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Valtioneuvoston kanslian toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 
 

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 

Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy siinä, että Suomella on toimintaky-
kyinen hallitus, jolla on edellytykset tehdä päätöksiä kaikissa olosuhteissa laadukkaaseen tietope-

rustaan tukeutuen.  
 

Voimakkain uudistustarve koskee hallituksen strategiatyöskentelyä, joka koostuu kolmesta osasta: 

hallitusohjelmasta, sitä konkretisoivasta hallituksen strategisesta toimintasuunnitelmasta ja julkisen 
talouden suunnitelmasta. Lähtökohtana on strateginen, tavoitteisiin ja muutossuuntiin keskittyvä, 

tiivis hallitusohjelma, joka selkeästi nimeää hallituksen keskeisimmät politiikkatavoitteet. Hallituksen 
strategiaprosessin uudistamiseksi on kehitetty uusi toimintamalli, joka integroi talouden ja poliittis-

ten tavoitteiden tarkastelun. Tällä hetkellä politiikka- ja resurssivalmistelun välinen yhteys on liian 

heikko. Hallituksen strategiaa tulee voida joustavasti tarkistaa hallituskauden aikana. Muu valtion 
ohjaus tulisi nykyistä selkeämmin kiinnittää hallituksen yhteisen strategiaprosessin tukemiseen. 

 
Valtioneuvoston johtamisessa tarvitaan parempaa kokonaiskuvaa ja vahvempaa yhteensovittamis-

työtä. Tarvitaan koko yhteiskunnan näkökulmasta tapahtuvaa tarkastelua ja osaoptimoinnin torju-
mista. Keskinäisriippuvuuksien lisääntyminen ihmisten, organisaatioiden ja kansakuntien välillä vai-

kuttaa merkittävästi hallituksen päätöksentekoon. Teknologiankin kiihdyttämä verkottuminen lisää 

tarvetta ottaa huomioon päätöksenteossa aikaisempaa laajemmin eri näkökulmat. Samalla se lisää 
asioiden monimutkaisuutta.  Tiedämme enemmän kuin koskaan päätösten vaikutuksista esimerkiksi 

globaalin ympäristön tilaan, mutta samalla kykymme saada aikaan muutoksia haluttuun suuntaan 
on monimutkaisuuden ja syy-seuraus -suhteiden epäselvyyden takia vaikeutunut. Entistä useammat 

yhteiskunnan ongelmat näyttäytyvät keskinäisriippuvuuksien takia ns. pirullisina ongelmina, joissa 

asian ratkaiseminen yhdestä näkökulmasta saattaa aiheuttaa entistä suurempia ongelmia muista 
näkökulmista. Tämä korostaa tarvetta yhteiseen laadukkaaseen tilannekuvaan, yhteistyön lisäämi-

seen laadukkaan kokonaiskuvan hahmottamiseksi ja päätöksenteossa toimeenpanon kytkeytymi-
seen olennaiseksi osaksi päätöksentekoa.  Ministeriöiden ja muiden viranomaistenvälinen yhteistyö 

korostuu keskinäisriippuvien ja monimutkaisten haasteiden ratkaisemisessa. Tutkimus-, ennakointi- 

ja arviointitiedon sekä tilannekuvan tarjoaminen hallituksen päätöksentekoon on tärkeää TTS -
kauden toimintaympäristössä.  

 
Pääministerin työssä korostuu yhteensovittaminen ja kokonaisnäkemyksen muodostaminen sekä 

keskeisten ongelmien laaja-alaisuus. Hyvinvointiyhteiskunnan kannalta keskeisiin kysymyksiin tarvi-
taan kokonaisvaltaisia lähestymistapoja. Tämä edellyttää uudenlaisia työkaluja. Kansalaisten luot-

tamus poliittiseen päätöksentekoon ja julkisiin instituutioihin on alentunut ja uhkaa edelleen laskea. 

Kehityskululla voi olla vakavia seurauksia, sillä Suomi on tähän asti nauttinut korkean luottamuksen 
tuomista hyödyistä.  

 
Niin Suomessa kuin muuallakin talouden heikko kasvu on aiheuttanut työttömyyttä ja julkisen ta-

louden alijäämäisyyttä. Suomessa heikon talouden kasvun taustalla on ollut maailmantalouden ja 

euroalueen ongelmien lisäksi Suomen teollisuuden rakennemuutos ja heikko kilpailukyky. Kyky so-
peutua globaalitalouden ja teknologian muutoksiin edellyttää parempaa reagointikykyä ja inhimillis-

ten voimavarojen täysimääräistä hyödyntämistä. Tämä koskee myös julkisen sektorin toimintaa, 
jonka tehokkuus ja innovaatiokyky ovat kilpailukykytekijä kansakuntien välisessä kilpailussa. 

