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1. Kanslian toiminnan vuosi lyhyesti

Valtioneuvoston kanslia koordinoi valtionhallinnon kestävän kehityksen työtä ja tukee kestävän kehityksen
toimikunnan työtä. Kertomusvuonna valmisteltiin selonteko Agenda2030 -ohjelman toteuttamisesta Suomessa. Lisäksi rakennettiin ja kehitettiin kestävän kehityksen seuranta- ja arviointimekanismi. Seurantaa
tullaan hyödyntämään hallituksen vuosikertomuksessa sekä valtion budjettisuunnittelussa. Eduskunnalle annettiin tulevaisuusselonteon ensimmäinen vaihe, jossa käsiteltiin työn murrosta.
Kertomusvuonna käynnistettiin Terveet tilat 2028 -hanke, jonka tavoitteena on julkisiin tiloihin liittyvän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen laatimalla kestäviä rakentamis- ja ylläpitokäytäntöjä sekä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyä ja käsittelyä koskeva Terveiden tilojen vuosikymmen –toimenpideohjelma.
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Kertomusvuonna käynnistettiin myös perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke (ns. TOIMI-hanke).
Hanke valmistelee työllisyyttä ja toimeliaisuutta parantavaa ja eriarvoisuutta vähentävää perusturvan kokonaisuudistusta.
Pääministeri asetti vuoden 2017 alussa professori Juho Saaren johtaman työryhmän, jonka tehtävänä oli löytää konkreettisia toimenpiteitä eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi.
Kokeilukulttuuria vahvistettiin muuan muassa avaamalla Kokeilunpaikka.fi –alusta., jonka avulla kanavoidaan
rahoitusta pienkokeiluille.
Hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista lausuntoja antava lainsäädännön arviointineuvosto antoi toisena toimintavuotenaan yhteensä 26 lausuntoa valmisteilla olevista hallituksen esityksistä. Arviointineuvoston alustavan arvion mukaan yli puolet lausunnoissa esitetyistä havainnoista on otettu huomioon esitysten viimeistelyssä.
Toimintakertomusvuonna Team Finland -toiminnan operatiivisen ohjauksen vetovastuu siirrettiin vuoden
2017 alusta valtioneuvoston kansliasta työ- ja elinkeinoministeriöön Team Finland -toimijoiden tulosohjauksen vahvistamiseksi ja Business Finland –toiminnon tukemiseksi.
Kertomusvuonna olleen Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan kuului lähes 5 000 hanketta. Suomessa ja ulkomailla toteutuneiden ohjelmahankkeiden laajuus ja monimuotoisuus tekivät juhlavuodesta kaikkien aikojen
suurimman valtiollisen juhlavuoden. Suomi-100 juhlavuoden kunniaksi valtioneuvosto perusti Kansainvälisen
tasa-arvopalkinnon. 14.12.2017 asetettiin Muistovuosi 1918- hanke, joka vastaa Suomen sisällissodan muistovuoden 1918 suunnittelusta ja toteutuksesta.
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus perustettiin 1.7.2017 lukien. Keskuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta hybridiuhkista ja yhteiskuntien haavoittuvuuksista.
Kertomusvuonna jatkettiin valmistautumista EU puheenjohtajuuskauteen. Valtioneuvoston kansliaan perustettiin EU-puheenjohtajuussihteeristö, jonka tärkeimpänä tehtävänä on valmistella puheenjohtajuuskauden
kokousratkaisut. Lisäksi jatkettiin puheenjohtajuuskauden asialistan valmistelua sekä puheenjohtajuuden
edellyttämien henkilöstö- ja määräraharesurssien suunnittelua ja yhteensovittamista.
Valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen siirrettiin Finavia Oyj liikenne- ja viestintäministeriöstä.
Valtioneuvoston yhteisten hallinto- ja palvelutoimintojen kehittämistyötä jatkettiin. Yhtenäistä toimintakulttuuria edistetään luomalla ja yhdenmukaistamalla ministeriöiden toimintatapoja sekä ottamalla käyttöön uusia työntekemisen tapoja ja muotoja. Valtioneuvoston hallintoyksikköön kootut valtioneuvoston sisäiset palvelut, kuten tietotuki- ja kirjastopalvelut, käännös- ja kielipalvelut, virastopalvelut, tietohallinto- ja tiedonhallintapalvelut sekä julkaisutoiminta on saatu toiminnaltaan pääosin yhtenäistettyä ja toiminta vakiinnutettua.
Kertomusvuonna toteutettiin yhtenäistämistoimia mm. henkilöstöpolitiikassa, turvallisuusjohtamisessa ja taloushallinnossa.
Valtioneuvoston yhteistä tietoteknistä ympäristöä edistettiin mm. aloittamalla Valtti-työasemien käyttöönotto ministeriöissä sekä jatkamalla hallinnon keskeisten yhteisten tietojärjestelmien kehittämistä. Yhteisen
tilavarausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä avattiin valtioneuvoston eri kiinteistöissä sijaitsevia neuvotteluhuoneita ministeriöiden yhteiskäyttöön, mikä tehostaa tilojen käyttöä ja tukee joustavaa työntekemistä.
Yhteinen asianhallintajärjestelmä Vahva ja virtuaalityöpöytä Kampus ovat valmistelussa siten, että ensimmäiset ministeriöt siirtyvät käyttäjiksi keväällä 2018. Valtioneuvoston linnassa avattiin yhteistyössä Valtorin
kanssa valtioneuvoston palvelupiste. Palvelupisteestä luovutetaan uusille työntekijöille keskeiset työhön tarvittavat työvälineet kuten kannettavan tietokoneen, puhelimen ja kulkukortit sekä alkuopastuksen työvälineisiin.
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Kertomusvuonna otettiin käyttöön valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna, joka edistää julkisen hanketiedon
avoimuutta kansalaisille. Hankeikkuna tukee avointa tiedonkulkua ministeriöissä vireillä olevista hankkeista
mm. kansalaisille ja medialle sekä helpottaa asioiden seurantaa.
Valtioneuvoston toimitilojen käyttöä kehitettiin ottamalla käyttöön uudistettuja tiloja monitilakonseptin perusteella ja luopumalla osasta kiinteistöjä sekä lisäämällä kokoustilojen yhteiskäyttöä.

2. Johdon katsaus
2.1 Katsaus toimintaympäristöön
Kertomusvuonna ulkoisessa toimintaympäristössä ei tapahtunut edellisvuosiin nähden yhtä merkittäviä ennakoimattomia muutoksia. Eurooppaan suuntautunut muuttoliike on tasoittunut, mutta muutoin ulkoinen
epävakaus jatkui. Terrorismi ja hybridiuhat edelleen heikensivät unionin turvallisuusympäristöä. Valtioneuvoston EU-vaikuttamisen painopisteitä olivat muuttoliikkeeseen vastaaminen sekä kasvun, turvallisuuden ja
unionin yhtenäisyyden tukeminen. Painopisteiden kannalta tärkeässä asemassa oli Yhdysvaltojen uuden hallinnon politiikkalinjaukset EU:n kauppa-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoitteena on nostaa hallituskauden aikana työllisyysaste 72 prosenttiin sekä lopettaa velaksi eläminen julkisessa taloudessa vuoteen 2021 mennessä. Vuonna 2017 Suomen talous piristyi kohtuullisen nopeaan, noin 3 prosentin kasvuun. Kasvu pohjautui työllisyyden kohenemisen tukemana yksityisen kulutuksen kasvuun, mutta myös tuotannollisia investointeja on tehty runsaasti. Lisäksi
viennin kasvu oli voimakasta maailmankaupan kasvun ja vientimaiden myönteinen talouskehityksen johdosta. Laaja-alainen talouskasvu tuki työllisyyden kasvua nostaen työllisyysasteen noin 69½ prosenttiin. Julkisen talouden alijäämäisyydestä huolimatta julkisen velan suhde kokonaistuotantoon aleni. V. 2016 solmitun kilpailukykysopimuksen arvioidaan osaltaan tukeneen edellytyksiä viennin vahvistumiselle sekä lisänneen luottamusta ja ennustettavuutta kotimaiseen talouspolitiikkaan.
Hallitus sopi uusista panostuksista kasvuun ja työllisyyteen. Pääministeri Juha Sipilän hallitus arvioi puolivälintarkastelussaan hallitusohjelmansa toteutumista ja tarvittavia lisätoimia sen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Hallitus tarkasteli myös yli vaalikauden ulottuvia uudistustarpeita hallitusohjelman pitkän aikavälin vision
mukaisesti. Keskeiset teemat puoliväliriihessä olivat: osaaminen, kasvu ja työllisyys, välittäminen, uudistaminen ja turvallisuus. Erityisesti näihin kokonaisuuksiin kohdennettiin lisätoimia ja -panostuksia.
Valtioneuvoston kokoonpanoa muutettiin vuonna 2017 kaksi kertaa. Ministeri Rehula luovutti ministeritehtävänsä kansanedustaja Saarikolle ennalta suunnitellun mukaisesti hallituskauden puolivälissä. Hallituksen
puoliväliriihen päätöksellä hallituksessa olevien ministerien määrää lisättiin kolmella. Hallitukseen nimitettiin
kansanedustajat Leppä, Häkkänen sekä Terho.
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot olivat kertomusvuonna 123 milj. euroa. Vuoteen 2021 mennessä
kanslialle osoitetut toimintamenomäärärahat alenevat 114 milj. euroon. Alenema edellyttää valtioneuvoston
kanslialta hallittuja sopeutustoimenpiteitä, jotta toiminnan menot saadaan supistettua määrärahatason mukaiseksi. Tehostaminen painottuu erityisesti valtioneuvoston kansliaan koottuihin valtioneuvoston yhteisiin
hallinto- ja palvelutoimintoihin. Näistä merkittäviä menoeriä ovat erityisesti tietotekniikka- ja toimi-tilamenot, jotka muodostavat yhdessä yli 60 % kanslian menoista.

5

2.2 Keskeisimmät riskit
Valtioneuvoston kanslian hallinnon rajat ylittävästä roolista aiheutuen kanslian toimintaympäristö on laaja ja
myös siihen sekä kanslian toimintaan kohdistuvat riskit ovat laaja-alaisia ja moniulotteisia. Alla on esitetty
niitä riskejä, joilla katsotaan olevan merkittävimmät vaikutukset valtioneuvoston kanslian toimialalle sekä
näihin riskeihin varautumiseen liittyviä toimia.
Riski

Merkitys ministeriön toimialalle

Riskiin varautuminen

Valtioneuvoston toimintaa ei
saada yhteen sovitettua ja
yhteisen toimintakulttuurin
tuomia synergiaetuja ei
synny.

Valtioneuvostotasoinen hallitusohjelmaan pohjautuva toiminnan ohjaus ei toteudu tehokkaasti ja siiloutunut toimintatapa johtaa osa-alueiden etujen
optimointiin ja resurssien päällekkäiseen käyttöön
valtioneuvostossa.

Valtioneuvoston kanslian ohjauksessa
tapahtuva toiminnan suunnittelu, yhteistyötapojen kehittäminen valtioneuvostossa ja yhteisten työkalujen käyttöönotto.

Lainvalmistelun johtaminen
ei tue tarpeellista yhteiskunnan ja julkisen talouden kehitystä.

Ennakoimattomasti, suppealla tietopohjalla ja puutteellisesti valmisteltu lainsäädäntö tuo toimialalle
ennakoimattomia vaikutuksia. Resursseja tarvitaan
korjaaviin toimenpiteisiin.

Lainvalmistelua tehdään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti jolloin lainsäädännön tietopohjaksi tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arviointi nostavat
valmistelun laatua. Valmisteluun varataan riittävät resurssit ja huolehditaan,
että keskeiset tahot osallistuvat valmisteluun. Lainsäädännön arviointineuvosto arvioi keskeisiä hallituksen esityksiä.

Politiikan tueksi tuotettujen
selvitysten laatu ei tue päätöksentekoa

Hallituksen työn tukemiseksi ei saada tuotettua luotettavaa ja laadukasta tietoa. Valtioneuvoston tarpeet ja tavoitteet eivät toteudu.

Valtioneuvoston kanslia osoittaa hankkeille ohjausryhmät, jotka tukevat
hankkeen edistymistä ja huolehtivat yhdessä hankkeen toteuttajan kanssa
hankkeessa syntyvän tiedon hyödyntämisen edistämisestä.

Valtion omistajaohjauksen
taloudellinen tulos ei vastaa
asetettua tavoitetta (taloudellinen riski)

Heikolla talouskehityksellä on suora yhteys julkiseen talouteen. Ennakoitua heikompi talouskasvu
rajoittaa hallituksen mahdollisuuksia toteuttaa hallitusohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä ja saavuttaa
ohjelmassa esitettyjä tavoitteita.
Heikko talouskehitys tarkoittaa myös heikentynyttä
yhtiöiden toimintaympäristöä ja sitä kautta pienempiä omistuksesta syntyviä tuottoja valtiolle.

Omistajastrategisessa työssä ja analyysitoiminnossa pyritään ennakoimaan taloudellinen kehitys ja sen vaikutukset valtion yhtiötuloon. Edelleen
vahvistetaan hyvän hallintotavan mukaista toimintaa koko valtioneuvoston
tasolla ja kehitetään omistajaohjauksen
käytäntöjä. Omistajan keinoin pyritään
tukemaan yhtiöiden kykyä toimia tehokkaasti ja kehittyä myös hitaan talouskasvun ympäristössä.

Tietoympäristön haavoittuvuus ja palvelukyky

Toimintaympäristön jatkuva muutostila, kansainväliset kriisitilanteet, digitalisaatio ja kyberuhkien voimakas kehittyminen asettavat paineita. Riittävän
tietoturvatason saavuttaminen on edellytys uuden
teknologian käyttöönotolle ja muodostaa samalla
merkittävän riskin toiminnan jatkuvuudelle ja kanslian toiminnan tavoitteiden saavuttamiselle.
Epäyhtenäiset tietotekniset ratkaisut valtioneuvostossa muodostavat riskin toimintaa lamauttaville
verkkohyökkäyksille, joiden korjaaminen voi olla
ympäristön monimutkaisuudesta johtuen hyvinkin
haastavaa.
Epäsuotuisa digitaalisen kyvykkyyden kehitys eriyttäisi julkisen hallinnon teknologisen kehityksen
muun talouden ja ympäristön kehityksestä.

Riskiin pyritään varautumaan muodostamalla tietoverkkojen ja -järjestelmien
tietoturvallisuuden tilannekuva sekä
vahvistamalla viranomaisyhteistyötä.
Tietoturvakysymykset
huomioidaan
myös valtioneuvoston kanslian ohjauksessa tapahtuvassa tietotekniikan uudistamisessa ja yhtenäistämissä sekä
henkilöstön ohjeistuksessa ja koulutuksessa.
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Riski

Merkitys ministeriön toimialalle

Riskiin varautuminen

Viestintäympäristössä tapahtuu
hallitsemattomia
muutoksia

Valmiudet reagoida nopeasti ja joustavasti eri viestintäkanavissa sekä uusien ilmiöiden, kuten informaatiovaikuttamisen tunnistaminen, korostuvat.

Toimintaympäristön muutokseen ja yllättäviin tilanteisiin vastataan riittävällä
varallaolovalmiudella ja huolehtimalla
riittävästä resursoinnista ja osaamisesta. Informaatiovaikuttamiseen reagoidaan poikkihallinnollisella yhteistyöllä ja virkamiesten koulutuksella.

EU:n yhtenäisyyden heikentyminen

EU-jäsenmaiden kehittyminen kohti voimakkaampia kansallisvaltioita heikentäisi vastavuoroisesti
EU:n yhtenäisyyttä ja pirstaloisi EU:ta poliittisesti
sekä taloudellisesti. Kaupallisen protektionismin
voimistuminen heikentäisi suomalaisten yritysten ja
Suomen talouden suotuisan kehityksen edellytyksiä. EU:n heikentyminen tarkoittaisi myös Suomen
vaikutusmahdollisuuksien vähenemistä yhteisen
päätöksenteon vaikutuskanavan pienentyessä.

Suomi vaikuttaa ennakolta keskeisiksi
katsomiin asioihin ja ajaa unionin yhtenäisyyttä edistäviä ratkaisuja kuitenkin
varautuen yhtenäisyyttä vähentävään
kehitykseen ja sen edellyttämiin toimiin
ja valmistautumiseen.

3. Tuloksellisuus
3.1 Valtioneuvostotason tulostavoitteet
Valtioneuvoston kanslian valtioneuvostotason tulostavoitteet on johdettu hallinnonalan vaikuttavuustavoitteista tukemaan niiden toteutumista. Tässä luvussa on arvioitu näiden tavoitteiden toteutuminen. Tavoitteiden toteutuminen on arvioitu asteikolla: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä tai kesken.
Vaikuttavuustavoite: Pääministeri johtaa valtioneuvoston toimintaa ja valtioneuvoston ylin hallitus- ja hallintovalta perustuu oikea-aikaiseen, laaja-alaiseen ja perusteltuun tietoon
Toteutetaan hallitusohjelman hankkeita ja raportoidaan niiden edistymisestä hallitukselle
Nro
1.

2.

Tavoite
Valmistellaan hallituksen toimintasuunnitelman väliarviointi ja vahvistetaan VNK:n
kyvykkyyttä strategiseen ohjaamiseen

Arvosana
Hyvä

Arvio tavoitteen toteutumisesta
Hallituksen toimintasuunnitelman väliarviointi toteutettiin hallituskauden puolivälitarkastelun yhteydessä. Hallituksen strategiaistunnoissa käsiteltiin ennen kevään kehysriihtä
hallitusohjelman ison kuva toteutumista ja hallituksen strategisten kärkihankkeiden tuloksia sekä indikaattori- että toteutumatiedon perusteella.
Joulukuussa asetettiin kehittämishanke, joka käsittelee hallituksen strategisten työvälineiden edelleen kehittämistä. Osana hanketta tullaan valmistelemaan myös VNK:n
strategista ohjausta ja poikkihallinnollisten prosessien johtamista koskevia suosituksia.

Tulevaisuustyö ja ennakointi Erinomainen Hallituksen tulevaisuuselonteon selonteon ensimmäinen osa on annettu ja palaute
on laadukasta ja tukee pääeduskunnasta saatu. Keskustelu selonteon ensimmäisen vaiheen ympärillä on ollut ritöksentekoa valtioneuvoskasta.
tossa. Valmistellaan hallituksen tulevaisuusselonteko.
Ministeriöiden yhteisen ennakointityön osana toteutettiin ministeriöiden johtoryhmissä
(10/12) strategisen ennakoinnin projekti, joka loi dialogia ja yhteistä käsitystä tulevaisuustyöhön.
Ministeriöiden yhteisenä prosessina valmisteltiin ministeriöiden yhteiset muutostekijäkortit ja niitä tukeva aineisto (kortit, raportti, video). Ne luovat pohjan ministeriöiden tulevaisuuskatsauksille. Tulevaisuuskatsausten valmistelusta annettiin ohje, jolla ohjataan ja tuetaan ministeriöiden valmistelua.
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Toteutetaan hallitusohjelman hankkeita ja raportoidaan niiden edistymisestä hallitukselle
Nro

Tavoite

3A.

Vahvistetaan kokeilukulttuuria Suomessa ja kehitetään
toimintaan liittyvää koordinaatiota sekä yhteistyötä.

Arvosana
Hyvä

Arvio tavoitteen toteutumisesta
Ministeriöille on tuotettu asiantuntijatukea sekä järjestetty koulutusta.
Verkko- ja someviestintää on toteutettu aktiivisesti, parlamentaarinen neuvottelukunta
on kokoontunut neljä kertaa, on toteutettu aluekiertue kaikissa ammattikorkeakouluissa
ja tehty tiivistä yhteistyötä Kuntaliiton kanssa mm. kokeilujen arvioinnin alueella. Ministeriöyhteistyötä ja virastoyhteistyötä on tiivistetty ja rakennettu kumppanuutta Motiva
Oy:n kanssa.
Kokeilunpaikka.fi avattiin keväällä 2017. Palveluinnovaatio palkittiin viiden parhaan julkisen hallinnon innovaation joukossa World Government Summitissa ja toimintamalli
on saanut laajaa kansainvälistä huomiota. Kirjattuja kokeiluja 341, rekisteröityneitä
käyttäjiä 964.

3B. Edistetään kokeilu- ja innovaatioympäristön syntymistä
Suomessa

Hyvä

Ensimmäiset pienkokeiluiden rahoitukset kiertotalousteemasta on toteutettu (126 hakijaa, 21 kokeilua). Kokeilut ovat saaneet myönteistä huomiota ja osa on valittu Sitran
”Fiksu-arki” –ohjelmaan skaalattavaksi laajempaan käyttöön. Seuraavia kokeiluhakuja
on valmisteltu.
Asiantuntijapoolin mallia ei ole rakennettu, koska mallin substanssisidonnaisuus on koettu isoksi haasteeksi. Konkreettisten esimerkkien kautta on kerätty tietoa olemassa
olevista esteistä, niiden tunnistamisesta sekä ratkaisemismalleista. Kokeilulainvalmisteluja varten on valmisteltu opas (julkaisu 1/18), joka tukee kokeiluesteiden tunnistamista sekä ylittämistä.
Satunnaistettujen kokeilujen käynnistäminen on saatu alulle suunnitteluyhteistyön merkeissä eri hallinnonalojen virastojen kanssa. Lisäksi tutkimuslaitoksia on herätetty yhteistyöhön.

4.

Kestävän kehityksen kansallisen koordinaation ja toimenpanon
kehittäminen
sekä laaja-alainen yhteistyö
eri kumppaneiden kanssa
Agenda2030 toteuttamiseksi

Hyvä

Vuoden 2017 alussa annettiin selonteko Agenda2030 toimeenpanosta. VNK on koordinoinut hallinnonalojen toimeenpanotyötä. Ensimmäinen kestävän kehityksen Tila ja
tulevaisuus -arviokeskustelu järjestettiin. Lisäksi valmisteltiin kansalliset indikaattorit ja
avattiin kestävän kehityksen tila- palvelu vuorovaikutteista tietoperusteista keskustelua
ja analyysia varten.

5.

Hallituksen arktisen politiikan
koordinaatio

Hyvä

Suomen arktisen politiikan strategian toimenpidesuunnitelma vahvistettiin hallituksen
strategiaistunnossa ja se fokusoituu strategian tavoin kolmeen priorisoituun strategiseen tavoitteeseen. Strategiasihteeristö on pitänyt sekä poikkihallinnollisia että ministeriökohtaisia seurantatilaisuuksia.

6.

Tehostetaan taloudellisten ulkosuhteiden toiminnan ja yhtenäisen Team Finland-toiminnan ohjausta.

Hyvä

Team Finland -toiminnan operatiivisen ohjauksen vetovastuu siirrettiin vuoden 2017
alusta valtioneuvoston kansliasta työ- ja elinkeinoministeriöön Team Finland -toimijoiden tulosohjauksen vahvistamiseksi ja Business Finland –toiminnon tukemiseksi.

7.

Varmistetaan lainsäädännön
vaikutusarviointien laatu

Hyvä

Hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista lausuntoja antava lainsäädännön
arviointineuvosto antoi toisena toimintavuotenaan yhteensä 26 lausuntoa valmisteilla
olevista hallituksen esityksistä. Arviointineuvoston alustavan arvion mukaan yli puolet
lausunnoissa esitetyistä havainnoista on otettu huomioon esitysten viimeistelyssä.

Yhteiskuntasitoumusten määrä on vuoden 2017 aikana lähes kaksinkertaistunut. Sitoumusalustan hankinta on valmisteltu ja hankintaprosessi käynnistetty.
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Tuetaan pääministeriä hallituspolitiikan johtamisessa ja poikkihallinnollisten tehtävien yhteensovittamisessa.
Nro
8.

Tavoite

Arvosana

Pääministerin tueksi peruste- Tyydyttävä
tut poikkihallinnolliset elimet
tukevat päätöksenteonvalmistelua.

Arvio tavoitteen toteutumisesta
Pääministeri toimii puheenjohtajana valtioneuvoston yleisistunnossa ja seuraavissa
poikkihallinnollisissa toimielimissä:
ministerivaliokunnat: ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta, EU-ministerivaliokunta, raha-asiainvaliokunta ja talouspoliittinen ministerivaliokunta,
hallituksen neuvottelut ja strategiaistunnot,
talousneuvosto, uudistettu tutkimus- ja innovaationeuvosto ja kestävän kehityksen
toimikunta.
Toimielimiä on kertomusvuonna teemoitettu ja toimintatapoja kehitetty.

