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Julkisen johtamisen yhteistyöryhmä

• Lähtökohtana yhteinen ymmärrys julkisen johtamisen tulevaisuudesta, kehittämistarpeista 
ja yhteistyömahdollisuuksista

• Vuorovaikutusta: jäsenten haastattelut, parikeskustelut, pienryhmät ja yhteiset keskustelut

• Liittymät: Julkisen hallinnon strategia 2030, Johtamista yhteiseksi hyväksi –
valtionhallinnon johtamisen kehittämishanke, muut hallinnon ja johtamisen 
kehittämishankkeet julkisessa hallinnossa

• Tietopohja: jäsenten näkemykset, Julkisen johtamisen kysely 9-10/2021, muu aineisto

• Tuloksena Julkisen johtamisen keskustelualoite ja yhteistyötä johtamisen kehittämisessä

2



”Suomalainen julkinen hallinto on 
demokratian ja kestävän 
kehityksen peruskivi.

Julkisen johtamisen yhteinen 
identiteetti ja arvopohja syntyvät 
yhteisestä vuoropuhelusta.

Kestävän julkisen hallinnon 
rakentaminen kysyy rohkeaa 
johtajuutta ja suunnitelmallista 
tukea.”

”Hyvä julkinen johtaminen rakentuu tälle 
perustalle. Jokainen johtaja, niin poliittinen 
päätöksentekijä kuin virkajohtaja, vaikuttaa 
siihen, että julkinen hallinto 
kokonaisuudessaan toimii ja turvaa 
suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin. 
Julkisen johtamisen identiteettiä, arvopohjaa 
ammattimaista johtamista on edelleen 
vahvistettava ja rakennettava uudenlaista 
kumppanuutta koko julkisella sektorilla. 
Yhteistyöryhmä esittää, että käynnistetään 
yhteinen, laaja-alainen keskustelu ja 
valmistelu julkisen johtamisen periaatteiden 
linjaamiseksi ja toteuttamiseksi. ”

(Keskustelualoite - Julkisen johtamisen 
yhteistyöryhmä 2022)
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1 Suomalainen julkinen hallinto on demokratian ja 
kestävän kehityksen peruskivi

• Epävakaassa maailmassa julkisen hallinnon palvelu- ja toimintakyky turvaa 
koko suomalaisen yhteiskunnan menestyksen ja hyvinvoinnin.

• Yhteiskunnan hyvä kasvaa keskinäisestä luottamuksesta. 

• Johtajien vastuulla on jatkuvuuden ja muutoksen herkkä tasapaino.
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2 Julkisen johtamisen yhteinen identiteetti ja arvopohja 
syntyvät yhteisestä vuoropuhelusta

• Julkinen johtaminen on merkityksellistä ja vastuullista työtä koko 
yhteiskunnan hyvinvoinnin ja demokratian palveluksessa.

• Julkisen johtamisen vakaa arvopohja turvaa yhteiskunnan kestävän 
kehityksen

• Vastuu tulevista sukupolvista edellyttää poliittisen johdon ja virkajohdon 
selkeää työnjakoa ja toimivia suhteita.
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3 Kestävän julkisen hallinnon rakentaminen kysyy rohkeaa 
johtajuutta ja suunnitelmallista tukea

• Jokaista johtajaa on tuettava määrätietoisesti osana julkisen johtajien 
kehittyvää ammattikuntaa

• Yhteisestä vuoropuhelusta yhteiseksi tekemiseen julkisessa hallinnossa

• Julkisen johtamisen kehittämisen on edettävä selkeää polkua yhteiseen 
maaliin
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Julkisen johtamisen periaatteiden valmistelu,
keskustelua laajassa valmistelussa mm.:

1. Miten selkeytetään poliittisen johdon ja virkajohdon välistä työnjakoa ja edistetään heidän 
keskinäistä vuorovaikutustaan?

2. Miten tuetaan virkajohdon asemaa, vastuun ja vallan tasapainoa sekä riippumattomuutta?

3. Miten vahvistetaan julkisen hallinnon kyvykkyyttä rakentamalla uudenlaista kumppanuutta 
ja yhteistä ongelmanratkaisukykyä kuntien, valtion ja hyvinvointialueiden kesken (mm. 
miten toteutetaan yhteistä johtamisvalmennusta julkisessa hallinnossa)?

4. Miten vahvistetaan julkisen hallinnon ennakointikykyä ja tietoon perustuvaa strategista 
johtamista?

5. Miten vahvistamme julkisen johtamisen identiteettiä, jonka keskiössä on arvolähtöinen 
ihmiskäsitys ja hyvä henkilöstöjohtaminen?
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Julkisen johtamisen yhteistyöryhmän kokoonpano
Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, puheenjohtaja valtiovarainministeriö

Jani Pitkäniemi, ylijohtaja valtiovarainministeriö

Katju Holkeri, finanssineuvos valtiovarainministeriö

Kirsi Varhila, kansliapäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö

Seppo Määttä, osastopäällikkö valtioneuvoston kanslia

Timo Laitinen, pääjohtaja Valtiokonttori

Kimmo Peltonen, pääjohtaja Tukes

Minna Karhunen, toimitusjohtaja Suomen Kuntaliitto

Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja Vantaan kaupunki

Inga Nyholm, yhteysjohtaja Helsingin kaupunki

Timo Koivisto, kaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Rinna Ikola-Norrbacka, kunnanjohtaja Asikkalan kunta

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, johtaja Kansaneläkelaitos KELA

Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja (- 30.10.2021) Keva

Jaakko Kiander, toimitusjohtaja (1.11.2021 -) Keva

Juha S. Niemelä, toimitusjohtaja Metsähallitus

Pauli Harju, maakuntajohtaja Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Jari Stenvall, professori Tampereen yliopisto
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