 
Päätöksenteon laadun ja hyvän hallinnon turvaamiseksi on tärkeää pyrkiä siihen, että poliittinen 

päätöksenteko ja valmistelu valtioneuvostossa perustuvat riittävään ja laadukkaaseen tietoon. 
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Tiedon puutteen sijaan keskeinen pullonkaula on yhä useammin tiedon jalostaminen käytettävään, 

oikea-aikaiseen ja kokonaiskuvan muodostamisen mahdollistavaan muotoon. Yhteiskunnan kehitys-
tä tukee se, että aiemmasta politiikasta saatuja kokemuksia ja vaikuttavuustietoa käytetään pitkä-

jänteisesti ja systemaattisesti poliittisessa päätöksenteossa. 
 

Poliittisen toimintaympäristön muutokset, liikkuvat äänestäjät ja äänestysaktiivisuuden 

lasku sekä ihmisten halu osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen muuttavat päätöksentekoa 
ja valmistelua 

 
2. TOIMINNAN PAINOPISTEET JA VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET 2016–2019 

 
Valtioneuvoston kanslian toimintaa ohjaavat jäljempänä esitetyt linjaukset ja niiden sisältämät pai-

nopisteet ja tavoitteet. 

 
2.1 Valtioneuvoston johtaminen 

 
Hallituksen työskentelyn strateginen tuki   

 

Hallituksen vaihdoksessa keväällä 2015 luodaan edellytyksiä siirtyä uuteen yhtenäiseen hallituksen 
strategiamenettelyyn. Strategisen hallitusohjelman syntyä tuetaan tarjoamalla hallitusneuvottelijoille 

systemaattisesti työstetty tietopohja talouden tilasta ja Suomen kannalta keskeisimmistä yhteiskun-
nan haasteista. Tiedolla tuetaan hallitusohjelman rakentumista hallituspuolueiden yhteisen tilanne-

kuvan perustalle. Hallitusohjelman odotetaan määrittelevän selkeästi hallituksen 3-5 tärkeintä poli-
tiikkatavoitetta, joille seuraavassa strategian valmisteluvaiheessa rakennetaan toimeenpanosuunni-

telmat, ns. politiikkapaketit. 

 
Uusi strategiaprosessi vahvistaa hallituksen yhteisen agendan selkeyttä ja johdonmukaisuutta. Stra-

tegian vuotuisessa tarkistuksessa käytetään hyväksi erityisesti valtioneuvoston päätöksentekoa 
tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan tuottamaa tietoa sekä strategisen tutkimuksen tuottamaa 

tietoa. Valtioneuvoston kanslia ohjaa näitä prosesseja ja sovittaa niitä yhteen ministeriöiden oman 

tutkimustoiminnan kanssa. 
 

Valtioneuvoston kanslia vahvistaa hallituksen politiikkatoimien vaikuttavuusarviointia muun muassa 
ohjaamalla mainittuja tutkimusrahoitusinstrumentteja palvelemaan valmisteilla olevien uudistusten 

säädös- ja muiden toimien etukäteistä vaikutusarviointia. Keskeisten säädösmuutosten ja muiden 

strategisten politiikkatoimien systemaattinen etukäteinen ja vaihtoehtoja tuottava vaikutusarviointi 
nostetaan välttämättömäksi edellytykseksi erityisesti hallituksen politiikkapakettien valmistelussa. 

Tavoitteena on, että valtioneuvostoon perustetaan vaikutusarvioinnin asiantuntijayksikkö, jonka 
ydintehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja eduskunnalla on käytössää kunnollinen arviointitie-

to päätettäessä keskeisistä rakenne- ja muista muutoksista. 
 

Hallitusohjelman tultua hyväksytyksi käynnistyy noin kolmen kuukauden hallituksen toimintasuunni-

telman valmistelu poliittisesti ohjatussa prosessissa, johon virkamiehet tuottavat toimenpiteitä kos-
kevaa asiantuntijatietoa. Hallitus hyväksyy alkusyksystä hallituksen toimintasuunnitelman ja julkisen 

talouden suunnitelman samassa yhteydessä kuin vuoden 2016 valtion talousarvioesityksen. Suunni-
telmat yhdistetään sisällöllisesti ja ajallisesti. 