9.

Hallituksen keskeisistä tavoit- Tyydyttävä
teista viestitään yhteisesti ja
nykyaikaisin keinoin.

Laadittiin ehdotuksia yhdessä ministeriöiden viestintäjohtajien kanssa hallituksen keskeisten painopisteiden viestinnän linjauksista. Vuoden 2018 tulostavoitteissa on hallituksen viestintäsuunnitelman laatiminen loppuhallituskaudelle.
Pääministerillä ja hallituksella on käytössään viestinnän asiantuntemusta virka-aikana
sekä virka-ajan ulkopuolella. Pääministerin viestintää on hoidettu kotimaassa sekä ulkomaanmatkoilla ml. Eurooppa-neuvostojen yhteydessä. Hallituksen ja pääministerin
viestinnässä videoiden ja visualisointien käyttö lisääntyi. Kertomusvuonna painottuivat
Suomi100-tapahtumien viestintä sekä kansainvälinen naisten tasa-arvopalkinnon
(IGEP) viestintä.
Ministeriöiden yhteisiä visuaalisen viestinnän linjauksia ja kuvalinjauksia on valmisteltu.

10.

Hallituksen uusi strategiaprosessi on laadukas

Hyvä

Vuonna 2017 teetettiin Aula Research -konsulttiyrityksellä uusintamittaus vuonna 2015
ensimmäisen kerran toteutetusta hallituksen uudistetun strategiamallin arvioinnista.
Mittaus toteutettiin kyselytutkimuksena. Kohderyhmänä olivat henkilöt, jotka työnsä
puolesta seuraavat läheisesti hallituksen toimintaa. Heistä kyselyyn vastasi 351 henkilöä. Kysely ajoittui loppukeväälle juuri kuntavaalien sekä hallituksen puolivälitarkastelun jälkeiseen aikaan.
Selvityksen keskeinen tulos oli, että yhteiskunnan vaikuttajat suhtautuvat myönteisesti
uudistettuun strategiamalliin. Toimintamallin katsotaan edistäneen myönteisesti politiikan sisällön ja resurssien yhteensovittamista, hallituspolitiikan vaikuttavuutta ja vahvistaneen yli ministeriörajojen tapahtuvaa politiikkavalmistelua. Kehitettävää nähtiin erityisesti politiikan toimeenpanossa. Toimijoiden ja virkamiesten väliseen suhteeseen toivotaan selkeyttä. Politiikan vaikutusarviointeihin ja yleisemminkin tietoon perustuvaan
politiikan tekemiseen toivotaan parannusta.
Valmisteltiin hallituksen strategiaistuntojen asialistat. Strategiaistuntojen tuloksista raportoitiin säännöllisesti kansliapäällikkökokoukselle.

11. Valtioneuvoston ja eduskunnan työn yhteensovittamiseksi laaditaan hallituksen
lainsäädäntösuunnitelma ja
kehitetään hallituksen vuosikertomusta.

Hyvä

Kevät- ja syysistuntokauden suunnitelmat laadittiin aiotusti. VNK:n lainsäädäntösuunnitelmaa koskevan määräyksen antamisen tarve, sisältö ja aikataulu arvioitiin uudelleen
Vuosikertomus toimitettiin eduskuntaan huhtikuussa ja sen sisällön kehittämistä jatkettiin.
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Tuetaan pääministeriä hallituspolitiikan johtamisessa ja poikkihallinnollisten tehtävien yhteensovittamisessa.
Nro

Tavoite

Arvosana

Arvio tavoitteen toteutumisesta

12. Selvitys- ja tutkimustietoa tuo- Erinomainen Valmisteltiin valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma vuodelle 2018. Kahden
tetaan hallitukselle ja tiedon
teeman valmistelussa hyödynnettiin kokeiluluontoisesti avointa yhteiskehittämistä.
saatavuus hyödynnettävässä
Vuoden 2017 suunnitelmaa toimeenpantiin 8 avoimella haulla. Selvitys- ja tutkimustoimuodossa taataan aktiivisesti
minnan hankkeita käynnistyi 70 ja valmistui 68. Tietokayttoon.fi –verkkosivuilla välitetkaikissa olosuhteissa.
tiin tietoa hankkeista. Hankkeiden raportteja julkaistiin 82, policy brief –katsauksia 20,
blogikirjoituksia 32 ja uutiskirjeitä 7. Hankkeiden tuloksia välitettiin päätöksenteon käyttöön myös järjestämällä erilaisia vuorovaikutustilaisuuksia.
Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskeva arviointi käynnistettiin valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeena.

Tutkimushankkeiden ohjauskonseptia on kehitetty järjestämällä ohjausryhmätyöhön

osallistuville temaattisia, vuorovaikutteisia tilaisuuksia. Ohjeistusta on kehitetty lisäämällä siihen esimerkkejä hyvistä käytänteistä. Hankekohtainen vaikutusarviointimalli
kehitettiin ja otettiin käyttöön. Ensimmäiset ohjausryhmien jäseniltä ja hanketoimijoilta
kerätyt tulokset osoittavat toimintamallien kehittyneen myönteisesti ja toiminnan olevan
vaikuttavaa.

Uudistetaan valtioneuvoston viestintää
Nro

Tavoite

Arvosana Arvio tavoitteen toteutumisesta

13. Viestintää toteutetaan kustan- Tyydyttävä
nustehokkaasti ja modernisti
muuttuneessa mediaympäristössä.

Valtionhallinnon yhteinen julkaisualustaa käyttää 8 ministeriötä ja yhteistä julkaisualustaa kehitetään edelleen yhteisten esitystapojen ja palveluiden tuottamiseksi.
Valtioneuvoston yhteisistä viestintärakenteista ja -järjestelyistä ei saavutettu yhteistä
näkemystä ministeriöiden kesken.
Valtionhallinnon viestintäsuositusta toimeenpantiin järjestämällä koulutus- ja keskustelutilaisuudet ja tuottamalla verkkosivut ja esittelyaineistot yleiseen käyttöön verkkoon.

14. Tehostetaan taloudellisten Tyydyttävä
ulkosuhteiden ja Team Finland -toiminnan valtioneuvostotasoista viestintää
15. Ylläpidetään maakuvavies- Tyydyttävä
tinnän yhteisiä työkaluja ja
tehostetaan kansainvälistä
viestintää Suomen vahvuusalueista.

Yritysviestintä ja sisäinen Team Finland –tiedotus on siirretty Team Finland -taloon.

Maakuvatyötä tukevia työkaluja kehitettiin Finland Promotion Boardin vahvistaman vuosikalenterin mukaisesti.
FPB:n jäsenten maakuvatyön selvitys ulkopuolisena toimeksiantona päätettiin toteuttaa. Selvitys toimii pohjana FPB:n toiminnan kehittämisessä ja maakuvatyön vaikuttavuuden vahvistamisessa.
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Juhlistetaan 100-vuotiasta Suomea
Nro

Tavoite

Arvosana

Arvio tavoitteen toteutumisesta

19. Juhlavuoden ohjelman toteut- Erinomainen Juhlavuoden ja sen ohjelman toteuttaminen onnistui erinomaisesti ja tavoitteet ylitettiin.
taminen Suomessa ja ulkoErityishankkeet ja valtioneuvoston omat juhlallisuudet toteutuivat suunnitelmien mukaimailla
sesti. Suomessa ja ulkomailla toteutuneiden ohjelmahankkeiden laajuus ja monimuotoisuus tekivät juhlavuodesta kaikkien aikojen suurimman valtiollisen juhlavuoden.
Kaikkiaan juhlavuoden ohjelmaan kuului lähes 5 000 hanketta.
Tilastokeskuksen tutkimuksen (Syksy 2017) mukaan 80 %:a aikuisväestöstä piti osallistumista juhlavuoteen itselleen tärkeänä ja kaikkiaan yli 600 000 suomalaista osallistui
juhlavuoden ohjelman järjestämiseen.
20. Juhlavuoden viestinnän toi- Erinomainen Viestinnän toteutus onnistui erinomaisesti Suomessa ja ulkomailla. Tilastokeskuksen
meenpano Suomessa ja ulkoSuomi 100 -seurantatutkimuksen (Syksy 2017) mukaan tietoisuus juhlavuodesta nousi
mailla
Suomessa 99 %:iin.
Yhteistyö viestintäverkostojen kanssa oli onnistunutta. Media-analyysien perusteella
julkisuus oli valtaosin myönteistä tai neutraalia. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa
#Suomi100 oli ylivoimaisesti Suomen käytetyin hashtag vuonna 2017 ja Suomi 100 oli
suosituin yhteiskunnallinen Google -haku Suomessa.
Ulkoministeriön raporttien perusteella Suomen juhlavuodella oli merkittävä myönteinen
vaikutus maakuvaan. Ulkomailla viestintä onnistui erityisesti naapurimaissa ja PohjoisEuroopassa.
21. Muistovuosi 1918

Hyvä

Muistovuoden toteutuksesta laadittiin suunnitelma ja valtioneuvoston kanslia asetti joulukuussa 2017 Muistovuosi 1918 -hankkeen.

Tavoite: Suomen tavoitteita Euroopan unionissa edistetään ennakoivasti, aktiivisesti ja tuloksellisesti.
Edistetään Suomen tavoitteita Euroopan unionissa
Nro
19.

Tavoite
Suomen kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä sekä turvallisuutta vahvistava EUpolitiikka.

Arvosana
Hyvä

Arvio tavoitteen toteutumisesta
EU-politiikan tuloksellisuuteen vaikuttavat sekä toimintaympäristön kehitys että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden toimet. Suomen vaikuttamistyön onnistumisen varmistamiseksi valtioneuvosto laati EU-vaikuttamisstrategiansa vuodelle 2017, jota täydentävät
ministeriöiden omat tarkemmat vaikuttamissuunnitelmat.
EU-ministerivaliokunnassa linjattiin säännöllisesti keskeisistä kokonaisuuksista ennakkovaikuttamiskantoja, jotta Suomi saattoi vaikuttaa oikea-aikaisesti unionissa. Kantoja muodostettiin esim. tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen ja Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämiseen. Suomelle tärkeissä asioissa, kuten puolustuksessa ja unionin kehittämistyössä, saatiin Suomen kantoja edistettyä aktiivisen vaikuttamisen ansiosta
Valtioneuvoston kanslia toimi vetäjänä kansainvälisessä hankkeessa, jossa Suomeen
perustettiin eurooppalainen hybridiuhkiin keskittyvä osaamiskeskus 1.7.2017 lukien. Keskuksella on 12 osallistujamaata. Osaamiskeskuksen tehtävänä on lisätä tietoisuutta hybridiuhkista sekä yhteiskuntien haavoittuvuuksista, joita voidaan hyödyntää hybridioperaatioissa.

20.

EU-oikeudellisia
asioita
koskevan yhteistyön kehittäminen valtioneuvostossa.

Hyvä

Yhteistyötä OM:n ja UM:n kanssa on jatkettu EU-asioiden yhteensovittamiselimiä ja muita
yhteistyöelimiä hyödyntäen. Yhteistyö on tiivistynyt eri ministeriöiden kanssa tietyissä
sektorikohtaisissa oikeudellisissa asioissa (mm. EU:n paremman sääntelyn agenda ja
EU:n turvallisuusulottuvuus).
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Edistetään Suomen tavoitteita Euroopan unionissa
Nro
21.

Tavoite
EU:ssa esille nousevien
asioiden vaikutusten systemaattinen ja ennakoiva arviointi.

Arvosana

Arvio tavoitteen toteutumisesta

Tyydyttävä Valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden vaikutusarviointien kokonaiskuva on laadittu
vuonna 2015. Kokonaiskuvaa ei päivitetty kertomusvuonna. VNK on yhteistyössä OM:n
ja TEM:n kanssa tukenut EU-säädösaloitteiden vaikutustenarviointien parantamista sekä
EU:n tasolla, että kansallisesti.
EU-lainsäädäntöhankkeissa tehtävissä perusmuistioissa vastuuministeriö arvioi säädösehdotuksen saavuttua, ennen eduskunnalle annettavia selvityksiä, vaikutukset kansalliseen lainsäädäntöön ml. täytäntöönpano. Lisäksi tulee arvioida taloudelliset vaikutukset (ml. esim. vaikutukset työllisyyteen ja yritysten kilpailukykyyn).

22.

Valmistautuminen neuvotteluihin Britannian erosopimuksesta ja uudesta suhteesta.

Hyvä

Iso-Britannia antoi eroilmoituksensa 29.3.2017. Eurooppa-neuvoston huhtikuussa antamat suuntaviivat, joissa sovittiin erosopimuksen keskeisistä tavoitteista, heijastivat hyvin
Suomen kantoja.
Suomi identifioi tärkeimmiksi tavoitteikseen kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä
saavutettujen oikeuksien turvaamisen sekä rahoitusratkaisun.
Suomen prioriteetin, kansalaisten saavutettujen oikeuksien kannalta EU saavutti pitkälti
tavoitteensa. Myös rahoitusratkaisusta muodostui odotettua parempi UK:n sitoutuessa
vastaamaan kaikista jäsenyytensä aikana tekemistään taloudellisista sitoumuksista ja luvatessaan hoitaa osuutensa nykyisestä rahoituskehyksestä sekä budjetin ulkopuolisista
rahastoista. VNK vastaa Britannian eroneuvottelukokonaisuuden kansallisesta valmistelusta.

23.

Valmistautuminen Suomen
puheenjohtajuuteen EU:ssa.

Hyvä

Kertomusvuonna jatkettiin valmistautumista EU- puheenjohtajuuskauteen. Valtioneuvoston kansliaan perustettiin EU-puheenjohtajuussihteeristö, jonka tehtävänä on valmistella
ja toteuttaa puheenjohtajakaudella Suomessa pidettävät, keskitetystä budjetista kustannettavat epäviralliset kokoukset. Keskitetyn kokouspaikan kilpailutus käynnistettiin.
Lisäksi jatkettiin puheenjohtajuuskauden asialistan valmistelua sekä puheenjohtajuuden
edellyttämien henkilöstö- ja määräraharesurssien suunnittelua ja yhteensovittamista.

Tavoite: Valtion yritysvarallisuutta hoidetaan taloudellisesti, vaikuttavasti ja ammattitaitoisesti.
Kasvatetaan valtion yhtiöomistuksen kokonaisarvoa
Nro
24.

Tavoite
Vahvistetaan valtion yhtiöomistuksen kokonaisraportointia ja tehostetaan valtion
yhteistä omistajaohjausta.

Arvosana
Hyvä

Arvio tavoitteen toteutumisesta
Yhtiöraportointijärjestelmä saatiin tuotantoon valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksessa olevien yhtiöiden osalta. Projekti järjestelmän laajentamisesta erityistehtäväyhtiöihin aloitettiin tavoitteen mukaisesti.
Valmisteltiin raportit valtion yhtiöomistuksen kehityksestä talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle (2 raporttia) keväällä ja syksyllä sekä edellisen vuoden toteutumasta osana
hallituksen vuosikertomusta sekä omistajaohjauksen vuosikertomuksessa.
Ministeriöiden välisten yhteistyöryhmien toimintaa kehitettiin kertomusvuonna muodostamalla ryhmille yhtenäiset vuosikellot ja kokousagendat hyödyntämällä omistajaohjauksen toimintaprosessien sisältöä.
Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti
valtion omistajaohjauksen tueksi ja eduskunnan roolin vahvistamiseksi valtioneuvoston kansliaan perustettiin vuonna 2016 valtion omistajaohjauksen parlamentaarinen
neuvottelukunta. Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja sen toimintatavat saatiin vakiinnutettua kertomusvuonna.
Periaatepäätöksessä päätetyn mukaisesti Finavia siirtyi VNK:n omistajaohjaukseen
1.4.2017.
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Kasvatetaan valtion yhtiöomistuksen kokonaisarvoa
Nro

Tavoite

25.

Kasvatetaan omistaja-arvoa
pitkäjänteisesti ja käytetään
arvonnousua yhteiskunnan
kannalta tärkeän yritystoiminnan synnyttämiseksi

Arvosana
Hyvä

Arvio tavoitteen toteutumisesta
Kertomusvuonna valtion suoraan omistamien pörssiomistusten markkina-arvo kasvoi
selkeästi yleistä markkinakehitystä paremmin (salkku +34 %, OMXHPI +6 %). Suoraan
omistetut pörssiyhtiöt kehittyivät vertailuindeksejään paremmin. Solidiumin tuotto (12,9
%) ylitti niukasti vertailuindeksin tuoton, joka oli 11,5 %.
Hallitusten nimittämisessä onnistuttiin hyvin. Tavoitteena oli kokeneiden ja asiantuntevien jäsenien saanti hallituksiin sekä monipuolisen hallituskoostumuksen varmistaminen. Valtio nimitti 166 hallitusjäsentä, joista 25 aloitti ensimmäisen kautensa.
Uusi raportointijärjestelmä saatiin tuotantoon ja sitä pystyttiin hyödyntämään aktiivisemman omistajuuden prosesseissa. Systemaattinen ja nopea tiedonkeruu kaikista
valtio-omisteisista yhtiöistä luo tietopohjan analysoida yhtiöitä paremmin, löytää arvoa
kasvattavia toimenpiteitä ja kehittää aktiivisempaa vuorovaikutusta yhtiöiden kanssa
sekä riskienhallintaa.
Uudistettu omistajaohjauslaki astui voimaan 1.1.2017, mutta Valtion kehitysyhtiö Vake
Oy:n toiminnan käynnistäminen on kesken eikä yhtiösiirtoja ole vielä toteutettu.

26.

Valtion omistamat yhtiöt
ovat edelläkävijöitä yritysvastuuasioissa.

Hyvä

Valtioneuvoston kanslia on edellyttänyt, että kaikki yhtiöt raportoivat omissa vuosikertomuksissaan tai erillisissä julkisissa raporteissaan yritysvastuuasioista. Valtioneuvoston kanslia on laatinut yritysvastuuasioista yhtiökohtaisen raportin omistajaohjauksen
vuosikertomukseen.
Yritykset raportoivat yritysvastuusta yhtiökokouksissa, mutta yhtiöiden tavoitteet ovat
vielä osittain yleisiä eikä mitattavia tavoitteita ole täysin yksilöity. Verojalanjälkiraportointi on tavoitteen mukaista.

27.

28.

Molempien sukupuolien vähintään 40 prosentin edustus määräysvaltayhtiöiden
hallituksissa.
Momentille 13.03.01 tuloutetaan osinko-, pääomanpalautus- ja myyntituloutukset
arviolta yhteensä 2,1 mrd.
euroa.

Erinomainen

Tyydyttävä

Naisten osuus valtion nimitysvallassa olevista hallitusjäsenistä oli 44 %.

Momentille tuloutettiin 1,8 mrd. euroa. Osinkojen ja pääomanpalautusten kasvattamisessa onnistuttiin hyvin, mutta yhtiömyyntejä ei toteutettu. Valtion kehitysyhtiö Vake
Oy:n uusi hallitus nimettiin helmikuussa 2018.

Tavoite: Valtioneuvoston toimii yhtenäisesti, avoimesti, taloudellisesti ja laadukkaasti
Digitalisoidaan valtioneuvoston toimintoja ja palveluja
Nro
29.

Tavoite
Digitalisaatiota tukevien
hankkeiden edistäminen

Arvosana
Hyvä

Arvio tavoitteen toteutumisesta
Valtioneuvoston tietoteknistä ympäristöä uudistetaan siten, että ministeriökohtaisista
perustietotekniikkaratkaisuista, intraneteistä ja tiedonhallinnan tietojärjestelmistä siirrytään valtioneuvoston yhtenäisiin työvälineisiin ja tietojärjestelmiin. Toimenpiteillä
tuetaan ministeriöiden välistä yhteistyötä, toimintatapojen yhtenäistämistä sekä ministeriöiden sektorirajat ylittävän tiedon yhteiskäyttöä ja hyödyntämistä.
Valtioneuvoston yhteisen virtuaalityöpöydän (Kampus) ja sen sisään rakennettujen
työtilojen tekninen toteutus valmistui vuoden 2017 lopussa. Hyväksymistestauksessa
ei ilmennyt tuotantokäytön estäviä virheitä. Ministeriöissä (VNK, OM, PLM ja YM),
jotka ottavat Kampuksen ensimmäisenä käyttöön keväällä 2018, suunniteltiin yhdessä
intranetin sivujen sisältöä. Yhteistyössä ministeriöiden kanssa tehtiin myös sisällöntuottajan opas.
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Digitalisoidaan valtioneuvoston toimintoja ja palveluja
Nro

Tavoite

Arvosana

Arvio tavoitteen toteutumisesta
Valtioneuvoston yhteisen asianhallintahankkeen (VAHVA) järjestelmän toteutusvaihe
käynnistettiin vuonna 2017. Järjestelmän ensimmäiset käyttöönotot toteutuvat keväällä 2018 (PLM, YM ja OM) ja prosessien ja toimintatapojen määrittelytyötä jatketaan.
Valtioneuvoston yhteisen perustietotekniikan uudistaminen (VN-PUU) on edennyt
pääosin suunnitellusti. Hankkeen tavoitellut tuotokset jakautuvat neljään eri kategoriaan:
1) Päätelaite- ja käyttäjätukipalveluissa valtioneuvoston yhteisten työasemien (Valtti)
käyttöönotot edistyivät suunnitelmien mukaan. Yhteisen käyttövaltuushallinnan
(Avain-palvelu) käyttöönotto on viivästynyt vuodelle 2018.
2) Viestintäteknisissä palveluissa toteutettava valtioneuvoston yhtenäisen sähköpostiosoitteen otetaan käyttöön vuonna 2018. Valtioneuvoston yhtenäinen mobiiliratkaisu on suunniteltu ja käyttöönotettu. Palvelussa on mukana noin puolet valtioneuvoston käyttäjistä.
3) Käyttöpalveluiden tuotokset on saatu valmiiksi v. 2017. Valtioneuvoston käyttö- ja
kapasiteettipalvelu on käyttöönotettu.
4) Tietoliikennepalveluissa Tuve-verkko on laajennettu kaikkiin valtioneuvoston kiinteistöihin määritettyihin Tuve-käyttöpisteisiin. Korotetun turvallisuustason laitepolitiikkaa on valmisteltu, mutta ei ole vahvistettu.
EU Restreint tasoisten (EU-R) turvaluokiteltujen asiakirjojen sähköisen jakelun teknisten ratkaisujen suunnittelu käynnistettiin kertomusvuonna ja otetaan käyttöön v. 2019.

30.

Digitaalisen valtioneuvoston
muutosjohtaminen

Hyvä

Digitaalinen valtioneuvosto 2020 –tavoitetilaa ja sitä toteuttavien hankkeiden aiheuttamia toimintatapamuutoksia tuetaan valtioneuvoston kansliasta. Muutostuki painottui
kertomusvuonna yleiseen muutostietoisuuden lisäämiseen ja ensimmäisen käyttöönottovaiheen ministeriöiden (OM, YM ja PLM) tukemiseen.
Valtioneuvoston digitaalisten avainprosessien määrittelyssä on edetty suunnitelman
mukaisesti: säädösvalmistelu, VN:n päätöksenteko, lausunto ja EU-asiat. Työpajakokonaisuudet on viety läpi ja niistä on laadittu tavoitetilaluonnos.

31.

Avoimuuden edistäminen
turvallisesti ja verkostomaisesti

Hyvä

Valtioneuvoston hankeikkuna otettiin käyttöön, jossa ministeriöiden hanketiedot avataan julkisesti nähtäväksi.
Valtioneuvoston kansliassa kokeiltiin verkostomaista työskentelyä edistäviä sosiaalisen median työvälineitä (chat-palvelu ja keskusteluryhmät) sekä edistettiin sähköisten
palveluiden käyttöönottoa mm. kirjastojärjestelmä ja digitaalisen kirjasto.
Ministeriöiden sähköistä arkistointia on laajennettu sekä asianhallintajärjestelmien tekniset reunaehdot, että tietoturvallisuus huomioon ottaen.

Kehitetään valtioneuvoston yhteisiä työ- ja toimintatapoja
Nro
32.

