaa julkisen johtamisen kokonaisuutta ja kykyä ennakoida ja hallita toimintaympäristön muutoksia,

2. tukea johtajia onnistumaan tehtävissään ja 

3. lisätä johtajien ammatillista kehittymistä ja liikkuvuutta eri tehtävissä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hanke:

1. kehittää valtionhallinnon johtamisjärjestelmää, johtajien toimintaedellytyksiä ja tukea sekä 

keskushallinnossa että virastossa

2. arvioi ja kehittää johdon palvelussuhdejärjestelmää, ura-ajattelua ja liikkuvuutta valtionhallinnossa

3. kehittää yhteistä johtamisvalmennusta valtionhallinnossa ja koko julkisella sektorilla.
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Ehdotuksia (1) – rekrytoinnin ohjeistus

Laaditaan täsmällisempi ohjeistus ylimmän 
johdon valintaprosessin kehittämiseksi, 
hakijoiden arvioimiseksi sekä avoimuuden ja 
läpinäkyvyyden lisäämiseksi

• Ohjausryhmän lähtökohtana on, että johdon rekrytoinnissa 
harkintavalta ja vastuu on ministeriöillä. 
Kelpoisuusvaatimusten perusteita täsmennetään ja 
soveltamista rekrytointiprosessin eri vaiheissa 
tarkennetaan siten, että valtioneuvostoon muodostuu 
yhtenäiset, avoimemmat ja läpinäkyvämmät 
menettelytavat johdon valinnassa.

• VM laatii työkalun valtion ylimmän johdon yhteisten 
erityisten kelpoisuusvaatimusten arvioimiseksi ja 
käytettäväksi tehtäväanalyysissa, vaatimusten 
kuvaamisessa hakuilmoituksissa, haastatteluissa sekä 
nimityspäätöksen perusteluissa. Lisäksi 
valtiovarainministeriö ohjeistaa ja tukee ministeriöitä 
johdon valinnan kehittämisessä.
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Ehdotuksia (2) – valintamenettelyt

Ohjausryhmä ehdottaa uudeksi mahdollisuudeksi käyttää arviointiryhmää ylimmän 
johdon rekrytoinneissa 

Ehdotuksen mukaan ministeriöt vastaavat edelleen rekrytointien valmistelusta ja 
esittelystä, mutta voivat käyttää tukenaan erityistä neuvoantavaa arviointiryhmää. 
Ministeriöt asettaisivat kuhunkin ylimmän johdon rekrytointiprosessiin 
arviointiryhmän, jonka kokoonpanoon kuluu sekä vakiojäseniä valtionhallinnon 
yhteisestä arvioitsijaryhmästä/poolista että tehtäväkohtaisesti kutsuttavia jäseniä 
kyseistä ministeriöstä ja viran tehtäväalueelta. Ryhmän puheenjohtajana on esittelevän 
ministeriön edustaja. Arviointiryhmän asettamista varten valtiovarainministeriö kokoaa 
ministeriöiden käyttöön valtionhallinnon johdon edustajista ja rekrytoinnin 
asiantuntijoista laajan arvioitsijaryhmän/poolin ja valmistelee sille yhtenäiset 
toimintaohjeet.
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Ehdotuksia (3) – määräaikaisuus ja palkkaus

Ohjausryhmä ehdottaa, että nykyinen ylimmän johdon 5 vuoden määräaikaisuus 
pidennettäisiin 7 vuodeksi ja käynnistetään selvitys valtionhallinnon ylimmän johdon 
palkkausjärjestelmän kehittämistarpeista suhteessa muuhun julkiseen sektoriin  

Ohjausryhmä esittää muutosta valtion virkamieslakiin, jossa mahdollistettaisiin  nimittäminen 
valtionhallinnon ylimmän johdon virkaan enintään 7 vuoden määräajaksi. Lainsäädäntötyön 
yhteydessä arvioidaan nykyisen virkavapausmenettelyn tarkoituksenmukaisuus ja ns. taustaviran 
katkeaminen toisen nimityskauden alkaessa. Lisäksi arvioidaan onko tarvetta joissain tehtävissä 
säätää nimityskausien määrän rajoittamisesta.

Julkisen sektorin johtajien osalta lähivuosina on tulossa merkittävä määrä rekrytointeja. 
Ohjausryhmä ehdottaa, että käynnistettään selvitystyö valtionhallinnon virkamiesjohdon 
palkkaustasosta ja muusta palkinnasta suhteessa muiden julkisen sektorin johtajien 
palkkaukseen ja palkintaan kuten kunnissa, erityisyhtiöissä ja muussa julkisessa hallinnossa, 
kuten uusilla hyvinvointialueilla. Tätä kautta voidaan luoda yhtenäinen näkemys ja perusteet 
mahdollisille uudistustarpeille kyvykkäiden johtajien rekrytoimiseksi valtiolle myös 
vastaisuudessa. 
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Ehdotuksia (4) – johtamissopimukset ja tuki

Ohjausryhmä ehdottaa johtamissopimusmenettelyn kehittämistä

1. Uudistetaan ylimmän johdon nimittämiskäytäntöä siten, että jo nimittämisen yhteydessä 
laaditaan johtamissopimus koko virkakaudelle. Sovittujen tavoitteiden toteutumista 
seurataan vuosittain ja puoli vuotta ennen virkakauden päättymistä tehdään arvio 
virkakaudesta ja johtamisen onnistumisesta. 