 

Valtioneuvoston kanslialla on päävastuu hallituksen toimintasuunnitelman valmistelun koordinoinnis-
ta yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Hallitus ohjaa toimintasuunnitelmaa sopimallaan 

kokoonpanolla, joka voi olla eri suunnitelman valmisteluvaiheessa ja vuotuisessa tarkistamisessa. 
Ministerien valmistelevat yhteistyön foorumit uudistuvat. Hallituksen strategiatyötä tuetaan valtio-

neuvoston kanslian ohjauksessa erityisesti vahvistamalla kansliapäällikkökokouksen ja muiden vir-
kamiesverkostojen strategista koordinointiroolia. Valtioneuvoston kanslia vahvistaa valtioneuvoston 

kapasiteettia tuottaa jatkuvasti tilannekuvaa yhteiskunnan kehityksestä hallituksen käyttöön. Halli-

tukselle järjestetään säännöllisesti tilaisuuksia yhteisen tilannekuvan ylläpitämiseksi, vähintään ker-
ran vuodessa syyskauden alussa. Hallituksen iltakoulua kehitetään hallituksen strategisen keskuste-

lun ja tilannekuvan tarkastelun foorumina. 
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Valtioneuvoston kanslian vastuualueeseen kuuluvalla Suomen EU-politiikan koordinaatiolla ja yh-
teensovittamisella pyritään varmistamaan strateginen johtaminen ja ennakoiva vaikuttaminen EU-

päätöksentekoon. Valtioneuvoston kanslia tukee hallituksen strategista työskentelyä EU-politiikan 
osalta myös mm. valmistelemalla strategisia asiakirjoja, kuten EU-selonteko ja vuosittaiset EU-

avaintavoitteet.  

 
Valtioneuvoston kanslia avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa sekä hallituksen ja 

eduskunnan työn yhteensovittamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa valtioneuvoston valmistelu- 
ja päätöksentekomenettelyistä. Valtioneuvoston kansliasta myös esitellään eduskunnalle hallituksen 

vuosikertomus, jota kehitetään johdonmukaisesti koko hallituksen keskeistä politiikkaa kuvaavaksi 
raportoinniksi, jossa korostuu politiikan vaikuttavuustarkastelu.  

 

Valtioneuvoston kansliassa laaditaan hallituksen esityksiä koskeva suunnitelma, joka viedään pää-
tettäväksi hallituksen neuvotteluun (ns. HE -luettelo) ja annetaan tiedonantona eduskunnalle. Kans-

lia seuraa suunnitelman toteutumista ja on yhteydessä ministeriöihin ja eduskuntaan hyvän yhteis-
työsuunnittelun toteuttamiseksi. Suunnitelman ohjausvaikutusta tehostetaan. 

 

Valtioneuvoston kanslia avustaa pääministeriä Suomen EU-politiikan johtamisessa. Keskeinen väline 
tässä on EU-ministerivaliokunta, jonka sihteeristönä valtioneuvoston EU-sihteeristö toimii. Valtio-

neuvoston kanslia valmistelee pääministerin toimivaltaan lainsäädännön mukaan kuuluvat EU-asiat, 
vastaa Eurooppa-neuvoston kokousten valmistelusta sekä pääministerin muiden EU-tapaamisten 

sisällöllisistä valmisteluista.  
 

Tutkittuun tietoon perustuvan toiminta – päätöksenteon tietopohjan varmistaminen 

 
Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan menettelyt vakiinnutetaan 

suunnittelukaudella ja varmistetaan kytkentä hallituksen strategiaprosessiin. Valtioneuvosto tunnis-
taa vuosittain yhteiskunnan suurimmat ja merkittävimmät haasteet ja ongelmat ja suuntaa päätök-

sellään strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä tutkimusta yhteiskunnan pidemmän 

ajan haasteita koskevaan tutkimukseen. Suunnittelukaudella toteutetaan tutkimusrahoitusuudistuk-
sen arviointi. Tutkimuslaitosten rakenteellinen uudistaminen saatetaan loppuun. 

 
Yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulee perustua tutkittuun tietoon. 

Yhteiskunnan kehityksen jatkuvuutta tuetaan varmistamalla, että saadut kokemukset ja vaikutta-

vuustieto ohjaavat päätöksentekoa pitkäjänteisesti. Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan systemaat-
tinen toimintamalli, jolla varmistetaan vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätök-

senteon ja toiminnan tueksi. Toimintamallia kehitetään osana valtion tutkimuslaitosten ja tutkimus-
rahoituksen kokonaisuudistusta. Uudistuksella pyritään luomaan uudenlaista toimintakulttuuria, 

jossa hallinnonalojen ja politiikkateemojen yli käytäisiin tiiviimpää vuoropuhelua tutkimustiedon 
tuloksista, hyödyntämisestä ja päätöksentekijöiden tietotarpeista. 