Tavoite
Yhtenäiset toimintatavat

Arvosana
Hyvä

Arvio tavoitteen toteutumisesta
Yhtenäistä toimintakulttuuria on edistetty luomalla ja yhdenmukaistamalla ministeriöiden toimintatapoja sekä ottamalla käyttöön uuden tyyppisiä työntekemisen tapoja ja
muotoja. Muutokset on valmisteltu ministeriöiden kanssa valtioneuvoston yhteistyöryhmissä.
Kertomusvuonna valtioneuvoston kanslia toteutti yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa
kartoituksen, jonka lopputuloksena valtioneuvoston yleisimmät henkilöstön ja talouden
resurssitiedot on koottu valtioneuvoston ja sen ministeriöiden käyttöön ja yhteisesti hyödynnettäväksi.
Taloushallinnon yhtenäistämistä toteutettiin mm. laatimalla maksuasetusten yhtenäistämisestä ohjeluonnos sekä valmistelemalla mallia ministeriöiden toimintamenomomenttien selvitysosan yhtenäistämiseksi.
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Kehitetään valtioneuvoston yhteisiä työ- ja toimintatapoja
Nro

Tavoite

Arvosana

Arvio tavoitteen toteutumisesta
Laadittiin valtioneuvoston yhteinen hankintaohje.
Valtioneuvoston kansliassa on valmisteilla valtioneuvoston yhteinen tiedonohjaussuunnitelma, joka on valmistunut ensimmäisten käyttöönottojen edellyttämällä tavalla. Työ
valmistuminen linkittyy Vahvaan ja tiedonohjaussuunnitelman tietoja täydennetään
aina uuden ministeriön ottaessa Vahvan käyttöön.
Valtioneuvoston kanslia sai kertomusvuonna edistettyä ministeriöiden vanhojen arkistojen järjestämistyötä useiden ministeriöiden osalta. Ministeriöiden kanssa on sovittu
rahoituksesta, jonka avulla v. 2018 käynnistetään arkistojen järjestäminen seitsemän
uuden ministeriön kanssa. Lisäksi oikeusministeriön ja puolustusministeriön arkistojen
järjestämistä jatkettiin.
Valtioneuvoston kansliassa oli kertomusvuonna käynnissä kaksi selvitystä valtioneuvoston palveluiden yhtenäistämisestä ja mahdollisesta koonnista. Julkaisutoiminnan
loppuraportti valmistui ja sen tuloksena muodostui kokonaiskuva julkaisutoiminnan ja
muiden viestintämateriaalien nykytilasta ja kehitystarpeista valtioneuvostossa. Työryhmän työn myötä valtioneuvostossa pyritään jatkossa mahdollisimman laajaan julkaisujen avoimuuteen, saatavuuteen ja käytettävyyteen, joka toteutuu noudattamalla yhtenäisiä julkaisutuotannon toimintatapoja ja periaatteita. Toimenpiteiden toimeenpano tapahtuu ministeriöiden kuulemisen jälkeen vuonna 2018. Lisäksi selvitettiin mahdollisuutta koota ministeriöiden matkavarauksiin liittyvät tehtävät. Selvityksen valmistuminen viivästyi ja se valmistuu alkuvuonna 2018.
Valtioneuvoston toimitilojen käytön kehittämistä jatkettiin valtion toimitilastrategian mukaisesti. Toimitilojen yhteiskäyttöä lisättiin ja osasta kiinteistöjä luovuttiin. Kertomusvuonna otettiin käyttöön yhteinen tilavarausjärjestelmä. Lisäksi kokoushuoneiden yhteiskäyttöä on lisätty huomattavasti.

33.

VN-tason henkilöstöpolitiikka
ja yhtenäinen työnantajakuva

Hyvä

Yhtenäistä henkilöstöpolitiikkaa ja työnantajakuvaa vahvistettiin. Valtioneuvoston yhteinen varhaisen tuen malli valmisteltiin ja vuodelle 2018 suunniteltiin kattava esimiesten
koulutusohjelma. Sisäisen liikkuvuuden osalta jatkettiin yhteisen toimintamallin valmistelua sekä toteutettiin valtioneuvostossa assistenttikiertokokeilu. VN työnantajakuvatyötä vahvistettiin työnantajalähettilästoimintaa hyödyntäen osallistumalla erilaisiin rekrytointitapahtumiin. Otettiin käyttöön kokeiluministeriöissä videohaastattelutyökalu rekrytointien tueksi.
Valtioneuvoston etätyöohjeen vaikuttavuutta arviointiin sekä työaikaohjeen toimeenpanoa jatkettiin. Valtioneuvoston kanslia Etänä mutta läsnä –kokeilu oli vuoden 2017
Kaiku-palkinto finalisti. Lisäksi toteutettiin VN liikunta- ja virkistyspäivä.
Suunnitelmallista henkilöstön kehittämistä edistettiin kertomusvuonna.

34

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaminen

Tyydyttävä

Valtioneuvoston kanslia on päivittänyt valtioneuvoston turvallisuutta koskevaa ohjeistusta ja antanut kaikkia ministeriöitä koskevan määräyksen valtioneuvoston yhteisestä
turvallisuustoiminnasta. Lisäksi ministeriöiden henkilöstölle on annettu turvallisuutta
koskeva toimintaohje, johon sisältyy myös ohjeistus uhkaavien tilanteiden hallintaan.
Turvallisuusohjeistuksen päivittämisellä yhdenmukaistettiin koko valtioneuvostoa koskevia turvallisuusasiakirjoja siten, että ministeriöihin on luotu yhteismitallinen perusturvallisuuden taso ja yhteinen turvallisuuskulttuuri.
Kertomusvuonna kehitettiin valtioneuvoston yhteistä tietoturvallisuuden ja jatkuvuuden
hallintajärjestelmää. Osana hallintajärjestelmän kehitystyötä aloitettiin valtioneuvoston
yhteisten tietoturvaohjeiden uudistaminen. Hallintajärjestelmän kehittämiseen liittyen
selvitettiin ministeriöiden tietoturva- ja tietosuojariskien hallinnan nykytila.

35.

VN tilannekuvatoiminnan ja
valmiustoiminnan kehittäminen

Hyvä

Valtion tilannekeskuksesta annettu laki tuli voimaan 1.7.2017. Lain toimeenpano on
edistynyt, mutta yhteistoimintasopimukset tärkeimpien kumppaneiden kanssa ovat kes15

Kehitetään valtioneuvoston yhteisiä työ- ja toimintatapoja
Nro

Tavoite

Arvosana

Arvio tavoitteen toteutumisesta
ken. Tilannekuvatoiminnan kehittämiseksi on suunnitteilla uusi yhteinen tilannekuvajärjestelmä. Uusi yhteinen tilannekuvajärjestelmä mahdollistaisi ministeriöiden hallinnonalakohtaisen tiedon kokoamisen ja yhdistämisen valtioneuvostotason analysoiduksi tilannekuvaksi. Samalla se myös yhdistäisi ja yhtenäistäisi hallinnonalojen turvallisuustiedon tuotantoprosessit ja tiedonkeruun.
Valmiussuunnitelman yhtenäiset perusteet on annettu ja valmistelussa ollut valmiussuunnitelma on lähes valmis. Johdolle suunnitellut valmiusharjoitukset on pääosin
saatu toteutettua.
Valtioneuvoston valmiuslain uusi soveltamisohje on laadittu ja otettu käyttöön.

36.

VN-kokonaisarkkitehtuuri

Erinomainen Valtioneuvoston kokonaisarkkitehtuuriin sisältyvät toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja
teknologia-arkkitehtuurit. Näistä toiminta-arkkitehtuurin tavoitetila on määritelty ja hallintamalli hyväksytty. Tietoarkkitehtuurityössä tavoitetilan kuvaus on edistynyt ja saatu
lähes valmiiksi v. 2017. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan kuvaaminen
toteutuu vuonna 2018.

Valtioneuvoston yhteisten palveluiden laadun kehittäminen
Nro

Tavoite

37.

Asiakaskokemuksen ja palvelutoiminnan jatkuva kehittäminen

Arvosana
Hyvä

Arvio tavoitteen toteutumisesta
Palvelutoiminnan laadun kehittäminen oli valtioneuvoston kansliassa yksi vuoden 2017
tulossuunnittelun painopistealueista. Keväällä jatkettiin vuoden 2016 syksyllä käynnistettyä asiakaskokemuksen ja palvelutoiminnan kehittämisen valmennuskokonaisuutta,
minkä myötä koko valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) henkilöstö on osallistunut
valmennuksiin.
Palvelutoiminnan saatavuuden osalta toteutettiin Palveluopas, jonka tavoitteena oli
koota VNHY:n ministeriöille tuottamat palvelut yksiin kansiin helposti löydettäviksi. Oppaasta löytyvät VNHY:n yksiköiden palvelut ministeriöille, palvelulupaukset, tilaus- ja
palautteenantokanavat.
Valtioneuvoston yhteinen Palvelupiste avattiin Syksyllä 2017 Valtioneuvoston linnan
yhteyteen. Palvelupisteestä luovutetaan uusille työntekijöille keskeiset työhön tarvittavat työvälineet kuten kannettavan tietokoneen, puhelimen ja kulkukortit sekä alkuopastuksen työvälineisiin. Valtioneuvoston henkilön tulo-, muutos- ja lähtöprosessin yhtenäistäminen osana palvelupistekonseptia eteni, mutta kaikkien ministeriöiden osalta
yhtenäisyyteen päästään vasta perustietotekniikan uudistamisen päätyttyä.
Kertomusvuonna toteutettiin pilotti sähköisen palveluhallintajärjestelmän (sis. asiakaspalaute) käyttöönotosta käännös-ja kielipalveluissa sekä julkaisutuotannon palveluiden
tilaamisessa. Pilotin tulosten perusteella sähköisen palvelunhallintajärjestelmä päätettiin ottaa käyttöön valtioneuvoston yhteisissä palveluissa. Käyttöönottoprojekti käynnistetään kansliassa v. 2018.
Käännös- ja kielipalvelut ottivat uudet puitejärjestelyt käyttöön. Palvelun laatu pyrittiin
varmistamaan vaihdoksen jälkeen perehdyttämällä uusien ulkoistettujen käännöspalveluiden toimittajia sekä laatimalla heille tukiaineistoja ja sanastoja. Samalla otettiin
käyttöön uudet laaduntarkkailun käytännöt.
Tietotukipalveluille laadittiin kehittämisohjelma ”Tietotukipalvelut 2020”. Kehittämisohjelman keskeinen tavoite on tukea valtioneuvoston tiedolla johtamista. Tavoite rakentuu
kolmesta asiakkaalle näkyvästä palvelusta. Nämä palvelut ovat Kattavat tietoaineistot
virkamiesten työn tukena, Tiedonhankinnan asiantuntijapalvelut sekä Digitaaliset palvelut. Ohjelma toimeenpannaan tarvittavien kuulemisten jälkeen vuonna 2018.
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Valtioneuvoston yhteisten palveluiden laadun kehittäminen
Nro

Tavoite

Arvosana

Arvio tavoitteen toteutumisesta
Valtioneuvoston kirjaamon toimintaa on koottu asteittain, mutta tietoteknisten ratkaisujen mahdollistamia toimintatapoja kehitetään rinnakkain VAHVA-ratkaisun ja VNPUUhankkeen etenemisen kanssa.
Valtioneuvoston keskeisimmistä toimitilahankkeista Kirkkokatu 12 ja Aleksi 4:n peruskorjaus saatiin päätökseen. Uudet toimitilat otettiin käyttöön monitilaratkaisuna. Valtioneuvoston linnan ja Merikasarmin suunnittelu on edennyt.

3.2 Valtioneuvoston kanslian oman toiminnan kehittämisen tulostavoitteet
Valtioneuvoston kanslian sisäiset kehittämistavoitteet
Nro

Tavoite

38.

ICT-varautumisen kehittäminen

Arvosana
Tyydyttävä

Arvio tavoitteen toteutumisesta
Valtioneuvoston ICT-varautumisen kehittäminen on edennyt, mutta uudistusten aikatauluja on jouduttu sovittamaan uusien järjestelmien käyttöönottoihin. Jatkuvuussuunnittelun koulutus toteutetaan sähköiselle eOppimisalustalle (eOppiva), joka otetaan
käyttöön ensi vuonna. Samoin hälytysjärjestelmä häiriöistä toteutetaan ensi vuonna
käyttöön otettavaan valtioneuvoston yhteiseen virtuaalityöpöytään Kampukseen, johon tulee hälytysbanneri.
VNK:n keskeisten prosessien jatkuvuussuunnitelmien määrittely on kesken ja sen loppuun saattaminen edellyttää toimintojen omistajien suorittamaa prosessien ja sitä
kautta myös keskeisten tietojärjestelmien kriittisyyden määrittelyä.

39.

Verkkojen ja tietojärjestelmien auditointisuunnitelma

Hyvä

Vuoden 2017 verkkojen ja tietojärjestelmien auditointisuunnitelma tehtiin ja sen mukaiset auditoinnit suoritettiin. Suunnitelma kattoi VN-verkon ulkoisen tietoturvatarkastuksen ja VN-verkon tietoturvaloukkausten havainnointikyvyn testauksen.
Korjaustoimenpiteet on tunnistettu ja korjaavat toimenpiteet johdon päätöksellä vastuutettu. Korjaustoimenpiteiden edistymistä seurataan säännöllisesti.

40.

Jatkuvan parantaminen ja
laatutyö; nopean itsearvioinnin toteuttaminen VNK:n
osastoilla ja yksiköissä.

41.

Hankemallin kehittäminen

Tyydyttävä

Toiminnan laadun jatkuva parantaminen edellyttää systemaattista arviointia, joko ulkoisena arviointina tai sisäisenä itsearviointina. Kertomusvuonna toteutui kaksi itsearviointia (tiedonhallintapalvelut sekä julkaisupalvelut), joiden perusteella toiminnot ovat
laatineet omat kehittämissuunnitelmansa.

Hyvä

Valtioneuvoston kanslian hankemallimääräys tuli voimaan 1.3.2017. Hankemallia pilotoitiin vuonna 2016 valtioneuvoston hallintoyksikössä. Hankemallin tavoitteena on
yhtenäistää toimintatapoja ja sujuvoittaa hankkeiden läpivientiä, varmistaa toiminnan
koordinoitu kehittäminen, vahvistaa tiedolla johtamista sekä kehittää hankkeiden seurantaa.
Kertomusvuonna käynnistettiin myös digitalisoidun hankemallin määrittely.

42.

Kanslian työyhteisöviestinnän kehittäminen

Hyvä

Kanslian työyhteisöviestinnästä laaditun suunnitelman toimenpiteitä on toteutettu
suunnitelmallisesti.

43.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen

Hyvä

Kertomusvuonna valmisteltiin valtioneuvoston kanslian v. 2018 käyttöönotettava riskienhallintapolitiikka. Riskienhallinta auttaa varmistamaan kanslian toimialalle säädettyjen tehtävien menestyksekkään toteuttamisen sekä näiden tehtävien toteuttamiseksi
asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.
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Valtioneuvoston kanslian sisäiset kehittämistavoitteet
Nro

Tavoite

44.

Kriisiviestintävalmiuksien kehittäminen

Arvosana
Tyydyttävä

Arvio tavoitteen toteutumisesta
Tutkimustoiminta kriisijohtamisen ja -viestinnän tukena -hanke valmistui ja toimenpide-ehdotukset esiteltiin keskeisille sidosryhmille. Hankkeen toimenpidemallin käyttöönoton linjaukset siirtyvät vuodelle 2018.
Hankkeessa suunniteltiin toimintamalli mielipide- ja asenneilmaston luotaamiseksi,
analysoimiseksi ja ymmärtämiseksi. Toimintamalli tukee kansakunnan henkisen kriisikestävyyden tilannekuvan muodostamista ja analysoimista.

45.

Selkokielen ja selkeän virkakielen edistäminen

Tyydyttävä

Kertomusvuonna oli suunnitteilla pilottihankkeena verkkoon selkokielinen teksti valtioneuvoston toiminnasta.

46.

Some-kanavien käytön systematisointi ja toimintaohje

Hyvä

Somen käyttö osana päivittäisviestintää sekä hankkeiden ja tapahtumien viestintää on
vakiinnutettu ja ohjeistettu. Myös kuvien, videoiden ja graafisten esitysten käytössä
some-kanavissa on päästy hyvään vauhtiin.

Valtioneuvoston kanslian työhyvinvoinnin tavoitteet
Nro

Aihe

Tavoite

Arvosana Arvio tavoitteen toteutumisesta

47.

Kanslian tavoitteet ja päätök- Työyhteisöjen perustehtävä on selkeä Tyydyttävä Kanslian johto, toimialajohtaja ja yksikönpäällisenteon tavat tunnetaan hy- ja kaikki sitoutuvat yhteiseen tavoitteeköt ovat keskustelleet tavoitteista ja päätöksenvin ja ne tukevat työyhteisö- seen
teosta mm. tulossuunnitteluprosessin yhteyjen toimintaa
dessä. VNHY:n laajennettu johtoryhmä on kokoontunut 3 kertaa kertomusvuoden aikana.

48.

Kansliassa työskennellään Kanslian työsuojelun riskienarviointi ja
turvallisesti ja terveellisesti
sen perusteella laadittu työsuojelun toimintaohjelma ovat ajan tasalla

Hyvä

Riskien arvioinnin periaatteet on käsitelty VNK:n
yhteistoiminta- ja työsuojeluryhmän kokouksessa ja riskit on kuvattu työsuojelun toimintaohjelmaan, joka on vahvistettu kesäkuussa 2017.
Toimintaohjelmasta on viestitty esimiehille ja
henkilöstölle. Osasto-, yksikkö- ja ryhmäkohtaisia toimenpiteitä on toteutettu ja seurattu osana
työpaikkaselvitysprosesseja.

4. Vaikuttavuus
4.1 Toiminnan vaikuttavuus
Vaikuttavuustavoite 1. Pääministeri johtaa valtioneuvoston toimintaa ja valtioneuvoston ylin hallitus- ja
hallintovalta perustuu oikea-aikaiseen, laaja-alaiseen ja perusteltuun tietoon.
Hallituksen toimintasuunnitelma päivitettiin osana hallituskauden puolivälitarkastelua kevään 2017 kehysriihen yhteydessä. Tarkastelua edeltäneissä strategiaistunnoissa hallitus arvioi tavoitteidensa toteutumista ja
mitä loppukaudella tulisi vielä tehdä. Hallitus julkisti puolivälitarkastelussa 31 uutta avausta, jotka ryhmiteltiin seuraavasti: 1) osaaminen, kasvu ja työllisyys, 2) välittäminen, 3) uudistuminen ja 4) turvallisuus. Valtioneuvoston kanslia tukee hallitusohjelman painopisteiden ministerityöryhmien ja kärkihankkeiden keskinäistä
koordinointia.
Ekosysteemifoorumi on hallituksen puolivälin tarkastelussaan keväällä 2017 käynnistetty kaksivuotinen prosessi digitalisaatiokehityksen vauhdittamiseksi sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Uudentyyppisen verkostomaisen toimintamallin idea on saada aikaan muutosta kiihdyttämällä jo käynnissä olevaa kehittämistyötä: foorumi valmistelee ratkaisuehdotuksia esimerkiksi säädösongelmiin ja nopeuttaa niiden tuomista
päätöksentekoon.
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Hallituksen päätöksentekoa tuettiin poikkihallinnollisin selvityksin. Terveet tilat 2028- hankkeen tavoitteena
on julkisiin tiloihin liittyvän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kestäviä rakentamis- ja ylläpitokäytäntöjä
sekä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyä ja käsittelyä vahvistetaan laatimalla Terveiden tilojen vuosikymmen
-toimenpideohjelma, joka saatettiin lausunto- ja kuulemiskierrokselle joulukuussa 2017 ja joka toimeenpannaan vuosina 2018-2028. Toinen käynnistetty hanke on perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke
(TOIMI-hanke). Hanke valmistelee työllisyyttä ja toimeliaisuutta parantavaa ja eriarvoisuutta vähentävää perusturvan kokonaisuudistusta. Hanke tukee poliittisia toimijoita ja eduskuntavaaleihin 2019 valmistautuvia
puolueita perusturvaa ja toimeliaisuutta uudistavien näkemysten muodostamisessa. Lisäksi Pääministeri
asetti vuoden 2017 alussa professori Juho Saaren johtaman työryhmän, jonka tehtävänä oli löytää konkreettisia toimenpiteitä eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi.
Lainsäädännön arviointineuvosto antoi toisena toimintavuotenaan yhteensä 26 lausuntoa valmisteilla olevista hallituksen esityksistä. Arviointineuvoston alustavan arvion mukaan yli puolet lausunnoissa esitetyistä
havainnoista on otettu huomioon esitysten viimeistelyssä. Arviointineuvoston toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan riippumattomassa tutkimushankkeessa vuoden 2018 aikana.
Kertomusvuonna kehitettiin edelleen valtioneuvoston lainsäädäntötyön suunnittelua. Tavoitteena on parantaa hallituksen ja eduskunnan välisen työn yhteensovittamista, vastata erityisesti eduskunnan suunnittelutarpeisiin ja tukea valtioneuvoston yhtenäisyyttä. Valtioneuvoston hanketietopalvelussa (Hankeikkuna) otettiin käyttöön toiminnallisuus, joka parantaa hallituksen esitysten valmistelun ajantasaisen tiedon saatavuutta.
Valtioneuvoston kanslian johdolla valmisteltiin selonteko Agenda2030 toteuttamisesta Suomessa. Hallituksen päätös ottaa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen linjaukset Agenda2030 selonteon pohjaksi
tuki pitkäjänteisyyttä ja muutosvoimaisuutta (selonteon 1. politiikkaperiaate). Pitkäjänteisyyttä parannettiin
lisäksi muun muassa kytkemällä kestävä kehitys ja Agenda2030 toimintaohjelma valtioneuvoston tulevaisuustyöhön. Tämä näkyy valtioneuvoston yhteisissä toimintaympäristön muutostekijöissä sekä tulevaisuusselonteossa. Osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa käynnistettiin hankkeita,
jotka tuottavat tietoa kestävän kehityksen kansallista toimeenpanoa koskevan päätöksenteon tueksi. Muutosta kohti kestävämpää tule vaisuutta tuettiin kokeilu- ja innovaatioympäristöjä synnyttämällä ja kohdistamalla tukiprosesseja ja rahoitusta kiertotalouteen, tekoälyyn ja työllisyyteen liittyviin kokeiluihin.
Vaikuttavuustavoite 2. Suomen tavoitteita Euroopan unionissa edistetään ennakoivasti ja aktiivisesti
EU-politiikan tuloksellisuuteen vaikuttavat sekä toimintaympäristön kehitys, että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden toimet. Laaja-alaisten ja vaikeiden asiakysymysten, kuten eri kriisien, brexitin ja tulevaisuuspohdintojen, vuoksi EU-maiden päämiehet ovat tavanneet tiheään ja Eurooppa-neuvoston merkitys on korostunut. Tämä on edellyttänyt pääministerin työn tukemista vaikuttamisen ja kansallisen yhteensovittamisen varmistamiseksi.
Suomen vaikuttamistyön onnistumisen varmistamiseksi valtioneuvosto laati EU-vaikuttamisstrategiansa vuodelle 2017, jota täydentävät ministeriöiden omat tarkemmat vaikuttamissuunnitelmat. Pääpaino vaikuttamisessa vuonna 2017 oli muuttoliikkeeseen vastaamisessa, kasvun, kestävän kehityksen ja vakauden edistämisessä, sisäisen turvallisuuden kehittämisessä ja unionin ulkoisen toiminnan ja turvallisuuden vahvistamisessa.
Suomi ajoi myös unionin yhteisten arvojen noudattamista sekä sääntelyn toimivuuden parantamista. Lisäksi
unionin kehittämistyössä ja brexit-neuvotteluissa saavutettiin edistystä Suomelle keskeisissä asioissa.
Vaikuttavuustavoite 3. Valtion yhtiömuotoisen varallisuuden hoitamisessa tavoitellaan aktiivisesti omistaja-arvon kasvua sekä arvonnousun käyttämistä yhteiskunnan kannalta tärkeän yritystoiminnan synnyttämiseen
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Valtion suorat pörssiomistukset ja Solidium Oy:n pörssiomistukset kehittyivät suotuisasti. Kertomusvuonna
valtion suoraan omistamien pörssiomistusten markkina-arvo kasvoi selkeästi yleistä markkinakehitystä paremmin (salkku +34 %, OMXHPI +6 %). Suoraan omistetut pörssiyhtiöt kehittyivät vertailuindeksejään paremmin. Solidiumin tuotto (12,9 %) ylitti niukasti vertailuindeksin tuoton, joka oli 11,5 %.
Kevään 2017 yhtiökokouksissa valtio-omisteiset yhtiöt raportoivat palkitsemisesta ja yritysvastuusta omistajapoliittisen periaatepäätöksen linjausten mukaisesti. Kertomusvuonna molempien sukupuolien vähintään
40 % edustus määräysvaltayhtiöiden hallituksissa toteutui. Yhtiökokouksissa valtion nimityksistä naisten
osuus oli 44 %.
Lakia valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta muutettiin 1.1.2017 lukien siten, että valtion omistukselle asetettiin periaatepäätöksen mukaisesti uusi strategisen intressin turvaava omistusraja 33,4 %. Vuoden 2017 kevään lisätalousarviossa eduskunta hyväksyi Nesteen ja Vapon vähimmäisomistusrajan laskun.
Myös muita omistajapoliittisen periaatepäätöksen linjauksia ajettiin käytäntöön. SoteDigi Oy perustettiin Vaken varoilla ja käynnistettiin selvitys Altian pörssilistauksesta.
Vaikuttavuustavoite 4. Valtioneuvosto toimii yhtenäisesti, avoimesti, taloudellisesti ja laadukkaasti.
Valtioneuvoston työssä korostuu yhä enemmän toimintojen yhteensovittaminen ja kokonaisnäkemyksen
muodostaminen sekä keskeisten ongelmien laaja-alaisuus. Nykyiset ministeriörakenteet eivät riitä ratkaisemaan nykyajan laaja-alaisia kysymyksiä. Nopeasti globalisoituva sekä digitalisoituva toimintaympäristö edellyttää myös keskushallinnolta uudistumista ja uuden tyyppisten työntekemisen tapojen ja muotojen kehittämistä ja käyttöönottoa.
Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on keskushallinto, jonka rakenne, ohjaus ja
johtamisjärjestelmät ovat selkeät, jolla on kyky muutokseen ja riskienhallintaan ja jonka palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja ensisijaisesti sähköisiä. Kokonaisuuden hallinta hallinnolliset sektorirajat ylittäen.
Valtioneuvoston kanslialla on johtava rooli ja vastuu valtioneuvoston toimintaa, toimintatapoja ja palveluita
kehitettäessä ja uudistettaessa. Yhtenäistä toimintakulttuuria on edistetty luomalla ja yhdenmukaistamalla
ministeriöiden toimintatapoja sekä ottamalla käyttöön uuden tyyppisiä työntekemisen tapoja ja muotoja.
Muutokset on valmisteltu ministeriöiden kanssa valtioneuvoston yhteistyöryhmissä. Kertomusvuonna toteutettiin yhtenäistämistoimia mm. henkilöstöpolitiikkaan, turvallisuusjohtamiseen ja taloushallintoon. Valtioneuvoston hallintoyksikköön kootut valtioneuvoston sisäiset palvelut, kuten tietotuki- ja kirjastopalvelut,
käännös- ja kielipalvelut, virastopalvelut, tietohallinto- ja tiedonhallintapalvelut sekä julkaisutoiminta on
saatu toiminnaltaan pääosin yhtenäistettyä.
Myös valtioneuvostotasolla toimintatapojen kehittämiseen kytkeytyvät poikkeavan laajat ja ammatillisesti
haastavat tietojärjestelmähankkeet etenivät aikataulussa ja kustannusraameissa. Ministeriökohtaisista perustietotekniikkaratkaisuista, intraneteistä ja tiedonhallinnan tietojärjestelmistä siirrytään valtioneuvoston
yhtenäisiin työvälineisiin ja tietojärjestelmiin. Toimenpiteillä tuetaan ministeriöiden välistä yhteistyötä, toimintatapojen yhtenäistämistä sekä ministeriöiden sektorirajat ylittävän tiedon yhteiskäyttöä ja hyödyntämistä.
Valtioneuvoston toimitilojen käyttöä on kehitetty valtion toimitilastrategian mukaisesti yhdenmukaistamalla toimitilojen käyttöä toimitilahankkeiden kautta, edistämällä tilojen yhteiskäyttöä sekä luopumalla
osasta kiinteistöjä toimitilasäästöjen aikaansaamiseksi. Valtioneuvoston kanslialle asetettu toimitilasäästö
vuodesta 2018 vuoteen 2019 mennessä on yli 2 milj. euroa. Valtioneuvoston toimistotoimitilojen pinta-ala
oli vuoden lopussa 91 415 m2 (v. 2016: 99 300) vähentyen edellisvuodesta 7,9 %. Toteutunut työpisteiden
lukumäärä oli vastaavasti 4 545 (v. 2016: 4 440). Toimitilahankkeissa on edellä mainittujen taloudellisten
näkökohtien ohella merkittävissä määrin kysymys toimintatapojen muutoksesta siirryttäessä monitilaan ja
nimeämättömiin työpisteisiin.
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4.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus
Puoluetoiminnan tukeminen
Puoluelain (10/1969) 9 §:n sekä puolueiden toiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista annetun
asetuksen (27/1973) 1 §:n mukaisesti voidaan eduskunnassa edustettuina oleville puolueille myöntää avustusta sen säännöissä ja yleisohjelmissa määritellyn julkisen toiminnan tukemiseen valtion talousarvion rajoissa. Avustus jaetaan puolueiden viimeksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa saamien edustajanpaikkojen
lukumäärän suhteessa. Vuoden 2017 talousarviossa momentille 23.20.50. (Puoluetoiminnan tukeminen)
myönnettiin kokonaisuudessaan 29 635 000 euroa.
Määrärahasta 29 486 825 euroa on tarkoitettu käytettäväksi puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen
sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Tästä 5 prosenttia on tarkoitettu puolueille
naisten poliittiseen toimintaan sekä samoin 5 prosenttia puolueille niiden piirijärjestöjen toimintaan samojen
perusteiden mukaisesti kuin edellä mainitut avustukset. Määrärahasta saa käyttää 148 175 euroa avustuksena Ahvenanmaan maakuntahallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa.
Vuoden 2016 alusta alkaen puoluetuen käytön valvonta on siirtynyt oikeusministeriöltä valtiontalouden
tarkastusvirastolle puoluelain 9 e §:n muutoksen mukaisesti.
Puolue
Suomen keskusta r.p.
Perussuomalaiset r.p.
Kansallinen Kokoomus r.p.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
r.p.
Vihreä Liitto r.p.
Vasemmistoliitto r.p.
Svenska Folkpartiet i Finland r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.
Yhteensä
Ahvenanmaan maakuntahallitus

