MINISTERIEN VÄLINEN TYÖNJAKO VALTIONEUVOSTOSSA JA SEN
MINISTERIÖISSÄ 8.7.2022
Perustuslain 66 §:n mukaisesti pääministeri johtaa valtioneuvoston toimintaa ja huolehtii
valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta.
Valtioneuvostolain 4 §:n mukaisesti ministeri toimii ministeriön päällikkönä tai käsittelee
ministeriöiden toimialaan kuuluvia asioita.
Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset ja EU-asiat sekä virkanimitys- ja
henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa toimialallaan taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja
muiden asioiden valmistelua.
Jos samaan ministeriöön on nimitettyinä useampia ministereitä, he ovat toistensa suhteen
rinnasteisia eivätkä alisteisia. Siten ministeriön päällikkönä toimiva ministeri ei voi puuttua samaan
ministeriöön nimitetyn toisen ministerin omalla toimialallaan tekemiin ratkaisuihin. Jos samalla
ministerillä on tehtäviä useassa ministeriössä, ne ovat toisiinsa nähden rinnasteisessa asemassa.

Valtioneuvoston kanslia
Pääministeri Marinin ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tuppuraisen välinen työnjako
valtioneuvoston kansliassa:
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tuppurainen käsittelee ne valtioneuvoston
EU-sihteeristölle kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu pääministerille, sekä valtion
omistajaohjausasiat.
Pääministeri Marin toimii valtioneuvoston kanslian päällikkönä ja käsittelee
valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvista asioista Eurooppa-neuvostoon kuuluvat asiat,
Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevat asiat sekä Euroopan unioniin
liittyvät nimitysasiat. Hänelle kuuluvat myös muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat
eurooppa- ja omistajaohjausministerille kuuluvia asioita lukuun ottamatta.

Ulkoministeriö
Ulkoministeri Haaviston, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnarin ja
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvistin välinen työnjako ulkoministeriössä:
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist käsittelee pohjoismaisen
yhteistyön asiat.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnari käsittelee kehitysyhteistyötä ja
ulkomaankauppaa koskevat asiat.
Ulkoministeri Haavisto toimii ulkoministeriön päällikkönä ja käsittelee muut
ulkoministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Oikeusministeriö
Oikeusministeri Henrikssonin ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvistin
välinen työnjako oikeusministeriössä:
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist käsittelee tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuusasiat sekä Ahvenanmaa-asiat.
Oikeusministeri Henriksson toimii oikeusministeriön päällikkönä ja käsittelee muut
oikeusministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Sisäministeriö
Sisäministeri Mikkonen toimii sisäministeriön päällikkönä ja käsittelee kaikki
sisäministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Puolustusministeriö
Puolustusministeri Kaikkonen toimii puolustusministeriön päällikkönä ja käsittelee kaikki
puolustusministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Valtiovarainministeriö
Valtiovarainministeri Saarikon ja kuntaministeri Paateron välinen työnjako
valtiovarainministeriössä:
Kuntaministeri Paatero käsittelee kunta- ja aluehallinnon asiat, työnantaja-, henkilöstö- ja
hallintopolitiikan asiat, julkisen hallinnon ICT -toiminnot sekä valtiovarain controller
-toiminnolle kuuluvat asiat sekä tilastointia koskevat asiat.
Valtiovarainministeri Saarikko toimii valtiovarainministeriön päällikkönä ja käsittelee
muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusministeri Anderssonin ja tiede- ja kulttuuriministeri Honkosen välinen työnjako opetus- ja
kulttuuriministeriössä:
Tiede- ja kulttuuriministeri Honkonen käsittelee kulttuuri- ja taidepolitiikan- sekä
nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolle kuuluvat asiat ml. opintotukiasiat. Hän käsittelee
myös tiedepolitiikan ja korkeakoulupolitiikan asiat sekä kirkollisasiat.
Opetusministeri Andersson toimii opetusministeriön päällikkönä ja käsittelee muut
opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätalousministeri Kurvinen toimii maa- ja metsätalousministeriön
päällikkönä ja käsittelee kaikki maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeri Harakka toimii liikenne- ja viestintäministeriön
päällikkönä ja käsittelee kaikki liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Työ- ja elinkeinoministeriö
Työministeri Haataisen ja elinkeinoministeri Lintilän välinen työnjako työ- ja
elinkeinoministeriössä:
Elinkeinoministeri Lintilä käsittelee ne työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat
asiat, jotka eivät kuulu työministerille.
Työministeri Haatainen toimii työ- ja elinkeinoministeriön päällikkönä ja käsittelee asiat,
jotka koskevat työllisyys ja toimivat markkinat -osastoa sekä työvoimapalveluita koskevat
asiat alueet ja kasvupalvelut -osastolta. Lisäksi työministeri käsittelee työperäistä
maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevat asiat sekä ministeriön yleishallinnolliset asiat.

Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaali- ja terveysministeri Sarkkisen, perhe- ja peruspalveluministeri Lindénin ja pohjoismaisen
yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvistin välinen työnjako sosiaali- ja terveysministeriössä:
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist käsittelee tasa-arvoasiat.
Perhe- ja peruspalveluministeri Lindén käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon
ohjausosastolle, turvallisuus- ja terveys -osastolle, yhteisöt ja toimintakyky -osastolle ja
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osastolle kuuluvat asiat, lukuun
ottamatta valmiusasioiden koordinointia sekä rahapelitoiminnasta saatujen tuottojen
jakamista koskevia asioita sekä lääkehuoltoa kuitenkin siten, että Kansallista
lääkekehityskeskusta koskevat asiat kuuluvat hänelle. Lisäksi hän käsittelee
työterveyshuoltoa ja lomitusta koskevat asiat.
Sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen toimii sosiaali- ja terveysministeriön päällikkönä
ja käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Ympäristöministeriö
Ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo toimii ympäristöministeriön päällikkönä ja
käsittelee kaikki ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Ympäristö- ja ilmastoministeri vastaa ilmastoasioiden koordinoinnista valtioneuvostossa.