 

Uudistuksessa muodostettiin kaksi uutta rahoitusinstrumenttia: (1) Valtioneuvoston kanslian rahoi-
tusinstrumentti, josta osoitetaan rahoitusta valtioneuvoston yhteisiin, horisontaalisiin ja ministeriöi-

den toimialoja tukevaan lyhyellä aikavälillä toteutettavaan tutkimus- ja selvitystoimintaan, joka pal-
velee hallituksen välitöntä päätöksentekoa. (2) Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen 

tutkimuksen rahoitusinstrumentti, josta rahoitetaan pitkäjänteistä, ongelmakeskeistä ja ohjelma-

muotoista yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintojen kehittämistä palvelevaa tutkimusta. 
  

Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimus-
suunnitelman, jolla ohjataan valtioneuvoston kanslian rahoitusinstrumentilta selvitys- ja tutkimus-

toimintaa hallituksen valitsemille painopistealueille. Suunnitelman valmistelun yhteensovittamisesta 
vastaa valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoiva työryhmä. Suunni-

telman tavoitteena on luoda perusta tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle käyttämiselle 

päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja toimintakäytännöissä. Tutkimustoiminta on pääsääntöi-
sesti selvityksiä, ennakointeja, tutkimuskatsauksia, seurantatutkimuksia ja arviointeja. 
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Valtioneuvosto päättää strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä vuosittain ja ohjaa 

päätöksellään korkeatasoista ja pitkäjänteistä tutkimusta tunnistamalla yhteiskunnan suurimmat ja 
merkittävimmät haasteet. Teemat ovat luonteeltaan monialaisia, monitieteisiä ja elinkaareltaan 

pitkäjänteisiä. Valtioneuvoston päätöksen perusteella strategisen tutkimuksen neuvosto päättää 
tutkimustoiminnan ohjelmarakenteesta ja tutkimushankkeiden valinnasta yhteiskunnallisen merki-

tyksen, vaikuttavuuden ja tutkimuksen laadun perusteella, sekä vastaa tutkimushankkeiden seuran-

nasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Strategisesta ohjauksesta suhteessa valtioneuvoston päätök-
sen valmisteluun vastaa valtioneuvoston kanslia yhteistyössä ministeriöiden kanssa. 

 
Valtioneuvoston kanslia koordinoi sektoritutkimuksen kokonaiskuvaa ja yhteen sovittaa tavoitteita 

kokoamalla ministeriöiden ja niiden toimialojen selvitys- ja tutkimussuunnitelmat vuosittain. Suunni-
telmissa kuvataan tutkimustoiminnan keskeisimmät sisällöt ja tavoitteet, rahoituksen suuruus sekä 

toteutusaikataulu. 

 
Valtioneuvoston kanslia on toteuttanut vuonna 2014 EU-säädösaloitteiden vaikutusarviointien nyky-

tilaa tarkastelevan selvityksen. Vuosina 2015 - 2016 toteutetaan vaikutusarvioita erikseen määritel-
tävistä komission aloitteista. Mikäli uusi vaikutusarviointien toteuttamismalli osoittautuu toimivaksi, 

sitä jatketaan myös vuosina 2016 - 2019.  

 
Hallituksen toimintaa tukeva viestintä 

 
Suunnitelmallisella viestinnällä tuetaan pääministerin ja hallituksen toimintaa valtioneuvoston 

johtamisessa sekä avustetaan hallituspolitiikan ja -ohjelman keskeisten tavoitteiden toteutumista.   
 

Viestinnän ymmärrettävyyteen ja hallituksen tavoitteiden tunnettavuuteen panostetaan.  Vuonna 

2015 tehdään esiselvitys selkokielisten uutisten toteuttamisesta. Sen pohjalta tehdään toteutus-
suunnitelma. 

 
Kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat seurata entistä paremmin hallituksen uudistusten etenemis-

tä valtioneuvoston uusilla verkkosivuilla käyttöönotettavien palveluiden avulla. Avoimen tiedon li-

säämisellä ja digitalisaation tehostamisella parannetaan kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia. 
 

Viestintää tehostamalla helpotetaan suomalaisyritysten kansainvälistymistä koordinoimalla ja sel-
kiyttämällä valtiorahoitteisten organisaatioiden palveluja. Maakuvaviestinnän tavoitteena on paran-

taa Suomen kiinnostavuutta. Suomen tunnettuuden parantaminen auttaa suomalaisyritysten etab-

loitumista uusiin maihin ja lisää Suomen houkuttelevuutta investointikohteena. 
    