Edustajien
määrä
49
38
37
34

Poliittisen toiminnan
tukemiseen (€)
7 260 575
5 630 650
5 482 475
5 037 950

15
12
9
5
199
1

2 222 625
1 778 100
1 333 575
740 875
29 486 825
148 175

Suomi 100
Vuoden 2017 talousarvion mukaan momentin Suomi 100 23.90.26 määrärahaa voidaan käyttää Suomi 100 juhlavuoden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen harkinnanvaraisena valtionavustuksena.
Valtionavustuksia on vuonna 2017 myönnetty Suomi 100 – tukiohjelman kautta Suomi 100 -ohjelmahankkeille. Tukemalla ohjelmahankkeita eri osa-alueista on varmistettu Suomen satavuotisjuhlavuoden ohjelman sisällöllisten tavoitteiden toteutuminen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
Vuonna 2017 valtionavustuspäätöksiä on myönnetty 77 kappaletta, joista aiheutuu vuosien 2017–2018 aikana määrärahamenoja arviolta yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Suomi 100 – tuki maksetaan ohjelmahankkeille suhteutettuna hankkeen toteutuneisiin kustannuksiin. Tästä syystä maksettujen avustusten summa
alittaa myönnettyjen valtionavustuksien summan. Alla olevassa taulukossa on mukana myös vuosina 2015
ja 2016 myönnetyt valtionavustuspäätökset.
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Valtionavustuspäätökset ja niistä aiheutuneet menot vuosina 2015 -2018
€

0 - 49 999
50 000 - 149 999
150 000 - 295 000
yhteensä

Päätöksen
myönnetty,
€
2 216 500
5 090 500
1 562 500
8 869 500

Päätökset
myönnetty, kpl

menot 2015, €

97
65
8
170

menot 2016, €

40 000
121 000
161 000

menot 2017, €

275 750
1 165 800
484 000
1 925 550

2018 ennuste €

1 631 317
3 512 249
885 500
6 029 066

304 450
372 451
72 000
748 901

5. Toiminnallinen tehokkuus
5.1 Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus
Luvussa on kuvattu valtioneuvoston kanslian henkilötyövuosi- ja kustannuskehitystä. Kustannukset sisältävät
kaikki kanslian toiminnan määrärahamomentit. Kustannusten jako on toteutettu jakamalla ensin aiheuttamisperiaatteen mukaiset kustannukset suoraan kanslian omille tehtäväkokonaisuuksille tukipalveluita lukuun ottamatta. Tukipalvelujen kustannukset on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen sekä eri kustannuslajeille määriteltyjen jakoperiaatteiden mukaisesti koko valtioneuvostolle sekä suoraan kanslian oman toiminnalle. Kanslialle kuuluva osuus koko VN yhteisistä palveluista sekä omista tukipalveluista on kohdistettu kanslian omille tehtäväkokonaisuuksille työajankohdennuksen perusteella. Alla olevassa taulukossa esitetyt henkilövuodet sisältävät myös vyörytetyn työajan osuuden. Työajankohdennus on otettu käyttöön lokakuussa
2016. Vuosien 2015-2016 kustannusten jako on tehty yksikkökohtaisten toteutuneiden htv -tietojen mukaisesti, jolloin kustannusten jakautuminen ei ole täysin vertailukelpoista vuoteen 2017 verrattuna.
Valtioneuvoston kanslian kustannukset vuosina 2015-2017
€ muutos
20162017

2015

2016

2017

Vyörytetyt

vyörytetyt

vyörytetyt

(1000 €)
htv

euroa

htv

euroa

htv

euroa

Pääministerin avustaminen VN johtamisessa

62,6

11 869

57,7

11 235

74,1

13 766

23 %

EU -asioiden valmistelu ja yhteensovittaminen

45,0

6 701

36,6

5 367

43,5

6 731

25 %

VN viestintä ja viestinnän yhteensovittaminen

23,9

3 735

20,5

3 153

25,8

3 915

24 %

VN organisointi, hallituksen toimintaedellytykset

44,8

6 921

48,3

7 718

48,5

7 028

-9 %

Valtion yhtiöiden omistajapolitiikka

27,4

5 087

25,0

6 914

27,0

4 469

-35 %

VN selvitys- ja tutkimustoiminta

7,0

1 737

9,6

6 630

14,9

11 049

67 %

Suomi 100 juhlavuoden valmistelu

8,2

1 992

14,7

3 576

17,1

5 079

42 %

824

2,0

2 222

170 %

Ministeriön muut eritystehtävät

707

VN yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (ei VNK)

303,2

86 091

348,3

93 160

330,5

95 011

2%

VNK kustannukset yhteensä

522,2

124 840

560,7

138 576

583,3

149 270

8%

*

* Sisältää laskennallisia korkoja

12,5

4,1

0,0

Ministereiden ja erityisavustajien määrän nostaminen kasvatti tehtävän Pääministerin avustaminen valtioneuvoston johtamisessa kustannuksia.
EU asioiden valmistelun ja yhteensovittamisen kustannusten aiheutui pääasiassa tehtävälle vyörytettyjen tukipalvelujen määrän kasvusta. Kustannusten lisäystä aiheutui myös Suomen EU puheenjohtajuuskauden valmistelun käynnistymisestä.
VN selvitys- ja tutkimustoiminnan henkilömäärä kasvoi kahdella htv:llä ja lisäksi vuoden 2017 tiedoissa on
mukana myös kokeilutoimintaan osallistuneiden henkilöiden htv:t. Htv määrän kasvu lisäsi toiminnalle vyö22

rytettäviä tukitoimintojen kustannuksia. Merkittävin osa kasvusta selittyy kuitenkin selvitys- ja tutkimushankkeiden määrän kasvulla, mikä nosti asiantuntija- ja tutkimuspalvelujen hankintoja. Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan eri painopistealueisiin kohdistuvia menoja on avattu tarkemmin alla olevassa Momentin 23.01.22 käyttö valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeisiin 2015 – 2017.
Valtioneuvoston organisointiin ja hallituksen toimintaedellytysten järjestämiseen liittyvät tehtävät koostuvat
päätöksenteon asiantuntijapalveluista ja strategisesta tuesta, lainsäädännön arvioinnista ja kehittämisestä,
hallituspolitiikan koordinaatiosta sekä taloudellisten ulkosuhteiden ja team Finland toiminnan ohjaamisesta.
Team Finland viestinnän tehtävät siirtyivät työ- ja elinkeinoministeriöön vuoden alussa ja lisäksi maakuvaviestinnän koordinaatioon liittyvää määrärahaa siirrettiin ulkoministeriölle, mikä laski toiminnan kustannuksia. Eriarvoisuuskehityksen pysäyttämiseksi asetetun eriarvoisuustyöryhmän toiminta kasvatti hallituspolitiikan koordinaation kustannuksia.
Valtion yhtiöiden omistajapolitiikan osalta toiminnassa ei käytetty ulkopuolisia asiantuntijapalveluita samassa mittakaavassa kuin vuonna 2016.
Ministeriön erityistehtävät sisältävät mm. valtion virkamiehille ja muille lunastuksetta annettavien kunniamerkkien kustannusten korvaamisen, Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta annetun lain
12 §:n mukaisten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja vastaavien menojen maksamisen, valtiollisten hautajaisten järjestämiseen liittyvät menot. Hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen jäsenmaksuja maksettiin
0,75 milj € vuonna 2017. Lisäksi valtiollisten hautajaisten järjestäminen kasvatti vuoden 2017 kustannuksia.
Valtioneuvoston kanslian tehtäväkokonaisuuksille vyörytettyjen tukipalvelujen osuudet käyvät ilmi alla olevasta taulukosta.
Vyörytetyt tukipalvelut ja niiden osuus kokonaiskustannuksista
2015

(1000 €)

Euroa
7 189
3 776
2 009
3 825
2 300
517
690
0
86 091
106 399

Pääministerin avustaminen VN johtamisessa
EU -asioiden valmistelu ja yhteensovittaminen
VN viestintä ja viestinnän yhteensovittaminen
VN organisointi ja hallituksen toimintaedellytykset
Valtion yhtiöiden omistajapolitiikka
VN selvitys- ja tutkimustoiminta
Suomi 100 juhlavuoden valmistelu
Ministeriön muut eritystehtävät
VN yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät
VNK kustannukset

2016
%
54 %
60 %
57 %
59 %
47 %
31 %
36 %
0%
100 %
85 %

Euroa
5 254
3 333
1 869
4 403
2 273
873
1 336
0
93 160
112 501

2017
%
47 %
62 %
59 %
57 %
33 %
13 %
37 %
0%
100 %
81 %

Euroa
7 351
4 238
2 505
4 350
2 594
1 485
1 273
135
95 011
118 942

%
53 %
63 %
64 %
62 %
58 %
13 %
25 %
6%
100 %
80 %

Erityisesti valtioneuvoston yhteisen tietoteknisen ympäristön uudistamiseen tähtäävät hankkeet (VN perustietotekniikan uudistaminen, VN yhteinen asianhallintajärjestelmä, VN yhteinen virtuaalityöpöytä Kampus)
sekä tietotekniikan ja tietojärjestelmien jatkuva palvelu kasvattivat tukipalvelujen ICT kustannuksia. Tilatehokkuuden parantuminen sekä toimipisteiden määrän aleneminen laskivat toimitilojen vuokrakustannuksia.
Kanslian toimintamenojen jakautuminen valtioneuvoston kanslian ja muun valtioneuvoston menoihin
(1000 €)

2016
VNK

VN johtaminen ja politiikkavalmistelu

1 463

VN yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät

13 770

Toimitilavuokrat
Muu kiinteistöhallinto ja turvallisuus

Muu VN

2017
Yhteensä

VNK

Muu VN

Yhteensä

1 463

1 434

1 434

73 973

87 744

19 202

77 683

96 885

5 711

31 260

36 971

6 392

29 730

36 122

2 877

10 688

13 565

5 047

9 485

14 532

ICT –menot

3 556

26 760

30 316

6 416

32 610

39 026

Muut tukipalvelut

1 627

5 265

6 892

1 348

5 858

7 205

Henkilöstömenot

10 561

19 474

30 035

12 777

17 492

30 269

Toimintamenot brutto

25 795

93 447

119 242

33 414

95 175

128 589
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(1000 €)

2016
VNK

Tuotot

-2 096

Toimintamenot netto

23 699

2017

Muu VN

Yhteensä

93 447

VNK

-2 096

-2 552

117 147

30 862

Muu VN

Yhteensä
-2 552

95 175

126 037

Momentin 23.01.22 käyttö valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeisiin 2015 – 2017
Vuoden 2015 VN TEAS –hankkeet
PAINOPISTEALUE (hankkeiden lkm)
I Suomen kilpailukyvyn edistäminen ja työ (10)
II Julkisen sektorin tuottavuus ja rakenteellinen uudistaminen (4)
III Terveellinen rakentaminen ja yhdyskuntasuunnittelu (3)
IV Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus muuttuvassa
toimintaympäristössä (9)
V Parempi päätöksenteon tietopohjan kokonaiskuva
(2)
Muut tietotarpeet (2)
Täydentävä haku 2015 (6)
Yhteensä
Henkilötyökuukausia käytetty valtion virastoissa ja
laitoksissa

Myönnetty
1 845 830 €

Käyttö 2015 Käyttö 2016 Käyttö 2017
289 983 €

1 343 469 €

220 649 €

697 536 €

-

313 906 €

375 231 €

700 000 €

-

399 898 €

280 126 €

1 464 295 €
300 000 €

179 055 €
-

1 221 150 €

101 076 €

19 871 €

150 000 €

-

516 509 €

42 215 €

454 431 €

-

5 694 170 €

531 124 €

4 081 778 €

33,28 htkk

39,9 htkk

1 854 101 €
689 137 €
680 024 €
1 400 205 €

198 924 €

170 000 €

Käyttö
yhteensä

300 000 €
169 871 €

977 082 €

496 646 €
5 589 984 €*

3 htkk

*Vuoden 2015 hankkeista käyttämättä jäänyt 104 186 € käytetty täydentäviin tietotarpeisiin

Vuoden 2016 VN TEAS –hankkeet
PAINOPISTEALUE (hankkeiden lkm)
I Työllisyys ja kilpailukyky (9)
II Osaaminen ja koulutus (5)
III Hyvinvointi ja terveys (4)
IV Biotalous ja puhtaat ratkaisut (17)
V Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen (10)
VI Reformit (11)
VII Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet (8)
VIII Muut tietotarpeet (4)
Yhteensä
Henkilötyökuukausia käytetty valtion virastoissa ja
laitoksissa

Myönnetty

Käytetty
2016

Käytetty
2017

1 027 960 €

347 009 €

567 033 €

siirretty
vuodelle
2018
113 918 €

839 218 €

335 788 €

238 388 €

265 042 €

646 535 €

279 043 €

3 324 450 €

255 035 €

112 457 €

746 365 €

2 302 525 €

275 560 €

1 584 899 €

712 635 €

466 524 €

405 740 €

1 286 072 €

413 317 €

559 272 €

313 483 €

459 105 €

309 644 €

239 989 €

510 719 €

100 100 €

3 440 165 €

5 209 140 €

1 826 289 €

155 htkk

69,25 htkk

1 008 738 €
757 722 €
10 475 594 €

146 903 €

Vuoden 2017 VN TEAS –hankkeet
PAINOPISTEALUE (hankkeiden lkm)
I Työllisyys ja kilpailukyky (10)
II Osaaminen ja koulutus (5)
III Hyvinvointi ja terveys (5)
IV Biotalous ja puhtaat ratkaisut (9)
V Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen (5)
VI Reformit (13)
VII Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet (9)

Myönnetty
1 089 758 €

299 275 €

Siirretty
vuodelle
2018
790 483 €

Käytetty
2017

899 562 €

22 269 €

877 293 €

1 018 592 €

305 174 €

713 418 €

1 079 412 €

432 606 €

646 806 €

718 758 €

403 141 €

315 617 €

1 857 362 €

936 733 €

920 629 €

1 189 258 €

721 802 €

467 456 €
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VIII Muut tietotarpeet (14)
Yhteensä
Henkilötyökuukausia käytetty valtion virastoissa ja
laitoksissa

2 247 119 €

653 229 €

1 593 890 €

10 099 820 €*

3 774 230 €

6 325 590 €

130 htkk

* Vuoden 2017 VN TEAS –määrärahaa käynnistämättä jo kohdistettuihin tietotarpeisiin 400 000 €

Vuoden 2015 momentin rahoituksella toteutettiin 36 selvitys- ja tutkimushanketta. Vuonna 2016 momentin
rahoituksella käynnistettiin 68 selvitys- ja tutkimushanketta, joista vuoden 2017 loppuun mennessä oli päättynyt 41. Vuoden 2017 momentin rahoituksella käynnistettiin 70 hanketta joista vuoden 2017 loppuun mennessä päättyi 15.

5.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus
Valtioneuvoston kanslian maksullinen toiminta koostuu virastojen ja laitosten välillä harjoitettavasta maksullisesta toiminnasta.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman tuotot koostuvat pääasiassa toimitilojen alivuokrauksesta. Muut maksullisen toiminnan tuotot koostuvat valtioneuvoston hallintoyksikön tukipalvelujen myynnistä sekä vuonna 2017 käyttöön otetun valtioneuvoston julkaisujen verkkokirjakaupan myynnistä. Kanslian
maksuasetus päivitettiin syksyllä 2017. Verkkokirjakaupan julkaisujen myynti on liiketaloudellista maksullista
toimintaa. Muu maksullinen toiminta on omakustannusperiaatteen mukaista. Toimitilojen alivuokraus päättyi maksuasetuksen päivittämisen yhteydessä.
Maksuasetuksen mukaisesti kanslian tukipalvelujen myynti käsitellään maksullisen toiminnan tuottoina, kun
ne on edellisinä vuosina käsitelty yhteistoiminnan kustannusten korvauksina. Tästä syystä edellisten vuosien
vertailutietoja ei ole esitetty. Kirjauskäytännöt muutettiin vastaamaan maksuasetusta jo vuoden alussa,
mutta sopimusten hinnoittelu on tehty yhteistoiminnan periaatteiden mukaisesti, minkä vuoksi OKA hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus jäi negatiiviseksi. Hinnat tarkistetaan vastaamaan maksuasetusta
vuonna 2018.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma
€
TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan myyntituotot
Maksullisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä
KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Henkilöstökustannukset
Vuokrat
Palvelujen ostot
Erilliskustannukset yhteensä
Osuus yhteiskustannuksista
Tukitoimintojen kustannukset
Poistot
Korot
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
Kokonaiskustannukset yhteensä
KUSTANNUSVASTAAVUUS

Arvio

OKA hinnoitellut suoritteet

Liiketaloudelliset suoritteet
Yhteensä

507 029
1 305 010
1 812 040

307 697
1 305 010
1 612 708

151 051
0
151 051

458 748
1 305 010
1 763 758

176 265
18 229
899 368
653 937
1 747 800

114 843
113 953
785 314
599 517
1 613 627

0
0
0
91 498
91 498

114 843
113 953
785 314
691 015
1 705 125

24 412
0
0
24 412
1 772 212
39 828

27 081
0
0
27 081
1 640 709
-28 001

19 680
0
0
19 680
111 177
39 873

46 761
0
0
46 761
1 751 886
11 873
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5.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan tulos ja kannattavuus
Valtioneuvoston kanslian saamat yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot jäävät alle 1 milj. euron.