2. Edistetään johtamissopimuskäytäntöjä siten, että johtamiskeskusteluissa käsitellään johtajan 
kehittymistä johtajana, hänen palvelussuhteeseensa liittyviä kysymyksiä ja mahdollisia 
urasuunnitelmia. 

3. Edistetään mallia, jossa ministeriöt ottaisivat käyttöön säännölliset ministereiden ja 
kansliapäälliköiden väliset johtamiskeskustelut. Valtiovarainministeriö tukee tätä tarvittaessa 
yhteisellä materiaalilla ja valmennuksella.

4. Selvitetään mahdollisuudet laajentaa johtamissopimusmenettely keskijohtoon.

5. Varmistetaan, että johtamissopimukset  ja johtamisen arviointi tukee entistä paremmin 
johtamisen tuloksellisuutta ja johtajien omaa kehittymistä.
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Ehdotuksia (5) – hakuprosessien uudistaminen 

Ohjausryhmä ehdottaa muutoksia hakemusasiakirjojen julkisuuteen ja menettelyihin

1. Ohjausryhmä ehdottaa, että osana julkisuuslain uudistamistyötä valtionhallinnon nimitysprosesseissa 
hakemusasiakirja (esim. hakemus + vakiomuotoinen suppea CV) olisi nykyiseen tapaan julkinen, mutta 
hakemusten yksityiskohtainen, henkilötietoja sisältävä liitemateriaali olisi hakuaikana julkista vain 
asianosaisille (muut hakijat) pyynnöstä. Hakuajan päättyessä materiaali tulisi voimassaolevan 
julkisuuslain mukaisesti julkiseksi.

2. Lisäksi  karenssiohjeistusta ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että karenssisopimuksen tarveharkinta 
on kaikissa  rekrytoinneissa ja karenssisopimuksen tarveharkinnan tulos olisi tuotava esille myös 
nimitysmuistiossa/nimityksen perusteluissa. Lainsäädännön mukaan kriteerien täyttyessä  
karenssisopimus on nimittämisen edellytys.

3. Ohjausryhmä ehdottaa myös eräitä täsmennyksiä turvallisuusselvityksiä koskevaan lainsäädäntöön.

4. Ylimmän johdon hakumenettelyn aikataulutus ehdotetaan täsmennettäväksi  ohjeistuksessa erityisesti 
hallituskausien vaihtuessa.
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Ohjausryhmän muita näkemyksiä

Ohjausryhmä kiinnittää huomiota siihen, 
että valtionhallinnossa on mahdollista 
tehostaa resurssien yhteiskäyttöä ja 
hankkeiden toimeenpanoa

• Laajoja poikkihallinnollisia hankkeita 
organisoitaessa on tarpeen varmistaa, että 
hankkeen tulokset palvelevat sekä 
ministeriöitä, että virastoja hallinnonalojen 
väliset näkökulmat huomioiden. Tätä työtä 
voidaan tehostaa asettamalla  yhteisiä 
tavoitteita, poikkihallinnollisia hanke-
organisaatioita sekä toimeenpanemalla 
niitä yhdessä jaetuilla resursseilla jo nyt 
virkamieslaissa olevien joustojen puitteissa. 
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Kehittämishankkeen ohjausryhmän 

kokoonpano

Juha Sarkio, ylijohtaja, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)

Johanna Vesikallio, viestintäjohtaja, valtiovarainministeriö

Ari Holopainen, finanssineuvos, valtiovarainministeriö

Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö

Juhani Damski, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö

Jukka Aalto, osastopäällikkö, sisäministeriö

Kari Peltonen, hallitusneuvos, valtioneuvoston kanslia

Pirjo Tulokas, hallintojohtaja, ulkoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstöjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö

Kirsi Leivo, pääjohtaja, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Janne Viskari, pääjohtaja, Digi- ja väestötietovirasto

Markku Heikura, pääjohtaja, Verohallinto

Kim Mattsson, prikaatikenraali, puolustusvoimat

Teemu Lehti, johtaja, Hätäkeskuslaitos

Jari Sarjo, toimitusjohtaja, Senaatti

Markus Siltanen, finanssineuvos, valtiovarainministeriö (sihteeri)

Miska Lautiainen, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö (sihteeri)
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