2.2. Suomen EU-politiikka  
 

Suunnittelukausi 2016–2019 tarkoittaa EU-asioissa vuonna 2014 valitun Euroopan parlamentin ja 
2014 nimitetyn Euroopan komission viisivuotiskauden jälkipuolta, jolloin on mahdollista viedä 

eteenpäin isoja hankkeita ja käydä tulevaisuuskeskustelua. On arvioitu, että keväällä 2015 järjestet-

tävien Ison-Britannian parlamenttivaalien ja vuoden 2017 Ranskan presidentinvaalien välinen aika 
olisi otollinen EU:n institutionaalisesta kehittämisestä käytävälle keskustelulle. Toisaalta Ison-

Britannian vaaleihin liittyy kysymys maan EU-suhteesta ja ajatuksista perussopimusten muuttami-
seksi ja vapaan liikkuvuuden rajoittamiseksi.  

 

Eurooppa-neuvosto määritteli kesäkuussa 2014 unionin strategisen ohjelman seuraavaksi viideksi 
vuodeksi. Tulevia prioriteetteja ovat: 1) työpaikat, kasvu ja kilpailukyky; 2) kansalaiset; 

3) energiaunionia ja kauaskantoinen ilmastopolitiikka; 4) vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue 
sekä 5) unioni vahvana globaalina toimijana.  

 
Uuden komission puheenjohtajan linjaukset ja komission uudistettu rakenne heijastavat hyvin sekä 

näitä prioriteetteja että Suomen tavoitteita. Unionin tulee keskittyä niihin alueisiin, joilla se voi tuo-

da erityistä lisäarvoa. Keskeisin haaste on kilpailukyvyn ja siten kasvun ja työllisyyden parantami-
nen. Talouskasvun aikaansaaminen vaatii niin kansallisten rakenneuudistusten jatkamista kuin EU-

tason toimia sisämarkkinoiden loppuunsaattamiseksi ja vapaan kaupan, vihreän talouden, clean-
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techin sekä kunnianhimoisen energia- ja ilmastopolitiikan edistämiseksi. EMU:n kestävästä kehityk-

sestä on huolehdittava. Myös sääntelyn toimivuuden parantaminen on jatkuva prosessi, ja sen joh-
donmukaisesta edistämisestä on huolehdittava erityisesti kilpailukyvyn ja vaikutusarviointien kehit-

tämisen näkökulmasta, heikentämättä kuitenkaan työntekijöiden, kuluttajien ja ympäristön suojaa. 
 

Suunnittelukaudella Suomen on varauduttava myös yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan haastei-

siin erityisesti unionin lähialueilla. EU–Venäjä -suhteet ja unionin toiminta eri kriisipesäkkeissä edel-
lyttävät EU:lta nykyistä vahvempaa otetta, mukaan lukien yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitii-

kan kehittäminen. Oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alalla on Suomen tärkeä jatkaa yhteisten 
arvojen, erityisesti oikeusvaltioperiaatteen, noudattamisen vahvistamista. Seuraavat rahoituskehys-

neuvottelut (2021–2027) ajoittuvat vuosille 2018–2019. Niillä on huomattava merkitys EU:n yhtei-
seen maatalouspolitiikkaan, alue- ja rakennepolitiikkaan sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan.  

 

Suomessa suunnittelukauden 2016–2019 työtä ohjaa vuonna 2015 valittavan uuden hallituksen 
ohjelma. EU-selonteon laatiminen on todennäköisesti ajankohtaista aivan hallituskauden alussa. 

Suomalaisvirkamiesten rekrytoitumista EU-tehtäviin edistetään rekrytointitietoutta, -valmennusta ja 
-tukea tarjoamalla sekä kansallisten asiantuntijoiden järjestelmän avulla.  

 

Suomen järjestyksessään kolmas EU-puheenjohtajuuskausi vuoden 2020 alkupuolella edellyttää 
sekä sisällöllistä että käytännön valmistautumista. Tämä heijastuu toiminnansuunnitteluun vuosille 

2018–2019.  
 

Yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on, että Suomen tavoitteita Euroopan unionissa ediste-
tään ennakoivasti, aktiivisesti ja tuloksellisesti. Tätä pyritään vuonna 2015 vahvistamaan kokoamal-

la EU-asioiden valmistelua ja siirtämällä etenkin EU-oikeudelliset asiat valtioneuvoston kansliaan. 

 
Vuosien 2016 - 2019 tulostavoitteena tulee olemaan Suomen EU-vaikuttavuuden edistämiseksi teh-

tävät aloitteet sekä vuonna 2015 vaalien jälkeen aloittavan hallituksen hallitusohjelman EU-
linjausten, EU-selonteossa asetettujen tavoitteiden sekä EU-avaintavoitteiden edistäminen. Lisäksi 

vuosina 2018 - 2019 tullaan keskittymään rahoituskehysten valmisteluun ja Suomen vuonna 2020 

alkuvuodesta alkavaan EU-puheenjohtajuuden valmisteluun, mitä varten tullaan esittämään voima-
varatarpeet vuoden 2018 talousarvioon.   