6. Tuotokset ja laadunhallinta
6.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet
Valtioneuvoston kanslian suoritteiden määrät
Jäljempänä on esitetty valtioneuvoston kanslian suoritteiden määrät hallituksen kokouksien, viestinnän, arvonimien ja matkustuksen osalta. Lisäksi on avattu lyhyesti valtion osakeomistuksesta kertyneitä osinkotuloja
ja pääoman palautuksia.
Hallituksen kokoukset
Taulukkoon on koottu hallituksen päätöksentekoa ja muuta toimintaa tukevat istunnot ja neuvottelut. Lakisääteisistä ministerivaliokunnista valtioneuvoston kanslia järjestää ja koordinoi EU-ministerivaliokunnan kokoukset.
Valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin valtioneuvostossa tekemät päätökset on jaoteltu taulukkoon asiatyypeittäin. Taulukon luvut ”lakien vahvistus” ja ”asetukset” kertovat esiteltyjen asioiden lukumäärän, eivät vuoden aikana annettujen lakien ja asetusten todellista määrää, joka on suurempi. Tasavallan
presidentin esittelyyn päätettäväksi tulevat asiat on pääsääntöisesti käsitelty ensin valtioneuvoston yleisistunnossa ja tasavallan presidentti tekee päätökset yleisistunnon ratkaisuehdotuksesta. On joitakin asioita,
jotka tasavallan presidentti ratkaisee ilman yleisistunnon ennakkokäsittelyä. Tällaisia ovat esimerkiksi armahdusasiat ja eräät Ahvenanmaan itsehallintoa koskevat asiat.
Taulukossa valtioneuvoston yleisistuntojen päätöksissä hallituksen esitysten määrä on laskettu kalenterivuoden mukaan. Eduskunnassa hallituksen esitykset tilastoidaan valtiopäivittäin. Tavallisimmin valtiopäivät avataan helmikuun alussa ja ne jatkuvat siihen saakka, kunnes seuraavat valtiopäivät kokoontuvat.
Hallitusten kokousten ja niissä käsiteltyjen asioiden määrät ovat pysyneet vuodesta toiseen verrattain samansuuruisina. Pääministeri Sipilän hallitus aloitti vuonna 2015 käytännön järjestää erityisiä strategiaistuntoja ja istunnot ovat jatkuneet myös kertomusvuonna 2017. Samalla hallituksen neuvottelujen määrä väheni
ja iltakoulut jäivät pois.

Hallituksen kokoukset
Yleisistunto (lkm)
Tasavallan presidentin esittelyt (lkm)
EU-ministerivaliokunta (lkm)
Hallituksen neuvottelut ja iltakoulu (lkm)
Hallituksen strategiaistunnot (lkm)*
Valtioneuvoston yleisistunnon päätökset
Henkilöstöasiat
Valtioneuvoston asetus
Hallintopäätökset
Periaatepäätökset/suunnitelmat
Sivuelinorganisaatiot
Taloudellinen ohjaus
Lupa-asiat

2015

2016

2017

Muutos
2016/2017

58
23
37
24
10

60
26
29
14
18

59
25
27
17
13

-1
-1
-2
+3
-5

220
357
24
20
95
53
27

201
304
17
23
88
42
21

222
259
18
21
94
43
31

+21
-45
+1
-2
+6
+1
+10
26

Selonteko/tiedonannot EK:lle
Eduskunnan kirjelmät
TP/hallitus
Valtioneuvoston kirjelmä
Kv.- ja EU-asioita
Hallituksen esitys
Muut
Yhteensä

2015
4
16
30
24
46
169
15
1 100

Tasavallan presidentin valtioneuvostossa tekemät päätökset
Lakien vahvistus
244
Asetukset
8
Henkilöstöasiat
117
Kansainväliset asiat
47
Ahvenanmaan asiat
17
Valtioneuvostoa koskevat
2
Armonanomukset
14
Julkiset arvonannon osoitukset
7
Muut
5
Yhteensä
461
*Pääministeri Sipilän kaudella vuonna 2015 aloitettiin hallituksen strategiaistunnot.

2016

7
12
34
77
49
269
5
1149

2017
8
22
34
73
35
203
6
1069

257
5
119
60
19
3
13
6
5
487

191
6
127
49
19
3
12
7
4
418

Muutos
2016/2017
+1
+10
-4
-14
-66
+1
-80

-66
+1
+8
-11

-1
+1
-1
-69

Viestintä
Tiedotteiden määrä nousi jonkin verran verrattuna edeltävään vuoteen. Eniten kasvoi Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimikunnan raporteista tehtyjen tiedotteiden määrä. Itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumista tiedotettiin myös viestintäosaston kanavilla, mikä näkyi paitsi tiedotteiden määrässä myös kuvien välityksen lisääntymisenä. Laajin kuvanvälitys toteutettiin toukokuussa presidentti Mauno Koiviston valtiollisista
hautajaisista, joiden viestinnästä viestintäosasto vastasi. Valtioneuvoston verkkosivujen käyntimäärät kasvoivat edellisvuodesta 23 % ja VNK:n sivujen lähes 20 %. Valtioneuvoston eri kielisten Twitter-tilien seuraajamäärä lisääntyi yhteensä lähes 16 %. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin lähes sama määrä kuin edeltävänä
vuonna. Ne välitettiin pääsääntöisesti suorina verkkolähetyksinä. Valtioneuvoston mediapalveluun rekisteröityneiden määrä ylitti 900:n, ja kasvua edelliseen vuoteen oli lähes 16 %.
Itsenäisyyden juhlavuoden verkkosivuston suomifinland100.fi käyntien eli istuntojen kokonaismäärä vuonna
2017 oli 2 177 431. Kiinnostus lähes nelinkertaistui edelliseen vuoteen nähden. Ensi kertaa sivustolla vierailleita oli lähes 70 %, ja valtaosa (84 %) käynneistä tehtiin Suomesta käsin. Verkkosivun käyttö vilkastui heti
alkuvuodesta 2017 itsenäisyyden juhlavuoden alettua. Käyttäjiä oli paljon muun muassa vuodenvaihteen
avajaistapahtuman aikaan, myös kesäkuun 9. päivänä järjestetty Kaivopuiston lentonäytös houkutteli runsaasti kävijöitä sivustolle. Selkeästi kovin käyttäjäpiikki koettiin itsenäisyyspäivän tienoilla, jolloin pelkästään
itsenäisyyspäivänä istuntoja oli 142 310.

Tiedotteet (kpl)
Tiedotustilaisuudet (kpl)
Verkkolähetykset ja niiden tallenteet (kpl)
Verkkosivujen käyntimäärät vn.fi
Verkkosivujen käyntimäärät vnk.fi
Verkkosivujen käyntimäärät suomifinland100.fi

2015
1 264
135
122
1 322 468*
247 814
50 455

2016
1 153
71
66
1 075 484
274 622
614 936

2017
1 215
73
65
1 391 983
337 853
2 177 431

Muutos
2016/2017
5,4 %
2,8 %
-1,5 %
23 %
18,7 %
71,8 %
27

2015

2016

Valtioneuvoston mediapalveluun rekisteröityneiden käyttäjien
620
768
määrä
VN Twitter-tilien seuraajien määrä
41 600
52 700
Flickrissä välitetyt viestintäosaston ottamat kuvat (kpl)
1 016
1 295
*Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ollut virheellinen vn.fi-verkkosivujen käyntimäärä on korjattu

2017
912
62 650
1 925

Muutos
2016/2017
15,8 %
15,9 %
32,7 %

Arvonimet
Valtioneuvoston kanslia valmistelee tavanomaisesti kaksi kertaa vuodessa tasavallan presidentin päätettäväksi arvonimiesityksiä. Esitykset käsitellään ensin tasavallan presidentin nimittämässä ja pääministerin johtamassa arvonimilautakunnassa. Käsittelyssä sovelletaan tasavallan presidentin asetusta arvonimistä
(381/2000). Arvonimipäätöksistä suoritetaan veroa 1.1.2002 voimaan tulleen arvonimistä suoritettavasta verosta (1388/2001) annetun lain mukaisesti. Esitykset voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella.
Vuonna 2017 oli kolme käsittelyä Suomi 100-juhlavuoden vuoksi.

Arvonimilautakunnalle esitetyt (lkm)
Myönnetyt arvonimet (lkm)
Verokertymä (euroa)

2015
187
142
953 260

2016

2017
86
273
66
218
569 470 1 664 830

Muutos
2016/2017
187
152
1 095 360

Valtion osakeomistuksesta kertyvät osinkotulot ja pääoman palautukset
Kokonaisuudessaan valtion yhtiöomistustulot kasvoivat 651 miljoonaa euroa. Osittain muutosta selittää osaltaan Solidiumin tilikauden 2015-2016 voitonjaon (278 miljoonaa euroa) maksu vuoden 2017 puolella. Toteutunut tuloutus oli 1,845 mrd. euroa (87 %) talousarvion tuloutustavoitteesta 2,110 mrd. euroa. Yhtiömyyntejä ei toteutettu kertomusvuonna. Luvut koskevat koko valtion osakeomistusta.

Osingot milj. €
Myyntitulot milj. €
Pääoman palautukset milj. €

2015
1163
440

2016
935
259

2017
1460
385

Muutos
2016/2017
525
-259
385

Valtioneuvoston yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien suoritteet
Valtioneuvoston hallintoyksikön palvelut koostuvat muun muassa virasto-, toimitila-, kuljetus-, kirjasto- ja
tietotukipalveluista, käännös- ja kielipalveluista, turvallisuus-, tietotekniikka-, tietojärjestelmä-, tiedonhallinta- ja julkaisutuotantopalveluista.
Jäljempänä esitetyistä taulukoista ilmenee valtioneuvoston hallintoyksikön suoritteiden määriä. Suoritteissa
on eritelty valtioneuvoston kanslian omasta toiminnasta aiheutuneet suoritteet ja muille ministeriöille tuotettu palvelu.
Tiedonhallinta
Rekisteröityjen asioiden määrä on jonkin verran noussut vuodesta 2016. EU-asioiden ja –toimielinasiakirjojen
tilastoinnissa mukaan on laskettu kaikki sellaiset EUTORI-järjestelmässä avatut asiat ja toimielinasiakirjat, joiden käsittelyyn valtioneuvoston kanslian tiedonhallintayksikkö on osallistunut. EU-asioiden lukumäärä on
jonkin verran laskusuunnassa, mutta niihin liittyvien asiakirjojen volyymi on kasvanut sekä kansallisten että
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toimielinasiakirjojen osalta. Muiden ministeriöiden ja yhteenlasketuissa rekisteröityjen asiakirjojen lukumäärässä näkyy ulkoministeriön asiakirjamäärien suuri poikkeama vuoteen 2016 verrattuna, sillä vuoden 2016
tilastoissa on havaittu virhe, joka on vuoden 2017 tilastoinnissa kyetty korjaamaan. Rekisteröidyissä asioissa
ja asiakirjoissa eivät ole mukana salassa pidettävät kansalliset tai kansainväliset asiat ja asiakirjat.
2016
(lkm)
Rekisteröidyt asiat
Rekisteröidyt asiakirjat*
Avatut EU-asiat
Rekisteröidyt/käsitellyt EU-asiakirjat (kansalliset)
Rekisteröidyt/käsitellyt EU-asiakirjat (toimielin)
* Ei sisällä ympäristöministeriön tietoja v. 2016

2017

Muut minisVNK
teriöt
2 535
39 379
10 739
304 112
3 513
4 280
-

Yhteensä
41 914
314 851
1 237
7 793
17 491

VNK
2 480
15 328
3 837
-

Muut ministeriöt
39 705
264 576
4 067
-

Yhteensä
42 185
279 904
1 190
7 904
17 946

Työasemat, puhelinliittymät ja tietojärjestelmät
Tuettujen työasemien osalta on ilmoitettu käytössä olevien työasemien määrä. Puhelinliittymien lukumäärään sisältyy puhe- ja datamobiililiittymät. Puhelinliittymien määrä on kasvanut vuonna 2017 tablettikoneiden lisääntymisen takia. Valtioneuvoston perustietotekniikan uudistamishankkeen (VNPUU) tavoitteena on
yhtenäistää valtioneuvoston perustietotekniikkapalveluita ja samalla tarve useamman työaseman käytölle
vähenee. Tämä on vaikuttanut ja vaikuttaa työasemien määrän laskuun.
31.12.2016
(lkm)
Tuettujen työasemien lukumäärä
Puhelinliittymien määrät
Käytössä olevat tietojärjestelmät

VNK
605
1 066

Muut ministeriöt
6 353
5 853

31.12.2017
Yhteensä
6 958
6 919
70

VNK
727
983

Muut ministeriöt
6111
6166

Yhteensä
6838
7149
70

Tilatehokkuus
Valtioneuvostossa käytössä olevien kiinteistöjen tilatehokkuuden mittarina on käytetty toimistotilojen huoneneliöitä suhteessa henkilömäärään. Keskimääräinen tilatehokkuus on parantunut vuoteen 2016 verrattuna. Valtioneuvoston tilatehokkuutta parannetaan toimitilojen peruskorjausten yhteydessä mm. siirtymällä
monitilatoimistoihin sekä lisäämällä tilojen yhteiskäyttöä.
Toimipisteiden lukumäärässä on mukana toimistotilat ja edustustilat. Toimipisteiden lukumäärä on vähentynyt.

Kokonaisneliöt m2
Toimistotilat m2
Edustustilat m2
Yhteiset kokoustilat m2
Ministeriöiden käytössä olevat kokoustilat
Muut yhteiset tilat m2

31.12.2016 31.12.2017
m2
m2
143 064
135 128
100 658
91 415
10 223
10 226
8 185
843

4 374
1 055
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30.06.2016
hlö
Toimistotilojen tilatehokkuus
(m2/hlö)

30.06.2017

m2/hlö

4 041

29,1

hlö

m2/hlö

4 218

23,1

lkm
Toimipisteiden lukumäärä

lkm
53

49

Sisäisen viestinnän ja tietotuen toimiala
Uutisointi on jonkin verran vähentynyt valtioneuvoston kanslian intranetissä Kabinetissa ja vastaavasti kasvanut valtioneuvoston yhteisessä intranetissä Senaattorissa. Sisäisen viestinnän painopistettä on tietoisesti
siirretty valtioneuvoston yhteiseen sisäiseen viestintään. Valtioneuvoston yhteisen virtuaalityöpöydän Kampuksen tekninen toteutus valmistui vuoden lopulla.
(lkm)
Uutisten lukumäärä
Kabinetti

2015

2016

2017

Muutos %
2016/2017

350

306

260

-15 %

Senaattori

218

270

321

+16 %

Käyntejä/ päivä
Kabinetti

300

350

360

3%

Julkaisut ja tietotuki
Ministeriön julkaisusarjoissa julkaistavien julkaisujen määrä on edelleen kasvanut. Tämän kasvun voi nähdä
liittyvän hallituksen toimikauden vaiheeseen. Laajojen tietotukipyyntöjen määrä on myös edelleen kasvanut
erittäin paljon lisääntyneen markkinoinnin myötä. Tavoitteena on ollut, että valtioneuvosto osaisi hyödyntää
tiedonhakuihin liittyvää palvelua entistä laajemmin ja suoritemäärien perusteella tässä markkinoinnissa on
onnistuttu. Hankittujen kirjojen määrä on ollut vuonna 2017 nousussa, koska eri ministeriöiden toimipisteissä
järjestettyjä pop up-kirjastotilaisuuksia varten hankittiin hieman normaalia enemmän uutuuskirjallisuutta.
Kirjalainojen määrä on edelleen laskussa, koska tietotuki panostaa koko ajan yhä enemmän e-kirjoihin.
(lkm)
Julkaisut
Tietotukipyynnöt
Hankitut kirjat
Kirjalainat (ei sis. uusintoja)
Kaukolainat muista kirjastoista

2016
437
42
260
1 542
596

Muutos %
2016/2017

2017
523
89
425
981
595

19,7%
111,9%
63,5%
36,4%
-0,2%

Käännös- ja kielitoimiala
Hallituskauden kolmantena vuonna ruotsin säädöskäännöstarpeet vilkastuivat entisestään, mikä näkyy muun
muassa ostopalveluiden käytössä. Ruotsin säädöskäännösten muutossivujen osuus käännössivuista oli yhteensä 8 200 sivua. Myös englannin säädöskäännösten sekä ruotsin ja englannin viestintäkäännösten määrät
kasvoivat edelleen. Sen sijaan muiden kielten käännöstarve väheni hieman. Ruotsin ja englannin käännösten
jälkeen eniten tarvittiin käännöksiä suomeksi, venäjäksi, pohjoissaameksi ja ranskaksi. Venäjän tulkkaustoimeksiantojen kesto on yleensä 0,5–3 päivää, ja tulkkauspäiviä oli yhteensä 57,5. Kertomusvuonna otettiin
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käyttöön valtioneuvostolle kilpailutetut ruotsin ja englannin kääntämisen puitesopimukset. Alla olevissa taulukoissa on esitetty käännösmäärät käännöstyypeittäin, jakauma valtioneuvoston kanslian, ministeriöiden ja
muiden virastojen välillä sekä jakauma oman käännöstyön ja ostopalvelun välillä.
Käännökset ja tulkkaukset käännöstyypeittäin

2016

2015
(lkm)

Käännössivut

Kpl

Ruotsin säädöskäännökset
· Hallituksen esitykset
· Asetukset
· Muut säädökset
Ruotsin ajankohtaisviestintä
Ruotsin muut käännökset
Englannin säädöskäännökset
Englannin ajankohtaisviestintä
Englannin muut käännökset
Venäjän käännökset
Muiden kielten käännökset
Käännökset yhteensä

2017

Käännössivut

Kpl

Kpl

%-osuus käännössivuista
Käännössivut
(2017)

792

16 943

1 112

35 465

1 010

40 422

357

14 685

651

33 422

556

37 349

435

2 258

461

2 044

404

2 312

50

761

42 %

3 037

6 148

4 100

8 586

4 299

8 750

9,1 %

2 439

16 469

3 076

17 228

3 500

22 471

23,4 %

85

1 663

53

1 517

130

2 378

2,5 %

1 299

2 830

1 803

3 622

2 105

4 787

5%

921

9 652

1 190

10 027

1 304

11 018

11,4 %

198

589

254

640

254

766

0,8 %

507

3 858

777

6 248

984

5 556

5,8 %

83 333 13 586

96 147

100 %

9 278

Venäjän tulkkaustoimeksiannot

58 152 12 365
41

36

42

Käännösten jakautuminen valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden kesken
(lkm)
VNK yhteensä
Muut ministeriöt
yhteensä
Muut virastot
Käännökset yhteensä

2015
KäännösKpl
sivut
1 257
3 297

2016

Kpl

2017

Käännössivut

Kpl

%-osuus käännössivuista (2017)

Käännössivut

1 242

4 068

1 521

5 017

5,2 %

7 901

54 596

10 948

78 932

11 836

90 619

94,3 %

120

259

175

333

229

511

0,5 %

9 278

58 152

12 365

83 333

13 586

96 147

100 %

Käännösten jakautuminen oman työn ja ostopalvelujen kesken
(lkm)

2015
KäännösKpl
sivut

2016

Kpl

2017

Käännössivut

Kpl

Käännössivut

%-osuus käännössivuista (2017)

Oma käännöstyö

7 263

32 268

9 247

42 790

10 046

46 605

48 %

Ostopalvelut
Käännökset yhteensä

2 015

25 884

3 117

40 544

3 540

49 542

52 %

9 278

58 152

12 365

83 333

13 586

96 147

100 %

Käännös- ja kielitoimialan kieliasiantuntijat palvelivat virkamiehiä monin tavoin muissakin kieliasioissa, kuten
termejä, hyvää virkakieltä ja tulkkausta koskevissa kysymyksissä. Kertomusvuonna julkaistiin myös erityisesti
kääntäjille suunnatut ohjeet Säädösten kääntäminen englanniksi ja valtiosopimusten suomentaminen sekä
31

English Style Guide. Lisäksi julkaistiin Rahoitusmarkkinasanasto ja Lainsäädäntösanaston päivitetty versio.
Valter-termipankissa hakuja tehtiin kaikkiaan 456 972 kpl, kun mukaan lasketaan myös ne haut, joissa Valter
on yhtenä hakukriteerinä esim. sanakirjaryhmässä. Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta tuotti kertomusvuonna uudistetun version käsikirjasta Svenskt lagspråk i Finland. Käsikirja annettiin valtioneuvoston
kanslian ohjeena, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa ruotsinkielisessä säädöskielessä esiintyvien ilmaisujen ja termien käyttöä.
Muutos
2015
2016
2017
2016/2017
Termineuvonnasta kysytyt termit
547
744
+14 %
650
159
437
+217 %
138
ESKO-termit*
131 986
82 195
-50 %
Haut VALTER-termipankissa**
163 488
* ESKO-termit tarkoittavat valtioneuvoston kanslian koordinoiman EU:n toimielinten suomen kääntäjien ja kotimaisten virkamiesten
yhteistyöverkoston (ESKO) kautta selvitettyjä kysymyksiä. Verkoston avulla edistetään suomenkielisten EU-säädösten terminologista
laatua.
** Valter on valtioneuvoston kanslian ylläpitämä julkinen valtioneuvoston termipankki.

Osaamisen kehittäminen
Valtioneuvoston kanslia toteutti osana valtioneuvoston yhteistä henkilöstön kehittämisen ohjaus- ja yhteensovittamistehtävää yhteensä 228 yksittäistä koulutustilaisuutta (n. 70 koulutustuotetta). Näissä tilaisuuksissa
oli yhteensä 1773 osallistujaa, yhteensä 8017,75 tuntia. Kielikoulutukseen käytettiin valtioneuvostossa 1968
tuntia. Koulutustilaisuuksia tuotettiin valtion yhteisten osaamiset -jäsentelyä mukaillen 1.1.–31.12.2017 välisenä aikana seuraaville osa-alueille: johtaminen, vaikuttavuus- ja kehittämisosaaminen, tieto- ja viestintätekninen osaaminen, viestintä ja vuorovaikutus, virkamiesosaaminen ja hallinnollinen osaaminen. Yhteisen
koulutuksen kustannukset olivat 654 622,51 euroa.
2016
Koulutustilaisuudet (lkm)

207

Kieltenopetuksen tilaisuuksia (lkm)

175

Muutos
2016/2017
+10 %
228
+32 %
231

2017

6.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu
Palvelutoiminnan laadun kehittäminen oli valtioneuvoston hallintoyksikössä (jäljempänä VNHY:ssä) yksi vuoden 2017 tulossuunnittelun painopistealueista. Keväällä jatkettiin vuoden 2016 syksyllä käynnistettyä asiakaskokemuksen ja palvelutoiminnan kehittämisen valmennuskokonaisuutta, minkä myötä koko VNHY:n henkilöstö on osallistunut valmennuksiin. Palvelutoiminnan saatavuuden osalta toteutettiin Palveluopas, jonka
tavoitteena oli koota VNHY:n ministeriöille tuottamat palvelut yksiin kansiin helposti löydettäviksi.
Valtioneuvoston yhteinen Palvelupiste avattiin Syksyllä 2017 avattiin Valtioneuvoston linnan yhteyteen. Palvelupisteestä luovutetaan uusille työntekijöille keskeiset työhön tarvittavat työvälineet kuten kannettavan
tietokoneen, puhelimen ja kulkukortit sekä alkuopastuksen työvälineisiin.
VNHY:n toiminnan aloittamisen tuomien vaikutusten seuranta ja arviointi -selvityksessä vuoden 2017 osalta
arvo palvelujen laadulle on 4.0 (arvot: erittäin huono 2, melko huono 3, ei hyvä eikä huono 4, melko hyvä 5,
erittäin hyvä 6). Ennen VNHY:n toiminnan käynnistymistä arvo palvelujen laadulle oli 4,6. Nykyhetkellä palvelujen laatu koetaan siis hieman heikommaksi kuin vuonna 2015. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 341
kappaletta ja vastausten keskihajonta oli sama 0,8 vuonna 2017 ja 2015.
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Kokonaisuutena palvelujen laatu arvioitiin kaikilla osa-alueilla heikommaksi vuoden 2015 tilanteeseen verrattuna. Kolme laadultaan heikommiksi arvioituja osa-alueita olivat (1) sähköinen asiointi ja sähköiset palveluprosessit, (2) tietotekniikka, –järjestelmät ja –työvälineet sekä niihin liittyvät palvelut ja (3) hankinta- ja
muut sopimusasiat ja oikeudelliset asiamiespalvelut.
Tulosten voidaan osin arvioida johtuvan meneillään olevien mittavien toiminnan kehittämisuudistusten keskeneräisyydellä ja ratkeavan näiden kehittämishankkeiden vaiheittaisen toteutumisen myötä. Toisaalta nähdään tarve selkiyttää viestiä VNHY:n toiminnan ja kehittämisen tavoitteista sekä parantaa palvelutoiminnan
laatua ja saatavuutta.
Vuoden 2017 vaikutusten seuranta ja arviointi –selvityksen perusteella VNHYssä on sovittu seuraavat parannustoimenpiteet:
1) VNHY:n toiminnan iso kuvan ja tulevaisuuden tavoitteiden kirkastaminen ja sen yhtenäinen aktiivinen
viestintä koko VN:n tasolle sekä VNHY:n henkilöstölle,
2) Kertominen laajemmin ja konkreettisemmin siitä mitä VNHY tekee ja tavoittelee. Sekä miten kehitetään VNHY:n ja ministeriöiden välisen valmistelun aitoa vuorovaikutusta
3) Palvelutoiminnan tiettyjen toimintojen ja toimintatapojen edelleen kehittäminen
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7. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
7.1 Henkilöstön määrä ja rakenne
Vuonna 2017 valtioneuvoston kansliassa työskenteli 553 henkilöä. Henkilöstömäärä nousi edellisvuoteen
verrattuna noin 1,8 prosentilla. Henkilöstömäärän kasvu selittyy pääosin suuriin valtioneuvoston yhteisiin
tietotekniikkahankkeisiin liittyvillä rekrytoinneilla.
Henkilöstön keski-ikä oli 49,2 vuotta. Keski-ikä nousi hieman edellisvuotisesta (48,8 vuotta vuonna 2016).
Kertomusvuonna eläkkeelle siirtyi 11 henkilöä. Ikäryhmittäin tarkasteltuna voidaan todeta 45–54 -vuotiaiden
muodostavan suurimman joukon henkilöstöstä. Yli 65 -vuotiaiden työntekijöiden määrä (9 henkilöä) on suurempi kuin edellisvuonna (7 henkilöä).
Naisia henkilöstöstä on 58,4 %. Osa-aikatyötä tekevien määrä on vain 2,6 % valtioneuvoston kanslian koko
henkilöstöstä (yhteensä 17 henkilöä, joista 13 naisia). Valtaosa osa-aikatyösopimuksen tehneistä henkilöistä
on osittaisella hoitovapaalla.
Valtioneuvoston kansliassa vuonna 2017 työskenteli 463 vakinaista ja 90 määräaikaista virkamiestä.
Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö
2015

(lkm)
Naiset
Vakinaiset
250
Määräaikaiset
44
Yhteensä
294
Määräaikaisten % -osuus

Miehet
196
27
223

HTV:t

2015

Yhteensä
446
71
517
13,7 %

Naiset
262
55
317

Miehet
209
17
226

484,0

2017
Yhteensä
471
72
543
13,3 %

Naiset
260
63
323

Miehet
203
27
230

522,7

Yhteensä
463
90
553
19,4%
544,3

Koko- ja osa-aikainen henkilöstö
2015
(lkm)
Naiset
Kokoaikaiset
269
Osa-aikaiset
25
Yhteensä
294
Osa-aikaisten % -osuus

Miehet
221
2
223

2016
Yhteensä
490
27
517
5,2 %

Naiset
306
11
317

Miehet
223
3
226

2017
Yhteensä
529
14
543
2,6 %

Naiset
310
13
323

Miehet
226
4
230

Yhteensä
536
17
553
3,2%

Henkilöstön keski-ikä ja ikäjakauma
2015

2016

2017

Henkilöstön keski-ikä

49,1

48,8

49,2

Naisten keski-ikä

48,8

48,0

48,5

Miesten keski-ikä

49,6

49,9

50,0
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Ikävuotta

2015

2016

2017

– 24

4

4

2

25–34

42

43

51

35–44

116

137

127

45–54

195

194

194

55–64

153

158

170

65 –

7

7

9

Yhteensä

517

543

553

7.2 Tehty työaika ja henkilöstökulut
Kokonaistyövoimakustannukset pysyivät vuoden 2016 tasolla. Kanslian tehdyn vuosityöajan osuus 81 % säännöllisestä vuosityöajasta säilyi niin ikään lähes samana kuin edellisenä vuonna. Välilliset työvoimakustannukset sisältävät muun kuin tehdyn työajan palkan, työnantajamaksut, työterveyshuollon, työhyvinvoinnin ja
henkilöstökoulutusten kustannukset.
(euroa)
Kokonaistyövoimakustannukset
Välilliset työvoimakustannukset, josta

2015
30 068 063
10 811 727

2016
32 215 880
11 108 285

osuus tehdyn työajan palkoista
Työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta
Tehdyn työajan palkka, josta
osuus palkkasummasta

56,9 %
79,8 %
23 302 748
77,5 %

52,6
81,2
25 418 329
78,9 %

2017
32 300 585
10 385 247
47,4 %
81,0%
27 699 297
81 %

7.3 Työhyvinvointi ja työkykyinvestoinnit
Työtyytyväisyys
Työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain VMbaro -työtyytyväisyyskyselyllä. Vuonna 2017 työtyytyväisyys oli
edelleen hyvällä tasolla. Kokonaistyötyytyväisyys nousi aavistuksen edellisvuoteen verrattuna, sen sijaan vastausaktiivisuus laski jonkin verran.
VMbaro -työtyytyväisyyskyselyn indeksit
Vastaajia
Vastausprosentti
Työtyytyväisyysindeksi

2015
407/517
78,7 %
3,3

2016 *
437/538
81 %
3,56

2017
424/573
74,0 %
3,58

VMbaro -työtyytyväisyyskyselyn indeksit
Johtajuusindeksi
Työyhteisöindeksi
Innovointikyvykkyysindeksi

2015
3,33
ei käytössä
ei käytössä

2016 *
3,51
3,87
3,66

2017
3,46
3,89
3,70

* VMBaro -työtyytyväisyyskysely uudistui vuonna 2016. Muutoksia tuli kysymysrungon muotoiluun ja kysymysten sanamuotoihin. Lisäksi kysymysten määrä nousi. Myös raportointiin tuli muutoksia. Edellisvuosien indekseistä säilyin vain johtajuusindeksi ja uusina
indekseinä raportoitiin työyhteisöindeksi ja innovointikyvykkyysindeksi. Valtiokonttori on havainnut koko valtion aineistossa, että kysymysten uusi muotoilu on vaikuttanut myös tuloksiin. Tästä syystä valtiokonttori suosittaa, että vertailua aikaisempiin vuosiin ei tehtäisi.
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Työkykyisyys ja poissaolot
Sairauspoissaolojen lukumäärä on laskenut edelleen. Sairauspoissaolot jakautuivat kertomusvuonna useammalle henkilölle, jolloin vastaavasti kanslian terveysprosentti hieman laski.
2015
2016
2017
Sairauspoissaolojen lkm (sairauspäiviä kpl)
5 056
4 793
4 786
9,2
9,2
8,8
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv
Sairauspoissaolojen keskimääräinen kesto
6,4
4,8
4,4
Terveysprosentti (%)*
23
31
29
* Terveysprosentilla tarkoitetaan niiden henkilöiden osuutta henkilöstöstä, joilla ei kertomusvuonna ollut lainkaan sairauspoissaoloja.

Työterveyshuollon kokonaiskustannukset kasvoivat vuonna 2017. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannusten osuus oli pienempi kuin sairaanhoidon kustannusten.
Työterveydenhuolto euroa/htv
Työterveydenhuollon vastaanottokäynnit, lkm
Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannukset/työntekijä
Sairaanhoidon kustannukset /työntekijä

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannukset (KELA I)
Sairaanhoidon kustannukset (KELA II)
Muut työterveyshuollon kustannukset (KELA 0)
Yhteensä

2015
1 211
2 720
417
535
2016
322 218
279 479
47 067
648 764

2016

2017
1 004
3 095
503
529

993
3 040
584
508

%-osuus
50
43
7
100

2017
291 517
306 695
72 731
670 943

%-osuus
43
46
11
100

7.4 Osaaminen ja muu aineeton pääoma
Valtioneuvoston kanslian henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua valtioneuvoston yhteisessä koulutustarjonnassa olevaan koulutukseen. Sen lisäksi osastoilla ja yksiköillä oli käytössään määrärahoja kehityskeskusteluissa esille tulleiden osaamistarpeiden kattamiseen.
Koulutustasoindeksi
2015
Koulutustasoindeksi

Naiset
5,6

Osaamisen kehittäminen euroa/htv
Koulutuspäiviä/htv

Miehet
4,7

2016
Yhteensä
5,2

Naiset
5,8

2015
585
1,8

Miehet
4,9

2016
579
1,1

2017
Yhteensä
5,4

Naiset
5,9

Miehet
4,9

Yhteensä
5,5

2017
463
1,2

8. Tilinpäätösanalyysi
8.1 Rahoituksen rakenne
Kirjanpitoyksikön rahoitus on pääosin valtion talousarviorahoitusta. Kirjanpitoyksiköllä oli vuonna 2017 käytettävissä 261,6 milj. euroa, joista edellisiltä vuosilta kanslian oman pääluokan siirtyneitä oli 36,4 milj. euroa.
Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 25 miljoonaa. Suurin osa kasvusta johtuu valtioneuvoston
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kanslian pääluokan edelliseltä vuodelta siirtyneiden määrärahojen kasvusta. Kansliassa on käynnissä suuria
valtioneuvostontason kehittämishankkeita, joiden menojen toteutumisen viivästyminen on kasvattanut siirtyvän erän kertymää. Pääluokan 23. toiminnan tuottoja kertyi yhteensä 3,0 milj. euroa, josta korvauksia Euroopan unionin matkakustannuksista oli yhteensä 0,5 milj. euroa. Muiden hallinnonalojen rahoitusta oli käytettävissä edellisiltä vuosilta siirtyneet erät huomioon ottaen 0,7 milj. euroa.
Vuoden 2017 jakamatonta määrärahaa momentilta 23.01.03.1 (Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkausmenot) ei jaettu käyttöön varainhoitovuonna. Momentin vuoden 2016 määrärahasta jaettiin
ministeriöiden ja niiden alaisen hallinnon käyttöön 0,8 milj. euroa alla olevan taulukon mukaisesti.
Määrärahan saaja
Valtioneuvoston kanslia
Ulkoasiainministeriö
Oikeusministeriö
Sisäministeriö
Valtiovarainministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Keskusrikospoliisi
Puolustusvoimat
Rajavartiolaitos
THL
Trafi
Tulli
YHTEENSÄ

2015
69 591,22
128 507,53
38 448,42
64 483,58
42 597,28
101 896,50
140 753,30

84 988,01
64 461,94
64 736,05
800 463,83

2016
69 688,76
74 929,94
69 225,04
80 705,29
157 643,71
143 871,18

7 048,86
53 012,80
21 075,55
64 000,10
741 201,23

2017
47 724,81
106 769,38
37 366,54
145 682,19
14 166,68
132 840,91
128 524,14
19 501,23
60 972,97
28 977,00
21 249,97
71 300,43
13 076,13
828 152,38

8.2 Talousarvion toteutuminen
Valtioneuvoston kanslian vuoden 2017 toimintamenot varsinaisessa talousarviossa olivat 123,24 milj. euroa.
Määrärahatasossa on huomioitu valtioneuvostotasoisiin kehittämishankkeisiin, yhteiseen asianhallintajärjestelmän kehittämiseen 3,4 milj. euroa sekä virtuaalityöpöydän kehittämiseen 1,06 milj. euroa. Vuoden 2017
ensimmäisessä lisätalousarviossa toimintamenomomentille lisättiin 0,69 milj. euroa, jossa huomioitiin muun
muassa lisäyksenä 150 000 euroa valtiollisten hautajaisten aiheuttamista menoista sekä 430 000 euroa EU
Restreint -tasoisten (EU-R) turvaluokiteltujen asiakirjojen sähköisen jakelun teknisten ratkaisujen suunnitteluun ja hankintaan. Toisessa lisätalousarviossa momentille lisättiin 0,2 milj. euroa aiheutuen saamelaisasioiden Sovintokomission kuluista.
Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkausmenoja korotettiin vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa 6,2 milj. euroon aiheutuen päätöksestä nostaa valtioneuvoston ministereiden
määrää kolmella ministerillä ja heidän erityisavustajien määrän korottamisesta.
Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenojen momentin perusteluja täydennettiin vuoden
2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa siten, että määrärahasta saa käyttää myös enintään 120 000 euroa
enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston
kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Määrärahan taso oli edellisvuosien tapaan 1,0 milj. euroa.
Kokeilutoiminnan digitaaliseen edistämiseen (23.01.23) siirrettiin vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa 0,1 milj. euroa momentilta 23.01.22 (valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta). Määrärahasiirto
kohdennettiin pienkokeilujen rahoituksen sekä tarvittaessa myös kokeilutoiminnan hankkeesta aiheutuviin
menoihin.
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Suomi toimii Euroopan unionin puheenjohtajamaana 1.7.—31.12.2019. Suomen EU-puheenjohtajuus-kauden valmistelu toteutetaan keskitetysti valtioneuvoston kanslian johdolla. Määrärahat ovat valtioneuvoston
kanslian momentilla 23.01.24, jolta rahoitetaan henkilöstömenot, kokousjärjestelyt sekä muut puheenjohtajuuskauden menot. Valmisteluun osoitettiin vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa 0,2 milj. euroa
puheenjohtajuuskauden suunnittelun kannalta keskeisimpien tehtävien hoitoon valtioneuvoston kansliassa.
Vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa korotettiin osakehankintamomentin määrärahaa 13,9 milj.
euroon. Lisäys aiheutui Governia Oy:n pääomittamisesta. Samalla momentin perusteluja täydennettiin siten,
että valtio saa luopua omistuksestaan Neste Oyj:ssä ja Vapo Oy:ssä siten, että valtion omistusosuudeksi jää
kummassakin yhtiössä kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta vähintään 33,4 prosenttia. Omistusrajan
muutokset perustuvat valtioneuvoston 13.5.2016 hyväksymään valtion omistajapolitiikkaa koskevaan periaatepäätökseen sekä 1.1.2017 voimaan tulleeseen valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun
lain (1368/2007) 3 §:n muutokseen.
Kunniamerkkien määräraha oli vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa 0,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2017
ensimmäisessä lisätalousarviossa momentille myönnettiin lisää määrärahaa 0,1 miljoonaa euroa. Määrärahatarpeen kasvu pohjautuu Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen liittyviin palkitsemisiin, kunniamerkkipaketin uudistamiseen sekä veteraanien palkitsemisten jatkumiseen vuonna 2017.
Suomi 100 –hankkeen määrärahat olivat 10,1 milj. euroa v. 2017.
Kirjanpitoyksikön määrärahojen nettokäyttö vuonna 2017 oli 215,23 milj. euroa, eli noin 12 % enemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Käytön jakautuminen menomomenttilajeittain on esitetty alla olevassa taulukossa (tuhansina euroina). Kulutusmenot ovat kasvaneet pääasiassa valtioneuvoston hallintoyksikön rahoittamisen vuoksi. Siirtomenoissa ei tapahtunut merkittävää muutosta edellisvuodesta. Sijoitusmenojen kasvu
johtuu Governia Oy:n pääomittamisesta v. 2017.
Menot kululajeittain
Momenttilaji
Kulutusmenot
Siirtomenot
Sijoitusmenot
Yhteensä

Momentin numerotunnus
01-29
30-69
70-89

2015

2016

2017

%-osuus

137 832
32 000
1 234
171 066

155 643
29 637
5 174
192 471

174 004
30 385
8 823
215 229

81 %
15 %
3%
100 %

Muutos %
2016/2017
12 %
3%
71 %
12 %

Valtioneuvoston kanslian toimintamenomomentin käyttö oli 126,04 milj. euroa. Alla olevassa taulukossa on
kuvattu toimintamenomomentin jakauma kululajeittain. VNK:n maksuasetukseen v. 2017 tehtyjen muutosten johdosta tuottojen kirjaaminen kululajeille on osittain muuttunut. Muilta ministeriöiltä laskutettavat
vuokrat sekä tukipalvelut on aikaisemmin käsitelty muihin tuottoihin kuuluvina yhteistoiminnan kustannusten korvauksina. Vuoden 2017 alusta käytäntöä on muutettu siten, että tuotot kirjataan maksullisen toiminnan tuottoihin ja käyttökorvauksiin, mikä selittää näiden erien kehitystä aikaisempiin vuosiin verrattuna.
Toimintamenomomentin käytön kasvu aiheutuu kasvaneista palveluhankinnoista. Palvelujen ostojen kasvun
taustalla on tärkeimpänä Valtorilta ostettujen palvelujen kasvu, joka liittyy valtioneuvoston tietotekniikan
yhtenäistämiseen sekä valtioneuvoston yhteisiin järjestelmähankkeisiin. Käyttöomaisuutta kasvattivat autojen hankinnat sekä käyttöomaisuuteen aktivoitavat VN yhteisten hankkeiden tietojärjestelmät. Vuokrat ovat
edellisvuotta pienemmät tilankäytön tehokkuuden parantumisen seurauksena. Henkilöstömenojen kasvua
on rajoittanut kanslian maltillinen henkilöstösuunnittelu ja pidättäytyminen palkkaamasta lähteneiden tilalle
automaattisesti uusia henkilöitä sekä kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen leikkaaminen.
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Toimintamenot kululajeittain
Kululaji
Käyttöomaisuushankinnat
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot ja satunnaiset tuotot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut
Sisäiset kulut
Siirtotalouden kulut
Kaikki yhteensä

2015

2016

2017

%-osuus

Muutos %
2016/2017

342
0
-27
-1 910
6 231
28 899
37 557
37 802
677
193
11
109 776

761
-2
-16
-2 079
3 836
30 035
37 786
45 790
611
425
0
117 147

1 535
-459
-1 305
-788
4 287
30 398
36 406
55 012
809
141
0
126 037

1%
0%
-1 %
-1 %
3%
24 %
29 %
44 %
1%
0%
0%
100 %

102 %
22237 %
8257 %
-62 %
12 %
1%
-4 %
20 %
32 %
-67 %
0%
8%

Suurin yksittäinen menoerä osakehankintamomentilla on 8,2 milj. euron oman pääoman korotus Governia
Oy:lle Pietarissa sijaitsevan Suomi talon ostamista varten. Osakehankinta momentin määrärahaa on käytetty
palvelujen ostoon 0,5 milj. euroa, mikä on 2,5 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2016. Ero edelliseen vuoteen johtuu osakekauppoihin ja muihin yritysjärjestelyihin liittyvien asiantuntija- ja tutkimuspalvelujen vähäisestä käytöstä verrattuna vuoteen 2016.
Valtioneuvoston kanslia tuloutti momentille 13.03.01 osinkoja 1383 milj. euroa, mikä on noin 535 milj. euroa
enemmän kuin vuonna 2016. Pääomanpalautuksia tuloutettiin yhteensä noin 285 milj. euroa. Lisäksi VR maksoi valtioneuvoston kanslialle joulukuussa 100 milj. euroa, josta on tarkempi selvitys tilinpäätöksen liitteessä
17. Kertomusvuonna ei toteutettu osakkeiden myyntejä. Valtioneuvoston kanslia tuloutti momentille
13.01.05 korkotuloja 0,7 milj. euroa, mikä oli noin 0,05 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Korkotulot liittyvät kanslian pitkäaikaisiin sijoituksiin ja lainasaamisiin. Momentille 15.01.04 on tuloutettu lainanlyhennyksiä kertomusvuonna noin 1,3 milj. euroa.
Valtioneuvoston kanslian pääluokan siirrettyjen määrärahojen käyttö ja muutokset siirrettyjen määrärahojen
määrässä on esitetty alla olevassa taulukossa.
1 000 €
23.01.01 Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (S2)
23.01.03 Euroopan unionin kansallisten
asiantuntijoiden palkkamenot (S2)
23.01.22 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (S3)
23.01.23 Kokeilutoiminnan digitaalinen
edistäminen (S3)
23.01.24 Suomen EU puheenjohtajuus
(S2)
23.01.88 Osakehankinnat (S3)
23.30.01 Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (S2)
23.90.26 Suomi 100 (S3)
Yhteensä

16 237

2017
määräraha
123 788

220

1 000

1 220

69

980

98 %

9 181

11 300

20 481

11 400

9 081

80 %

1 936

100

2 036

100

1 936

95 %

0

200

200

88

112

56 %

4 926
1 197

13 900
3 467

18 826
4 664

8 823
3 351

10 003
1 313

72 %
38 %

2 727
36 424

10 100
163 855

12 827
200 279

9 662
159 529

3 164
40 578

31 %
25 %

Siirtynyt vuodelta 2016

Käytettävissä
oleva määrä- Käyttö 2017
raha
140 025
126 037

Siirtyy
Siirtyvä erä
vuodelle 2017 määrä2018
rahasta (%)
13 988
11 %
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Valtioneuvoston kanslian toimintamenoista 14 milj. euroa siirtyy vuodelle 2018. Siirtyvä erä on runsaat kaksi
milj. euroa pienempi verrattuna edelliseen tilinpäätökseen. Kanslian määrärahakehys alenee vuoteen 2021
mennessä vuoden 2016 tasosta noin 10 milj. euroa, minkä johdosta toimintamenojen tasoa on pyritty alentamaan. Pienentynyttä siirtyvää erää selittää etenkin valtioneuvoston perustietotekniikkaan v. 2017 tehdyt
hankinnat mutta myös viivästyneet toimitila- ja kehittämishankkeet. Siirtyvän erän prosentuaalinen osuus
määrärahasta (11 %) on pienentynyt edellisestä vuodesta 2 prosenttiyksikköä.
Vuodelta 2016 siirtyneestä valtioneuvoston yhteisestä määrärahasta on 0,8 milj. euroa jaettu ministeriöiden
ja niiden alaisen hallinnon käyttöön. Vuodelle 2018 siirtyy vuoden 2017 määräraha lähes kokonaan. Siirtyvän
erän suuruutta selittää EU:n aikatauluista johtuva tehtävien alkamisen viivästyminen sekä se, että kaikkia
priorisoituja paikkoja ei olla saatu. Tavoitteena on myös säilyttää mahdollisuus hakea keskeisiksi nousevia
paikkoja läpi vuoden. Lisäksi nykyisten kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot sitovat tulevien vuosien
määrärahaa.
Osakehankinnat-momentin käyttö jäi selvästi alle budjetoidun ja käytössä olleen määrärahatason. Vuodelle
2018 siirtyi 10 milj. euroa.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan siirtyvä erä pysyi karkeasti ennallaan edellisvuoden tilinpäätökseen nähden. Suomi 100 –hankkeen siirtynyt erä on osin sidottu juhlavuosihankkeesta aiheutuneisiin
kustannuksiin.
Momentin 23.90.26 Suomi 100 aikaisempien vuosien valtuuksien käytöstä aiheutui kertomusvuonna talousarviomenoja 2,677 milj. euroa ja tulevien vuosien määrärahatarve on yhteensä 0,469 milj. euroa.
Valtioneuvoston kanslialla ei ollut kertomusvuonna arviomäärärahan ylityksiä.

8.3 Tuotto- ja kululaskelma
Toiminnan tuotot laskivat merkittävästi edellisestä vuodesta. Vuoden 2016 tuottoja kasvattivat 387,379 miljoonalla Patria Oyj:n osakkeiden myynti sekä apporttisiirto Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:lle. Vuonna 2017 ei
ollut osakkeiden myyntejä. Maksullisen toiminnan tuotot ja vuokrista ja käyttökorvauksista saatavat tuotot
kasvoivat kirjaustavan muutoksen vuoksi. Vastaavat tuotot käsiteltiin vuonna 2016 yhteistoiminnan kustannusten korvauksina.
Toiminnan kuluissa palvelujen ostot kasvoivat 10,8 milj. euroa. Suomi 100 juhlavuosi sekä VN selvitys- ja tutkimustoiminnan tutkimushankkeiden määrän nousu kasvattivat palvelujen ostoja. VN tietotekniikan ja -järjestelmien yhtenäistämiseen liittyvistä hankkeet lisäsivät palvelujen hankintaa. Toimitilojen tilatehokkuus on
parantunut, mikä laski vuokramenoja.
Henkilöstökulut kasvoivat maltillisesti. Kasvu johtui pääasiassa kanslian htv -määrän kasvusta (4,1 %). Kilpailukykysopimus laski lomapalkkojen määrää, mikä alensi henkilömäärissä tapahtuneen kasvun vaikutusta henkilöstökuluihin.
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle maksetut 0,75 milj. € jäsenmaksut sekä matkamäärien kasvu kasvattivat muita kuluja.
Rahoitustuottojen kasvu johtuu osinkotuottojen kasvusta.
Suomi 100 juhlavuoden tapahtumien toteuttajille maksetut valtion avustukset nostivat siirtotalouden kuluja.
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8.4 Tase
Valtioneuvoston kanslian taseen loppusumma on 11 305,3 milj. euroa. Pääosa arvosta muodostuu valtion
omistamista arvopapereista, joiden osuus taseesta on 99,4 %. Taseen loppusumma on edelliseen vuoteen
verrattuna kasvanut 101 milj. euroa. Muutos liittyy lähinnä käyttöomaisuusarvopaperien arvon muutokseen. Suurin yksittäinen arvopapereiden kasvua selittävä tekijä on LVM:stä tehty hallinnan siirto koskien
Finavia Oy:n osakkeita, joiden arvo on 487,7 milj. euroa. Toisaalta Solidium Oy:n ja Valtion kehitysyhtiö
Vake Oy:n pääoman palautukset pienentävät käyttöomaisuusarvopapereihin kirjattua arvoa yhteensä 375
milj. eurolla.

9. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma
Kanslian ylimmän johdon ohella osastojen, yksiköiden ja ryhmien päälliköt vastaavat tulosyksikkönsä tai vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arviointi toteutettiin vuoden lopussa hajautettuna osastojen ja
yksiköiden päälliköiden itsearviointina. Arviointi perustui valtion sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan laatimaan suppeaan viitekehikkoon.
Kanslian sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perustana olevan ohjausympäristön arvioitiin olevan pääosin
kunnossa. Joidenkin ohjausympäristön osa-alueiden osalta toiminnassa arvioitiin kuitenkin olevan puutteita.
Kanslian arvot on määritelty vuonna 2008, joten niiden uudelleen määrittely nähdään tavoiteltavaksi. Organisaatiorakenne koettiin pääosin selkeäksi ja toimintaa tukevaksi, mutta hankkeiden ja useampaa toimialaa
tai osastoa koskevan toiminnan vastuiden arvioitiin vaativan selkiyttämistä.
Kanslian tavoitteiden asettamiseen liittyvän toiminnan arvioitiin olevan pääosin asianmukaisesti järjestetty.
Käytössä olevien resurssien ja osaamisen huomioimisen tulossuunnitellussa ja tulostavoitteita asetettaessa
arvioitiin vaativan tehostamista.
Kanslian riskienhallintaprosessissa arvioitiin olevan puutteita riskien tunnistamisen, dokumentoimisen ja hallintamenettelyiden sekä väärinkäytösriskien arvioinnin ja niiden käsittelyn tuntemisen osalta. Kanslian riskienhallintapolitiikka on laadittu kertomusvuonna ja se otetaan käyttöön vuonna 2018.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan valvontatoimenpiteet ovat pääosin kunnossa ja asianmukaisesti järjestetty. ICT-, tietosuoja- ja kyberturvallisuusriskien valvontaprosesseissa nähtiin vielä kehittämistarvetta. Puutteita havaittiin tarkastustoiminnan yhteydessä palkkahallinnon sisäisen valvonnan prosessissa ja dokumentoinnissa, taloussäännön ajantasaisuudessa sekä joidenkin hankintojen sisäisessä valvonnassa.
Tiedonkulun ja viestinnän arvioitiin toimivan pääasiassa hyvin.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden kannalta merkittävimmäksi kehittämiskohteiksi nousivat
systemaattisen riskienhallintaprosessin käyttöönotto, koko toiminnan kattavan riskikartoituksen tekeminen
sekä riskien dokumentointi
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10. Arviointien tulokset
Tehty arviointi

Arvioinnin tulokset

VN TEAS -toiminnan vaikuttavuusarvioinnit

VN TEAS -toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta arvioitiin eri menetelmin. Tutkijoita, virkamiehiä ja päätöksentekijöitä lähestyttiin yleisellä palautekyselyllä, hankekohtaisilla kyselyillä ja haastatteluilla. Myös jokaisen ministeriön TEA-työryhmän
jäsen sai raportoida kokemuksiaan toiminnasta työryhmän kokouksissa. Kyselyjen
ja haastattelujen perusteella tietoisuus ministeriöissä VN TEAS -toiminnasta on lisääntynyt ja yleiskuva piirtyi varsin myönteiseksi. ”Selvitys- ja tutkimushankkeiden
tuottamaa tietoa on hyödynnetty ministeriössäni” -väitteen kanssa yhtä mieltä oli
81,6% kyselyyn vastanneista virkamiehistä. Myös tutkijat pitivät palautekyselyjen
perusteella toimintaa hyvänä keinona vaikuttaa päätöksentekoon. Arviointien perusteella havaittiin, että laadukkaaseen lopputulokseen päästään sitoutuneiden ja dialogisten ohjausryhmien avulla. Koettiin myös, että poikkihallinnollisuuden toteutumiseen tulee kiinnittää entistä vahvemmin huomiota ja että toimintaa on kehitettävä
niin, että teemahakujen kautta saadaan laadukasta tutkimusta jatkossakin.

EU-lainsäädännön täytäntöönpano; Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastus (12/2017, 7.9.2017)

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteutti kertomusvuonna tuloksellisuustarkastuksen EU-lainsäädännön täytäntöönpanosta. Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida,
luovatko hallinnon sisäiset ja toimintaympäristöstä johtuvat seikat edellytyksiä EUlainsäädännön tehokkaalle täytäntöönpanolle. EU-asioiden valmistelu rajattiin tarkastuksen ulkopuolelle. Tarkastuksen kohteena olivat kaikki ministeriöt. Valtioneuvoston kanslian kannalta keskeinen havainto tarkastuksessa oli, että täytäntöönpanon keskitettyä seurantaa valtioneuvostossa on kehitettävä jatkossakin viivästymisestä aiheutuvien valtiontaloudellisten ja muiden riskien minimoimiseksi.

11. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä
Kertomusvuonna ei ole tullut esiin eikä havaittu väärinkäytöksiä.
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12. Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot
Valtioneuvoston kanslian talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja
nimi

Tilinpäätös
2016

Talousarvio
2017
(TA + LTA:t)

Tilinpäätös
2017

Vertailu
Tilinpäätös Talousarvio

Toteutuma
%

11. Verot ja veronluonteiset tulot

359,51

67 400

67 399,71

0,00

100,00

11.04.01.

359,51

67 400

67 399,71

0,00

100,00

684 016,67

416 554

416 553,87

0,00

100,00

629 926,61

173 362

173 362,11

0,00

100,00

54 090,06

243 192

243 191,76

0,00

100,00

1 107 725 164,56

1 669 154 498

1 669 154 497,81

0,00

100,00

649 164,15

704 418

704 417,97

0,00

100,00

1 107 076 000,41

1 668 450 080

1 668 450 079,84

0,00

100,00

1 107 076 000,41

1 668 450 080

1 668 450 079,84

0,00

100,00

21 868 382,02

1 284 361

1 284 361,15

0,00

100,00

21 868 382,02

1 284 361

1 284 361,15

0,00

100,00

1 130 277 922,76

1 670 922 813

1 670 922 812,54

0,00

100,00

Arvonlisävero

12. Sekalaiset tulot
12.39.04.

Siirrettyjen määrärahojen
peruutukset

12.39.10.

Muut sekalaiset tulot

13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
13.01.05.

Korot muista lainoista

13.03.01.

Osinkotulot, pääomanpalautukset
ja osakkeiden myyntitulot
13.03.01.1 Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot

15. Lainat
15.01.04.

Muiden lainojen lyhennykset

Tuloarviotilit yhteensä
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Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji

Tilinpäätös
2016

Talousarvio
2017
(TA + LTA:t)

Talousarvion 2017 määrärahojen
käyttö
vuonna 2017

siirto
seuraavalle
vuodelle

Tilinpäätös
2017

Vertailu
Talousarvio Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet

Käytettävissä
vuonna 2017

Käyttö
vuonna 2017
(pl. peruutukset)

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

23. Valtioneuvoston kanslia

205 434 129,74

217 793 306

180 500 142,23

36 754 536,20

217 254 678,43

538 627,94

36 423 648,88

201 895 648,88

160 808 037,22

40 916 221,28

23.01.01.

125 013 000,00

123 788 000

109 799 652,47

13 988 347,53

123 788 000,00

0,00

16 237 448,60

140 025 448,60

126 037 101,07

13 988 347,53

23.01.02.

Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa
palkkaukset (A)

5 351 173,43

6 220 000

5 692 692,06

5 692 692,06

527 307,94

23.01.03.

Euroopan unionin kansallisten
asiantuntijoiden palkkamenot
(S2)

1 000 000,00

219 572,40

1 219 572,40

68 509,27

979 672,75

Valtioneuvoston kanslian
toimintamenot (S2)

1 000 000

20 327,25

979 672,75

1 000 000,00

0,00

23.01.03.1. Euroopan unionin
kansallisten asiantuntijoiden palkkausmenot (S2)

880 000

0,00

880 000,00

880 000,00

0,00

880 000,00

0,00

880 000,00

23.01.03.2. Valtioneuvoston Euroopan unionia koskevien horisontaalisten tehtävien palkkausmenot (EK) (S2)

120 000

20 327,25

99 672,75

120 000,00

0,00

120 000,00

20 327,25

99 672,75

23.01.04.

Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän
avustajiensa matkat (S2)

867 000

528 558,91

338 441,09

867 000,00

0,00

867 000,00

528 558,91

338 441,09

23.01.20.

Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän
avustajiensa matkat (A)

23.01.22.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (S3)

11 400 000,00

11 300 000

4 444 422,05

6 855 577,95

11 300 000,00

0,00

9 181 288,85

20 481 288,85

11 399 825,82

9 081 463,03

2 000 000,00

100 000

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

1 935 800,00

2 035 800,00

100 000,00

1 935 800,00

200 000

87 651,73

112 348,27

200 000,00

87 651,73

112 348,27

14 894 267,54

15 646 306

15 646 306,37

4 925 760,92

18 825 760,92

8 822 901,99

10 002 858,93

1 197 224,52

4 664 224,52

3 351 340,73

1 312 883,79

2 726 553,59

12 826 553,59

9 662 147,70

3 164 405,89

495 789,43

23.01.24.

Kokeilutoiminnan digitaalinen
edistäminen (S3)
Suomen EU-puheenjohtajuus
(S2)

23.01.29.

Arvonlisäveromenot (A)

23.10.88.

Osakehankinnat (S3)

5 700 000,00

13 900 000

3 897 141,07

23.20.50.

Puoluetoiminnan tukeminen (K)

29 635 000,00

29 635 000

29 635 000,00

23.20.50.1. Puolueiden poliittinen toiminta (EK)

29 486 825,00

29 486 825

23.20.50.2. Ahvenanmaan poliittinen toiminta (EK)

148 175,00

23.30.01

Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (S2)

23.90.21.

Kunniamerkit (A)

23.90.26.

Suomi 100 (S3)

23.01.23.

200 000,00

0,00

15 646 306,37

0,00

13 900 000,00

0,00

29 635 000,00

0,00

29 486 825,00

29 486 825,00

0,00

148 175

148 175,00

148 175,00

0,00

3 631 000,00

3 467 000

2 154 116,21

813 899,34

820 000

808 680,00

5 500 000,00

10 100 000

6 935 594,11

10 002 858,93

1 312 883,79

3 164 405,89

3 467 000,00

0,00

808 680,00

11 320,00

10 100 000,00

0,00

23.90.61.

Jäsenmaksut ja maksuosuudet
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle (S2)

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

750 000

750 000,00

0,00

750 000,00

0,00

117 191,74

4 672,95

4 672,95

0,00

4 672,95

0,00

114 435,74

2 590

2 589,95

2 589,95

0,00

2 756,00

2 083

2 083,00

2 083,00

0,00

750 000,00

750 000,00

0,00

655 097,17

657 180,17

615 999,88

39 208,56

0,00

2 083,00

2 083,00

0,00

28.01.29.

Valtiovarainministeriön hallinnon
alan arvonlisäveromenot (A)

28.60.12.

Osaamisen kehittäminen (S2)

28.70.01.

Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (S3)

326 000,00

326 000,00

324 028,27

0,00

28.70.04.

Yhteiskunnan elintärkeiden toimin- tojen tietojärjestelmien tietoturvalli-suus ja varautuminen (S3)

279 097,17

279 097,17

279 097,17

0,00

28.90.20.

Muu julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyö (S3)

50 000,00

50 000,00

10 791,44

39 208,56

28.90.20.3. Muu julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyö (KPY)

50 000,00

50 000,00

10 791,44

39 208,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Opetus- ja kulttuuriministeriön toi29.01.01.
mintamenot (S2)
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

32.30.51.

35.01.29.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00
2 307,35

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (S2)

2 307,35

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.30.51.07.Palkkatuettu työ, valtionhallinto (KPY)

2 307,35

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 145,90

6

5,53

0,00

5,53

0,00

2 621,87

2 621,87

2 621,87

0,00

35. Ympäristöministeriön hallinnonala
35.01.01.

26 000,00

0,00

Ympäristöministeriön toimintamenot (S2)

47 145,90

2 621,87

2 621,87

2 621,87

0,00

35.01.01.01.Yhteiset menot
(KPY) (S2)

47 000,00

2 621,87

2 621,87

2 621,87

0,00

37 081 367,92

202 555 450,92

161 426 658,97

40 955 429,84

Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (A)

Määrärahatilit yhteensä

145,90

6

5,53

205 626 774,73

217 797 985

180 504 820,71

36 754 536,20

5,53

0,00

217 259 356,91

538 627,94
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Valtioneuvoston kanslian talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella
Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €)
Momentti (numero ja nimi), johon valtuus
liittyy

Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1 000 €)
Aikaisempien
vuosien valtuuksien
käyttö

23.90.26. Suomi 100

4 935

Aikaisempien vuosien valtuudet

4 935

Vuonna 2017 käytettävissä olleet valtuudet

Yhteensä

4 935

Aikaisempien vuosien valtuudet, josta

4 935

vuonna 2017 käytettävissä olleet valtuudet

Vuoden 2017 valtuudet
Uudet
valtuudet

Uusitut valtuudet

Valtuudet
yhteensä

Käytetty

Käyttämättä

Uusittu
2018
TA:ssa

0

0

0

0

0

0

Talousarvio-menot
2017

Määräraha-tarve
2018

Määrä- Määräraharaha-tarve
tarve
2019
myöhemmin

Määrärahatarve
yhteensä

2 677

469

0

0

469

2 677

469

0

0

469

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 677

469

0

0

469

2 677

469

0

0

469

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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VALTIONEUVOSTON KANSLIAN TUOTTO- JA KULULASKELMA
1.1.2017-31.12.2017

1.1.2016-31.12.2016

TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot

458 747,93
1 305 010,46
1 194 173,58

TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana

4 410 195,64

3 955 346,58

-168 834,55
40 193 261,24
36 754 866,86
68 273 111,85
3 354 374,48
-991 440,21
797 964,57
2 565 784,34

0,00
39 666 253,50
38 076 106,63
57 426 962,85
2 212 411,05

Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut
Valmistus omaan käyttöön (-)
Poistot
Sisäiset kulut
JÄÄMÄ I
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille

1 070 686,04
2 687 112,91

389 275 475,82

-145 094 879,56
244 180 596,26

1 407 596 743,77
-6 429,68

1 407 590 314,09

848 637 613,37
-53 977,24

848 583 636,13

1 407,07
0,00

1 407,07

823,28
-175,01

648,27

1 255 360 368,91

-1 891 000,00
-1 356 148,29
-31 732 330,86

JÄÄMÄ III
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot
67 399,71
Suoritetut arvonlisäverot
-15 755 356,12
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-155 189 284,22
-152 231 352,25

JÄÄMÄ II
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Kulut
Paikallishallinnolle
Elinkeinoelämälle

2 957 931,97

2 163,73
15 615,60
389 257 696,49

1 092 764 880,66

-442 000,00
-714 050,00
-34 979 479,15

-30 289 500,00

1 220 380 889,76

-15 687 956,41
1 204 692 933,35

-31 445 550,00
1 061 319 330,66

359,51
-15 605 120,40

-15 604 760,89
1 045 714 569,77
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VALTIONEUVOSTON KANSLIAN TASE
31.12.2017

31.12.2016

VASTAAVAA
KANSALLISOMAISUUS
Muu kansallisomaisuus

84 687,06

KANSALLISOMAISUUS YHTEENSÄ

84 687,06

41 733,00

84 687,06

41 733,00
41 733,00

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET
SIJOITUKSET
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Muut pitkävaikutteiset menot

83 189,36

83 189,36

294 529,79

294 529,79

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja laitteet

2 438 301,09

1 485 178,10

Kalusteet

92 989,78

99 685,36

Muut aineelliset hyödykkeet

29 223,00

2 524,00

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

950 260,34

3 510 774,21

0,00

1 587 387,46

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT
JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Käyttöomaisuusarvopaperit
Annetut euromääräiset velkakirjalainat
Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset

11 237 056 935,93

11 135 738 674,43

5 073 918,46

5 572 679,61

31 016 800,00

11 273 147 654,39

31 802 400,00

11 173 113 754,04

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET
SIJOITUKSET YHTEENSÄ

11 276 741 617,96

11 174 995 671,29

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
VAIHTO-OMAISUUS
Valmiit tuotteet/Tavarat

168 834,55

PITKÄAIKAISET SAAMISET
Pitkäaikaiset saamiset

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset

69 850,56

11 849,49

2 704 528,98
524 502,93

1 987 706,16
3 298 882,47

2 295 292,84

4 294 848,49

RAHAT, PANKKISAAMISET JA
MUUT RAHOITUSVARAT
Muut pankkitilit
Sisäisen rahaliikenteen tilit
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ

19 989 855,69
45 103,83

20 000 000,00
20 034 959,52

32 858,23

20 032 858,23

28 502 676,54

29 327 706,72

11 305 328 981,56

11 204 365 111,01
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VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
VALTION PÄÄOMA
Valtion pääoma 1.1.1998

763 091,99

763 091,99

Edellisten tilikausien pääoman muutos

11 182 889 654,89

11 066 401 819,39

Pääoman siirrot

-1 204 657 839,06

Tilikauden tuotto-/kulujäämä

1 204 692 933,35

-929 226 734,27
11 183 687 841,17

1 045 714 569,77

11 183 652 746,88

ARVOSTUSERÄT
Arvonkorotukset

26 699,00

0,00

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat
Ostovelat

100 000 000,00

0,00

12 265 774,18

11 403 581,06

Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset

882 694,91

923 918,69

Edelleen tilitettävät erät

775 323,10

751 167,84

Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

7 358 676,93
331 972,27

7 202 696,54
121 614 441,39

431 000,00

20 712 364,13

121 614 441,39

20 712 364,13

11 305 328 981,56

11 204 365 111,01
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Valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta
Laatimisperiaatteet
Tilinpäätös on laadittu voimassa olevia säädöksiä ja hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. Omaisuuserät on arvostettu ja tuotot ja kulut on jaksotettu säädösten mukaisesti. Työterveyshuollon kustannusten palautusten jaksotukset on korjattu vastaamaan suoriteperustetta. Vuonna 2016 jaksotus
on koskenut vuoden 2015 palautusta. Vuodelle 2017 on jaksotettu vuonna 2017 maksetun vuoden
2016 työterveyshuollon palautusten lisäksi vuoden 2017 palautus. Muilta osin arvostus- ja jaksotusperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna.
Vertailtavuus
Työterveyshuollon palautusten jaksotusmuutoksen vaikutus alentaa tuotto- ja kululaskelman palvelujen ostoa -738 000 €:lla. Muutoin kanslian tuotto- ja kululaskelma sekä tase ovat vertailukelpoisia virastotasolla vuoteen 2016 verrattuna.
Talousarvion toteumalaskelman vertailtavuuteen vaikuttavat tekijät
Momentin 23.01.02 perusteluja on muutettu siten, että momentilta palkattavan henkilöstön
määrä on enintään 63, josta 17 valtioneuvoston jäsentä, 4 valtiosihteeriä ja 42 erityisavustajaa. Lisäys momentilta palkattavien määrään oli 11.
Momentin 23.01.03 perusteluja on muutettu siten, että momentilta voidaan myös rahoittaa enintään 120 000 euroa vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin
tehtäviin.
Vuoden 2017 talousarviossa kulutusmenomomentti 23.01.20 muutettiin toimintamenomomentiksi
23.01.04. Momentilta maksetaan valtioneuvoston matkamenoja, joiden katsotaan olevan luonteeltaan toimintamenoa. Momentti muutettiin samalla arviomäärärahasta 2 vuotiseksi siirtomäärärahaksi sekä nettobudjetoitiin Euroopan unionin neuvoston myöntämien korvausten osalta.
Momentilta 23.01.22 siirrettiin momentille 23.01.23 Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen
100 000 euroa. Samalla momentin 23.01.23 käyttötarkoitusta rajoitettiin siten, että momentin
määrärahaa on mahdollista käyttää ainoastaan kokeilutoiminnan digitaalinen rahoitusalusta -hankkeen menoihin sekä kokeilujen edistämiseen. Vuoden 2016 momentin määrärahaa on mahdollista
käyttää myös rahoitusalustan hallinnoinnista vastaavan organisaation perustamiseen (ml. omistusja yritysjärjestelyt).
Momentille 23.10.88 Osakehankinnat vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa tehty määrärahalisäys 8 200 000 € johtuu kertaluonteisesta Governia Oy:n pääomittamisesta. Pääomituksesta
4 600 000 € on maksettu vuodelta 2016 siirtyneistä määrärahoista.
Momentit 23.01.24 Suomen EU-puheenjohtajuus ja 23.90.61 Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle on lisätty talousarvioon.
Muilta osin toteumalaskelma on vertailukelpoinen vuoteen 2016 verrattuna.
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Valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot
Momentin numero ja nimi

23.01.01.

Bruttomenot
Bruttotulot

Tilinpäätös
2016

Talousarvio
2017
(TA + LTA:t)

127 109 339,80

Talousarvion 2017 määrärahojen
käyttö
siirto
vuonna 2017
seuraavalle
vuodelle

Tilinpäätös
2017

Vertailu
Talousarvio Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet

Käytettävissä
vuonna 2017

112 351 480,00

Käyttö
vuonna 2017 (pl.
peruutukset)

128 588 928,60

2 096 339,80

2 551 827,53

126 339 827,53
2 551 827,53

125 013 000,00

123 788 000 109 799 652,47

13 988 347,53 123 788 000,00

2 551 827,53

Valtioneuvoston
kanslian toimintamenot

Nettomenot

23.01.04.

Bruttomenot

932 788,54

1 271 229,63

932 788,54

Bruttotulot

404 229,63

404 229,63

404 229,63

Pääministerin,
kansliassa toimivien ministereiden ja heidän
avustajiensa
matkat

Nettomenot

867 000

528 558,91

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

338 441,09

867 000,00

0,00 16 237 448,60

0,00

0,00

140 025 448,60

867 000,00

126 037 101,07

528 558,91

13 988 347,53

338 441,09
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Valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Valtioneuvoston kanslialla ei ole arviomäärärahan ylityksiä

Valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat
Pääluokan ja tilijaottelun
numero ja nimi
Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
Vuosi 2015
Valtion
ICT:n ohjaus
ja kehittämi28.70.01.
nen

Peruutettu
Tilijaottelu

Yhteensä

1 971,73
1 971,73

1 971,73

23. Valtioneuvoston kanslia
Vuosi 2016

23.01.03.
Pääluokat yhteensä
Vuosi 2015
Vuosi 2016

171 390,38
171 390,38
Euroopan
unionin kansallisten asiantuntijoiden
palkkamenot

171 390,38
173 362,11
1 971,73
171 390,38

Valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Tulosperusteiset erät
Lomapalkkavelan muutos
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Johdon palkat ja palkkiot, josta
- tulosperusteiset erät
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet
Johto
Muu henkilöstö

2017

2016

34 732 657,47
34 766 151,21
0,00
-33 493,74

33 737 759,52
33 438 398,07
0,00
299 361,45

5 460 603,77

5 928 493,98

5 084 326,32
376 277,45

5 160 330,28
768 163,70

40 193 261,24

39 666 253,50

1 404 787,17
0,00
24 862,71
2 932,88
21 929,83

1 451 206,35
0,00
6 963,03
3 496,58
3 466,45
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Valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen liite 6:
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Omaisuusryhmä

108 Muu kansallisomaisuus
1080 Taideteokset
1081 Museoesineet ja -kokoelmat
1089 Muu kansallisomaisuus
112 Aineettomat oikeudet
1120 Ostetut atk-ohjelmistot
1123 Liittymismaksut
1129 Muut aineettomat oikeudet
114 Muut pitkävaikutteiset menot
1140 Itse valmistetut ja teetetyt atk-ohjelmat
125-126 Koneet ja laitteet
1250 Autot ja muut maakuljetusvälineet
1255 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet
1256 Toimistokoneet ja laitteet
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet
1269 Muut koneet ja laitteet
127 Kalusteet
1270 Asuinhuoneisto- ja toimistokalusteet
Asuinhuoneisto- ja toimistokalusteet
1279 Muut kalusteet
Muut kalusteet
128 Muut aineelliset hyödykkeet
1280 Taide-esineet

VuotuiPoisto- nen
aika
poisto
vuotta %

KOMluokka

Poistomenetelmä

1080010
1081010
1089010

Ei poistoja
Ei poistoja
Ei poistoja

-

-

1120010
1123010
1129010

Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto

5
10
5

20
10
20

1140010

Tasapoisto

5

20

1250010
1255010
1256010
1257010
1258010
1269010

Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto

5
3
5
5
5
5

20
33
20
20
20
20

1270030
1270010
1279020
1279010

Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto

10
5
10
5

10
20
10
20

1280010

Ei poistoja

-

-

Jäännösarvo
eur

Poistosuunnitelma korvaa 12.6.2015 tehdyn poistosuunnitelman. Omaisuusryhmien 1123010, 1255010 ja
1256010 poistoaika on muutettu 1.10.2016 käyttöönotetun valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon
järjestelmän mukaiseksi.
Valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen liite 7:
Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot
Valtioneuvoston kanslialla ei ole esitettävää liitteessä 7. Poistojen yhteismäärä ei ylitä raja-arvoa varainhoitovuonna 2017.