 
Suunnittelukaudella valtioneuvoston kanslia edistää EU-ministerivaliokunnassa vahvistettuja asian-

omaisen vuoden EU-avaintavoitteiden toteutumista. EU-valmistelua ja yhteensovittamista tukevan 

tietojärjestelmän (EUTORI) uudistaminen toteutetaan.  
 

2.3. Valtion omistajapolitiikan linjaukset ja painopisteet  
 

Vuonna 2015 uudistetaan valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös vas-
taamaan uuden hallituksen strategisia linjauksia.  

 

Valtio on monissa kysymyksissä suunnannäyttäjä yksityiselle sektorille. Näistä esimerkkejä ovat 
muun muassa palkitseminen ja yritysvastuu. Valtion omistajaohjaukseen kohdistuu suuria kehittä-

mishaasteita, jotka ovat yritysten ohjaukseen liittyvää kehittämistä, mutta ovat osin luonteeltaan 
myös rakenteellisia.  

 

Valtion omistajaohjauksen yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite on valtion yritysvarallisuuden tu-
loksellinen kehittäminen. Valtio-omistaja tavoittelee omistamiensa yhtiöiden jatkuvaa kannattavuu-

den ja omistaja-arvon kasvua. Tavoitteen indikaattoreita ovat sijoitetun pääoman tuotto ja pörssi-
yhtiöiden markkina-arvon kehitys. Tavoitteena on sekä valtion suoraan omistamien että Solidium 

Oy:n omistamien yhtiöiden markkina-arvon kasvu toimialaindeksiä paremmin sekä salkun sijoitun 
pääoman tuoton kasvu vuosittain. Solidium Oy:n on hyvä väline, joka mahdollistaa valtiolle jousta-

van toimintatavan. Listaamattomien yhtiöiden osalta erityistehtäväyhtiö Governia Oy on ollut omis-

tajalle toimiva ja joustava työkalu. Vastaavien osakeyhtiöpohjaisten rakenteiden hyödyntämistä 
harkitaan. 
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Heikko talouskasvu vaikuttaa valtion omistajaohjauksen toimintaympäristöön merkittävästi. Valtio-

omisteiset yhtiöt toimivat haastavissa markkina-olosuhteissa ja vaikeina aikoina valtion omistamisen 
merkitys lisääntyy myös valtion talouden hallinnassa, erityisesti tulojen kerryttämisessä. Valtion 

omistajaohjaus jatkaa aktiivisesti omistamiensa yhtiöiden pääomarakenteiden analyysiä ja optimoin-
tia sekä hallittua yksityistämistä. Valtion tulee arvioida, onko tarvetta pitää omistusta sellaisissa 

yhtiöissä, jossa valtiolla ei ole strategista intressiä. Keskeisenä painopistealueena on myös kasvun 

generaattorina toimiminen ja pääomien kohdistaminen uusiin talouskasvua mahdollistaviin kasvu-
hankkeisiin. 

 
Keskeisinä painopistealueina ovat edelleen hallitusvalinnat ja yritysvastuun edistäminen valtio-

omisteisissa yhtiöissä. Hallitusvalinnoissa täysin omistettujen yhtiöiden hallitusjäsenten valinnassa 
otetaan lisäksi huomioon tasa-arvonäkökohdat siten, että kummankin sukupuolen osuus hallituksen 

jäsenistä on vähintään noin 40 prosenttia. 

 
Nykyisessä valtion omistajaohjauksen organisoinnissa regulaation ja omistajaohjauksen erottaminen 

toisistaan on toteutettu vain osittain, sillä erityistehtäväyhtiöt ovat edelleen regulaatiosta vastaavien 
ministeriöiden omistajaohjauksessa. Suunnittelukaudella valtion omistajaohjauksen kokoamista 

jatketaan ja Solidiumin osalta kartoitetaan uusia toimintamalleja. 

 
2.4. Taloudellisten ulkosuhteiden toiminnan ja suunnittelun koordinointi  

 
Taloudellisten ulkosuhteiden hoitaminen suunnittelukaudella on vaikeaa koska Suomen taloudellisen 

tilanteen odotetaan säilyvän haastavana, johtuen sekä globaalitalouden muutoksista että Suomen 
sisäisistä rakenteellisista ongelmista. Kaudelle ominaista on, että Suomen ja suomalaisten hyvin-

vointi ovat erittäin riippuvaisia siitä, miten yrityksemme menestyvät maailmalla. Viennin edistämisen 

lisäksi Suomeen on saatava investointeja ja osaamista, ja Suomen vahvuuksista pitää viestiä maa-
ilmalla tehokkaasti. Valtion toimintaan näissä asioissa on siksi kiinnitettävä erityistä huomiota.   

 
Edellä kuvattujen alojen toimintaa on koordinoitu vuodesta 2012 alkaen valtioneuvoston kansliassa. 

Yhteistyön alustaksi on luotu ns. Team Finland- verkosto, joka kokoaa yhteen kaikki vientiä ja kan-

sainvälistymistä, ulkomaisia investointeja ja maakuvaa edistävät valtiorahoitteiset toiminnot. Toimi-
alan strategiset painopisteet asetetaan vuosittain valtioneuvoston toimesta. Verkosto toimii myös 

alustana, jonka avulla eri organisaatiot tarjoavat palvelunsa yrityksille yhdessä. Tavoitteina on sekä 
palvelun laadun parantaminen että julkisten resurssien tehokkaampi käyttö.  

 

Suunnittelukauden 2016–2019 alkaessa Team Finland – mallin toimeenpano on edennyt rakennus-
vaiheesta vaiheeseen, jossa verkostoa hyödynnetään tehokkaasti. Oletusarvona on, että vuoden 

2016 alussa verkostolla on esimerkiksi yhteinen asiakkuuksien hallintajärjestelmä, ja asiakaspalvelu 
tapahtuu yhteisissä asiakkuustiimeissä, sekä Suomessa että ulkomailla. Merkittävä osa eri organi-

saatioiden työntekijöistä myös muuttaa vuoden 2016 aikana yhteisiin toimitiloihin (mm. Finpro, 
Tekes, Finnvera). Maakuvaviestinnän koordinaatio toimii tehokkaasti.  

  

Kauden 2016–2019 tavoitteena on, että suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä, Suomeen 
suuntautuvia ulkomaisia investointeja sekä maakuvatyötä koskevat valtiorahoitteiset toiminnot on 

organisoitu mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti. Alan toimintaa ohjataan valtioneuvoston 
toimesta yhtenäisesti siten, että pystytään ketterästi vastaamaan maailmantalouden muutoksiin ja 

yrityskentän muuttuviin tarpeisiin. Toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta tullaan mittaamaan 

säännöllisesti, keväästä 2014 alkaen.  
 

2.5. Valtioneuvoston hallinto- ja palvelutoimintojen järjestäminen 
 

Valtioneuvoston kansliaan perustetaan 1.3.2015 uusi osasto, valtioneuvoston hallintoyksikkö, jonka 
tehtävänä on huolehtia valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävis-

tä. 

Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien kokoamisella pyritään 
purkamaan erilaiset toimintatavat ministeriöiden välillä ja yhdenmukaistamaan toiminnan prosessit. 
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Tavoitteena on saavuttaa parempi toimintavarmuus ja palvelujen tasalaatuisuus. Voimavarojen 

kokoamisella parannetaan mahdollisuuksia ylläpitää toiminnan tasoa ja joiltain osin parantaa toimin-
taa voimavarojen tarkoituksenmukaisella kohdentamisella. Tavoitteena on myös lisätä henkilöstön 

liikkuvuutta valtioneuvoston sisällä sekä mahdollistaa henkilöstön osaamisen laajempi hyödyntämi-
nen ja hallinto- ja palvelutehtäviä tekevien henkilöiden osaamisen laajentaminen. 

Yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä hoitava valtioneuvoston hallintoyksikkö tekee tiivistä yhteistyötä 

ministeriöiden kanssa. Tavoitteena on luoda uudenlaista toimintakulttuuria valtioneuvoston sisällä ja 
muodostaa yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien tuloksellisen hoitamisen edellyttämät yhteistyön 

rakenteet ja käytännöt. 

Tavoitteena on, että  

– ministeriöiden toiminnan ja talouden suunnittelua sekä taloushallinnon tehtäviä kehitetään entistä 
yhtenäisemmiksi.  

 

– valmistellaan henkilöstösuunnittelun sekä henkilöstön kehittämisen valtioneuvostotason yhteiset 
strategiset linjaukset yhteistyössä ministeriöiden kanssa ja huolehditaan valtioneuvoston yhteisen 

koulutuksen järjestämisestä.  
– luodaan yhteisiä linjauksia ja menettelytapoja luodaan palkkaus- ja palvelussuhdeasioihin, rekry-

tointiin sekä työhyvinvointi- ja työturvallisuusasioihin sekä periaatteet ja menettelytavat henkilökier-

rolle ministeriöiden välillä. 
 

– valtioneuvoston yhteisen turvallisuuden, varautumisen ja tilannekuvatoiminnan kykyä ennakolli-
seen toimintaan ja häiriötilanteiden johtamiseen kehitetään ottaen huomioon kansallisen ja kan-

sainvälisen toimintaympäristön muutokset. 
 

– ministeriöiden tilahallintoa ja tilapalveluja kehitetään kokonaisuutena valtion toimitilastrategia 

huomioon ottaen. 
 

– tietotoimialalla otetaan käyttöön yhteiset palvelut ja järjestelmät koko valtioneuvostossa, varmis-
tetaan yhteentoimivuus sekä valtioneuvostotason yhteistyön ja yhtenäisten toimintatapojen vakiin-

nuttaminen. Tietotoimialan toiminta tukee valtioneuvoston ja sen ministeriöiden tiedolla johtamista. 

 
– asiakirjahallinnossa viedään yhtenäiset toimintatavat käytäntöön, laaditaan valtioneuvoston yhtei-

nen tiedonohjaussuunnitelma ja toteutetaan yhtenäinen asiakirjahallinto sen mukaisesti sekä ote-
taan käyttöön valtioneuvoston yhteinen asianhallintaratkaisu.  

 

– yhteisten tietojärjestelmien kehittämisessä keskitytään valtioneuvostotason yhteisen tietojärjes-
telmäarkkitehtuurin mukaiseen ja yhteentoimivuutta tukevan järjestelmäkokonaisuuden ylläpitoon 

ja suunnitelmallisen kehittämiseen. 
 

– tietotekniikkapalveluissa pyritään vakioitujen, turvallisten ja kustannustehokkaiden tietotekniikka-
palveluiden käyttöönottoon koko valtioneuvostossa 

 

– yhteisten järjestelmien ja tietotekniikkapalvelujen kehittäminen ja ylläpito perustuu suunnittelu-
kauden alussa laadittavaan valtioneuvostoa ja sen ministeriöitä koskevaan kohdealuearkkitehtuuriin. 

 
– valtioneuvoston yhteisen intranetin julkaisujärjestelmän käyttöönotto, joka toimii myös sähköise-

nä, yhteisten järjestelmien käyttöä tukevana työpöytänä. Yhteisen julkaisujärjestelmän käyttöön-

otolla tavoitellaan valtioneuvoston sisäinen viestinnän ja tiedonkulun tehostamista.  
 

– yhteisissä informaatiopalveluissa painotetaan asiantuntijoiden tietotukea mm. päätöksenteossa ja 
säädösvalmistelussa ja virkamiehille tarjotaan sähköisiä työskentelytapoja tukevia tietoaineistoja. 

 
– valtioneuvoston sähköinen julkaiseminen interaktiivista ja korvaa muun kuin välttämättömän pai-

nojulkaisun.  
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– käännös- ja kielipalvelut toimivat tehokkaasti ja yhdenmukaisesti, ja kääntämiseen liittyvien työ-
prosessien kehittämistä ja käännösteknologisten ratkaisujen hyödyntämistä ja kansallisen termipan-

kin luomista jatketaan. Käännös- ja kielipalveluiden hankintojen hallintaa kehitetään tavoitteena 
toimivat, tarkoituksenmukaiset ja kokonaistaloudellisesti edulliset ulkoistetut käännöspalvelut vuo-

desta 2017 alkaen.  

 
 

3. INHIMILLINEN PÄÄOMA 
 

 

Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen 
indikaattorit: 

 
– tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus tilanne 2,97, tavoite 3,5 

– esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä tilanne 3,10, tavoite 3,5 

– koulutustasoindeksi tilanne 5,4, tavoite 5,5 
 

Toimenpiteet esitetään vuosittain ministeriön tulossuunnitelmassa 
  

Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky 

indikaattorit: 
– työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa tilanne 3,07, tavoite 3,5 

– työn innostavuus ja työssä koettu ilo tilanne 3,6, tavoite 3,7 
– sairauspoissaolot (8 pv/htv), tavoite 7 pv/htv 

 

Toimenpiteet esitetään vuosittain ministeriön tulossuunnitelmassa 
 

Innostava johtaminen ja esimiestyö 
 – johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä tilanne 3,16, tavoite 3,5 

– töiden yleinen organisointi työyhteisössä tilanne 3,27, tavoite 3,5 

 
Toimenpiteet esitetään vuosittain ministeriön tulossuunnitelmassa 

 
 
 