53

Valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
2017
936 131,30

2016
649 164,15

Muutos
2017-2016
286 967,15

1 406 660 612,47

848 007 899,51

558 652 712,96

0,00

-19 450,29

19 450,29

1 407 596 743,77

848 657 063,66

558 959 130,40

2017

2016

Muutos
2017-2016

Korot euromääräisistä veloista

2 259,71

2 265,71

-6,00

Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot

3 832,63

51 711,53

-47 878,90

Muut rahoituskulut
Rahoituskulut yhteensä

337,34
6 429,68

0,00
53 977,24

337,34
-47 547,56

1 407 590 314,09

848 603 086,42

559 006 677,96

Korot euromääräisistä saamisista
Osingot
Muut rahoitustuotot
Rahoitustuotot yhteensä
Rahoituskulut

Netto

Valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat

Sektori

Lainapääoma
31.12.2017

Lisäys
2017

Vähennys
2107

Lainapääoma
31.12.2016

Pääomamuutos
2017-2016

Yritykset ja asuntoyhteisöt
Yritykset
Julkiset yritykset
Asuntoyhteisöt
Yhteensä

5 073 918,46
5 000 000,00
5 000 000,00
73 918,46
5 073 918,46

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

498 761,15
0,00
0,00
498 761,15
498 761,15

5 572 679,61
5 000 000,00
5 000 000,00
572 679,61
5 572 679,61

-498 761,15
0,00
0,00
-498 761,15
-498 761,15
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Valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen liite 10: Arvopaperit ja muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Kappalemäärä Markkina-arvo

Kirjanpitoarvo

Julkisesti noteeratut osakkeet ja osuudet
Finnair Oyj A
Finnair Oyj A
Fortum Oyj
Fortum Oyj
Neste Oil Oyj

650 906 661
49 510 682
22 004 744
450 932 988

15 210 469 540,77
634 726 943,24
282 100 818,08
7 440 394 302,00

128 458 247

6 853 247 477,45

Julkisesti noteerattomat osakkeet ja
osuudet yhteensä

140 055 456

5 586 078 124,21

Altia Oyj
Arctia Oy osakepääoma
Arctia Oy SVOP
Boreal Kasvinjalostus Oyj
Finavia Oyj
Finnpilot Pilotage Oy
FRV Evo Oy
Gasonia Oy
Gasonia Oy
Gasonia Oy
Gasum Oy, Sarja K
Gasum Oy, Sarja K

35 960 000
748 000

60 480 378,36
18 700 000,00
59 885 675,58
1 828 933,55
487 689 063,49
12 033 795,70
0,00
49 500 000,00
74 832 236,39
114 648 069,22
3,36

Gasum Oy, Sarja A 1)
Governia Oy
Governia Oy
Kemijoki Oy sarja B

11 250 846
2 000

10 000
7 400 000
80 000
9 900

1
2 800 000

1 223 914

5 650 978 811,72
366 392 353,50
138 629 887,20
3 191 092 483,15
27 990 382,87
1 926 873 705,00

Omistus
osuus
%

31.12.2017
Myynti- oikeuksien
alaraja %

Saadut osingot

670 173 550,50
7 151 542,60

31.12.2016

Markkina-arvo

55,81

50,10

50,8

50,10

496 026 286,80

11 547 026 817,44
199 528 048,46
88 679 118,32
6 570 093 635,16

50,1

33,40

166 995 721,10

4 688 726 015,50

Kirjanpitoarvo

5 650 978 811,72
366 392 353,50
138 629 887,20
3 191 092 483,15
27 990 382,87
1 926 873 705,00

736 487 061,97

5 484 759 862,70
60 480 378,36
18 700 000,00
59 885 675,58
1 828 933,55

100,00
100,00

0,00
50,10

70 481 600,00
4 600 200,00

60,80
100,00
100,00

50,10
100,00
100,00

206 536,27
4 000 000,00

99,00

0,00

36 377 185,56

0,00

0,00

266 451 813,04 26,51
107 962 026,29 100,00
8 200 000,00
20 584 257,650 50,10

50,10
100,00

13 255 569,06
23 223 200,00

50,10

416 130,76

12 033 795,70
500 000,00
49 500 000,00
74 832 236,39
114 648 069,22
3,36
266 451 813,04
107 962 026,29
20 000 000,00
20 584 257,65
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Leijona Catering Oy
Leijona Catering Oy
Leijona Catering Oy
Leijona Catering Oy
Meritaito Oy
Meritaito Oy SVOP
Motiva Oy
Motiva Oy
Nordic Morning Oyj
Patria Oyj
Patria Oyj
Peli-integrointiyhtiö FRV Oy
Posti Group Oyj
Raskone Oy
Raskone Oy
Solidium Oy
Solidium Oy SVOP-rahasto
Solidium Oy SVOP-rahasto
Suomen Erillisverkot Oy
Suomen Erillisverkot Oy SVOP
Suomen Ilmailuopisto Oy
Suomen Lauttaliikenne Oy
Suomen Lauttaliikenne Oy:SVOP
Suomen Rahapaja Oy
Suomen Siemenperunakeskus Oy
Suomen Viljava Oy
Tapio Oy
Tapio Oy SVOP-rahasto
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy SVOP-rahasto
Vapo Oy
Veikkaus Oy
Veikkaus Oy
VR-yhtymä Oy

100
19 900

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
50,10

0,00
50,10

2 000 000,00
15 622 640,32

100,00
85,00

50,10
0,00

60 000 000,00

100,00

100,00

400 000 000,00

100,00

100,00

49,50
100,00

0,00
100,00

100,00
22,00
100,00
100,00

50,10
0,00
100,00
100,00

250

2 500,00
497 500,00
1 102 500,00
7 031 672,46
3 418 000,00
12 262 865,75
723 208,08
399 991,20
5 045 637,79
14 092 160,00
57 513 950,29
0,00
67 275 170,59
827 484,60
73 665,30
250 448 041,94
3 052 134 926,11
173 505 040,00
41 018 658,26
189 416 204,00
8 325 302,36
1 000 000,00
2 376 977,17
2 691 006,82
158 360,69
2 868 770,25
1 000 000,00
7 000 000,00
2 500,00

100,00

100,00

15 030
5 000
1 000
2 200 000

4 832 000,00
25 278 641,69
500 000,00
445 698,01
370 013 438,22

100,00
50,10
100,00
100,00
100,00

100,00
33,40
100,00
100,00
100,00

136 720
30 480
23 809
6 000 000
13 948 786

40 000 000
49 200
1 800
2 000
16 006 000
30 000
72 500
20
16 000
2 200
2 000 000
10 000

5 000 000,00

6 000 000,00

3 300 000,00

2 500,00
497 500,00
1 102 500,00
7 031 672,46
3 418 000,00
12 262 865,75
723 208,08
399 991,20
5 045 637,79
14 092 160,00
57 513 950,29
16 500,00
67 275 170,59
827 484,60
73 665,30
250 448 041,94
3 237 134 926,11
173 505 040,00
41 018 658,26
189 416 204,00
8 325 302,36
1 000 000,00
2 376 977,17
2 691 006,82
158 360,69
2 868 770,25
1 000 000,00
7 000 000,00
2 500,00

2 004 000,00

194 832 000,00
25 278 641,69

90 000 000,00

370 013 438,22
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Osakkeet ja osuudet yhteensä

11 237 056 935,93

1 406 660 612,47

11 135 738 674,43

1) Suomen valtion suora omistus on 26,51 %. Valtion täysin omistama erityistehtäväyhtiö Gasonia Oy omistaa osakkeista loput
73,49 %

Muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset
Governia Oy
Raskone Oy
Yhteensä

Kirjanpitoarvo
31.12.2017

Kirjanpitoarvo
31.12.2016

31 016 800,00
26 500 000,00
4 516 800,00
31 016 800,00

31 802 400,00
26 500 000,00
5 302 400,00
31 802 400,00
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Valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen liite 11: Taseen rahoituserät ja velat
31.12.2017

Vaihtuvakorkoiset

Kiinteäkorkoiset

Yhteensä

Alle

1-5

Yli

Alle

1-5

Yli

1 vuosi

vuotta

5 vuotta

1 vuosi

vuotta

5 vuotta

Annetut euromääräiset velkakirjalainat

0,00

0,00

0,00

15 136,83

5 058 781,63

0,00

5 073 918,46

Muut pitkäaikaiset
euromääräiset sijoitukset

0,00

0,00

0,00

1 767 200,00

2 749 600,00

26 500 000,00

31 016 800,00

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat

0,00

0,00

0,00

19 989 855,69

0,00

0,00

19 989 855,69

Yhteensä

0,00

0,00

0,00

21 772 192,52

7 808 381,63

26 500 000,00

56 080 574,15

Valtion hoitoon jätetyt
vieraat varat

0,00

0,00

0,00

100 000 000,00

0,00

0,00

100 000 000,00

Yhteensä

0,00

0,00

0,00

100 000 000,00

0,00

0,00

100 000 000,00

Vastaavien rahoituserät

Vastattavien rahoituserät
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Valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
Muut monivuotiset vastuut
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset
sopimukset ja sitoumukset
€

Talousarvio-menot 2017 Määräraha-tarve 2018

Määrärahatarve
2019

Määrärahatarve
2020

Määrärahatarve
yhteensä

Tavanomaiset sopimukset
ja sitoumukset yhteensä

42 321 460,47

55 419 052,87

58 711 026,98

61 914 939,26

176 045 019,11

Muut monivuotiset vastuut yhteensä

42 321 460,47

55 419 052,87

58 711 026,98

61 914 939,26

176 045 019,11
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Valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
Ei esitettävää liitteelle 13

Valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat
Ei esitettävää liitteelle 14

Valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen liite 15: Velan muutokset
Ei esitettävää liitteelle 15

Valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio
Ei esitettävää liitteelle 16

Valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen liite 17:
Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot

Forest BTL Oy:n vaihtovelkakirjalaina 5 000 000 € sekä siihen liittyvät korot ovat epävarmoja saamisia. Yrityksellä ei
ole enää liiketoimintaa.
VR Yhtymä Oy:n 21.12.2017 maksama pääomapalautus 100 000 000 € on kirjattu väliaikaisesti talletettuihin vieraisiin
varoihin odottamaan lopullista päätöstä ja menettelytapaa. Lisäksi samassa yhtiökokouksessa on 21.12.2017 päätetty
ratahankkeiden tasearvon 49 525 626,91 € siirtämisestä pääomapalautuksena VNK:lle. Ratahankkeen tasearvon
osalta menettely selvityksessä ja mahdollinen kirjaus kirjanpitoon odottaa. Molemmat pääomapalautukset on maksettu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, mutta VNK:n kirjanpidossa on vain VR yhtymä Oy:n osakepääoma.
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14. Oikeuskanslerinviraston toimintakertomus
Johdon katsaus
Valtioneuvoston yhteydessä on tasavallan presidentin nimittämä oikeuskansleri sekä oikeuskanslerin tehtäviä oikeuskanslerin ohella hoitavat presidentin nimittämä apulaisoikeuskansleri ja presidentin määräämä apulaisoikeuskanslerin sijainen.
Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta. Oikeuskanslerin tulee myös valvoa, että viranomaiset ja muut julkista tehtävää hoitavat
noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Oikeuskansleri valvoo lisäksi asianajajien, julkisten
oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toimintaa.
Vuonna 2017 oikeuskanslerina toimi oikeustieteen tohtori, varatuomari Jaakko Jonkka 30.4.2017
saakka, kunnes hän siirtyi eläkkeelle. Alkuvuoden oikeuskanslerin tehtäviä hoiti oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Risto Hiekkataipale ensin apulaisoikeuskanslerina ja 1.7.2017 alkaen oikeuskanslerin määräaikaisessa virkasuhteessa vuoden loppuun saakka. Apulaisoikeuskanslerin sijaiseksi
määrätty oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö, oikeustieteen kandidaatti Kimmo Hakonen hoiti
apulaisoikeuskanslerin sijaisena apulaisoikeuskanslerin tehtäviä yhteensä 145 päivää, kunnes hänet
nimitettiin apulaisoikeuskanslerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.2017 alkaen vuoden loppuun
saakka. Apulaisoikeuskanslerin sijaiseksi 1.7.2017 - 31.12.2017 määrätty oikeuskanslerinviraston
määräaikainen kansliapäällikkö, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Petri Martikainen hoiti apulaisoikeuskanslerin sijaisen tehtäviä yhteensä 40 päivää.
Oikeuskanslerin ratkaistaviksi kuuluvien asioiden valmistelua ja muiden oikeuskanslerin toimialaan
kuuluvien tehtävien suorittamista varten on valtioneuvoston yhteydessä oikeuskanslerin johtama
oikeuskanslerinvirasto. Viraston sisäistä toimintaa johtaa sekä sen tuloksellisuudesta ja kehittämisestä vastaa kansliapäällikkö. Oikeuskanslerinvirastossa on valtioneuvostoasiain osasto, oikeusvalvontaosasto ja hallintoyksikkö.
Oikeuskanslerinviraston taloushallinto kuuluu ministeriöiden toimialajaon mukaan valtioneuvoston
kanslian tehtäviin ja virasto muutoin oikeusministeriön tehtäviin. Oikeuskanslerinvirasto kuuluu
valtioneuvoston kanslian kirjanpitoyksikköön, mutta hoitaa osaltaan itse kirjanpitoyksikölle kuuluvia tehtäviä.
Valtiontalouden tarkastusvirastosta suoritettiin loppuvuodesta 2017 valtioneuvoston kanslian ja oikeuskanslerinviraston palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastus, josta annettiin virastolle tilintarkastajan väliraportti 20.12.2017. Tilintarkastaja kiinnitti huomiota siihen, että valtioneuvoston kanslian ja siten myös oikeuskanslerinviraston taloussääntö ei ollut tarkastuksen aikana ajan
tasalla.
Ratkaisutoiminnan tulostavoitteet ja niiden toteutuminen
Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatoimien lainmukaisuuden valvonta
Esittelylistat valtioneuvoston yleisistuntoon ja esittelyyn tasavallan presidentille tarkastetaan valtioneuvoston päätöksentekomenettelyn aikataulutuksen mukaisesti. Tarkastusten tuloksia seurataan systemaattisesti.
Lista-asioihin liittyvät kanteluasiat pyritään ratkaisemaan samanaikaisesti listatarkastuksen kanssa.
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Tieto- ja lausuntopyyntöihin vastataan joutuisasti.
Julkista tehtävää hoitavien laillisuusvalvonta
Laillisuusvalvontaresurssien tarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta ja kanteluasioiden käsittelyn
joutuisuudesta huolehditaan muun ohella hyödyntämällä valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun
lain suomaa laillisuusvalvonnallista liikkumavaraa. Kanteluiden käsittelystä vapautuvaa työpanosta
suunnataan omien aloitteiden ja tarkastusten lisäämiseen. Päätökset siitä, että kanteluasiat eivät edellytä selvittämistoimia, tehdään viivytyksettä, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asioiden vireille tulosta. Selvittämistoimia edellyttävät kanteluasiat ratkaistaan joutuisasti. Kanteluasiat ratkaistaan vuoden kuluessa niiden vireille tulosta, ellei asian käsittelyn viipymiseen ole erityistä hyväksyttävää syytä.
Toteutetaan mediaseurantaa omina aloitteina käsiteltäviksi otettavien kysymysten havaitsemiseksi.
Toteutetaan erillisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset. Tehdään yhteistyötä eduskunnan oikeusasiamiehen ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kanssa tarkastustoiminnan ja omien aloitteiden päällekkäisyyksien välttämiseksi.
Rangaistustuomioiden tarkastamista koskevat asiat käsitellään joutuisasti siten, että tutkittavaksi otetun asian käsittely ei oikeuskanslerinvirastosta riippuvista syistä kestä yli vuotta asian vireille tulosta.
Tuomarien virkasyyteasiat käsitellään viivytyksettä.
Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan
valvonta
Jos asianajajan, julkisen oikeusavustajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan toiminnasta kannellaan suoraan oikeuskanslerille, muut kuin selvästi perusteettomat kantelut siirretään viivytyksettä,
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asioiden vireille tulosta, Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan käsiteltäviksi.
Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan valvonta-asioissa tekemät päätökset tarkastetaan joutuisasti niin, että tarvittaessa ehditään valittaa päätöksestä sille säädetyn määräajan kuluessa.
Jos asianajajan, julkisen oikeusavustajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan toiminnasta kannellaan oikeuskanslerille sen jälkeen, kun Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta on jo ratkaissut asian, kantelu pyritään ratkaisemaan samanaikaisesti valvontalautakunnan
päätösten tarkastamisen kanssa.
Oikeuskanslerin kertomus
Jatketaan oikeuskanslerin kertomuksen kehittämistä kiinnittämällä erityistä huomiota hallinnonalakohtaisiin analyyseihin ja kertomuksessa julkaistavien ratkaisuselosteiden laatuun.
Tavoitteiden toteutuminen
Asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin.
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Valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltiin 1425 asiaa (vuonna 2016 1587) ja tasavallan presidentti
teki valtioneuvostossa 416 päätöstä (vuonna 2016 487). Oikeuskanslerinviraston asianhallintajärjestelmään kirjattiin 78 tasavallan presidentin, valtioneuvoston ja ministeriöiden säädösehdotuksia
ynnä muita sellaisia koskevaa lausunto- ja kannanottopyyntöä (vuonna 2016 59). Lista-asioihin liittyvä ministeriöiden neuvonta oli viikoittaista.
Kanteluita saapui 2346 (vuonna 2016 1987) ja kanteluasioita ratkaistiin 2381 (vuonna 2016 1963).
Käsittelyaikatavoitteet saavutettiin joitakin yksittäistapauksia lukuun ottamatta. Ratkaistujen kanteluasioiden mediaanikäsittelyaika oli 3,18 (vuonna 2016 3,51 viikkoa) ja keskimääräinen käsittelyaika 8,68 viikkoa (vuonna 2016 10,19 viikkoa). Toimintavuoden päättyessä ei käsiteltävänä ollut
yhtään yli vuoden vireillä ollutta kanteluasiaa. Selvittämistoimia edellyttäneitä kanteluasioita oli
1270 (vuonna 2016 1002). Niissä tehtiin 125 seuraamusratkaisua (vuonna 2016 150). Seuraamusratkaisujen osuus kaikista selvittämistoimia edellyttäneissä kanteluasioissa tehdyistä ratkaisuista oli
näin ollen 10 % (vuonna 2016 15 %). Omia aloitteita tuli vireille 10 (vuonna 2016 9) ja tarkastus- ja
tutustumiskäyntejä suoritettiin 3 (vuonna 2016 13). Rangaistustuomioita tarkastettiin 4065 (vuonna
2016 3853). Ratkaistujen kanteluasioiden ja vireille tulleiden omien aloitteiden keskimääräiset käsittelykustannukset olivat 841 euroa/asia (vuonna 2016 1025 euroa/asia). Keskimääräisiä käsittelykustannuksia laskettaessa ratkaistujen kanteluasioiden ja vireille tulleiden omien aloitteiden käsittelykustannusten arvioitiin muodostavan 60 % viraston kokonaiskustannuksista.
Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan päätöksiä valvonta- ja palkkioriita-asioissa sekä muita asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta-asioita käsiteltiin 631 (vuonna 2016 754).
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2016 ilmoitettiin saapuneeksi eduskunnan 14.6.2017 pidetyssä
täysistunnossa.
Ratkaisutoiminnan tuen tulostavoitteet ja niiden toteutuminen
Yleishallinto
Arvioidaan ja kehitetään viraston toimintakulttuuria ja työskentelytapoja (muun muassa palautekulttuuri, etätyö, puhelinpäivystys ja rajoitetut neuvontapalveluajat).
Jatketaan viraston sisäisen toiminnallisen ohjeistuksen päivittämistä (työjärjestys, esittelijän opas).
Henkilöstö- ja taloushallinto
Henkilöstöhallinto
Jatketaan henkilöstön ja esimiesten tukemista uusien tietojärjestelmien mukanaan tuomissa toimintatapamuutoksissa.
Jatketaan kehityskeskusteluissa toimintatapaa, jossa toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma muodostavat perustan henkilökohtaisille kehityskeskusteluille. Samassa yhteydessä selvitetään
osaamisen kehittämisen tarpeita, jotta voidaan tukea toimintaympäristön muutoksesta ja työlle asetetuista tavoitteista selviämistä.
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Varmistetaan viraston palvelukseen tulevan henkilöstön tehtäviinsä ja työyhteisöön perehdyttäminen
ja kokemusperäisen tiedon siirtäminen palvelussuhteen keskeytys- ja päättymistilanteissa henkilöstöstrategiassa linjatuin keinoin.
Seurataan ja edistetään työyhteisöselvitysten yhteydessä asetettujen kehittämistavoitteiden toteutumista.
Tuetaan työn ja yksityiselämän yhteensovittamista työuran eri vaiheissa ja erilaisissa elämäntilanteissa.
Taloushallinto
Automatisoidaan menojen käsittelyä.
Tehostetaan sopimusten hallintaa ja puitejärjestelyjen hyödyntämistä sekä ohjeistetaan hankintojen
tekemistä.
Tietohallinto
Kirjaamo- ja arkistotoiminnot
Varmistetaan, että viraston tietoturvallisuus täyttää asiakirjahallinnon osalta tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetussa valtioneuvoston asetuksessa asetetut vaatimukset.
Huolehditaan asianhallintajärjestelmän kirjausten yhdenmukaisuudesta.
Kartoitetaan sisäisten hallintoasioiden käsittelyn nykytila käsittelyn yhdenmukaistamiseksi.
Tietojärjestelmät
Osallistutaan valtioneuvoston yhteisen asianhallintajärjestelmän hankintaprosessiin.
Otetaan käyttöön uudet työasemaratkaisut. Huolehditaan muutenkin siitä, että henkilöstöllä on käytettävissä ajantasaiset ja toimivat työasemat ja ohjelmistot. Mahdolliset ongelmatilanteet tietojärjestelmissä ja tietoliikenteessä ratkotaan ripeästi yhteistyössä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus
Valtorin kanssa.
Varmistetaan, että viraston tietoturvallisuus täyttää tietojärjestelmien käytön osalta tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetussa valtioneuvoston asetuksessa asetetut vaatimukset.
Tietopalvelut
Sähköisten tietolähteiden käyttöä edistetään. Sähköisten ja perinteisten tietolähteiden päällekkäisyyttä vähennetään käyttäjiä kuullen.
Viestintä
Uudistetaan viraston viestintäsuunnitelma.
Otetaan käyttöön sosiaalisen median kanavia.
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Osallistutaan valtioneuvoston yhteiseen virtuaalityöpöytähankkeeseen.
Edistetään viraston sisäisen työryhmätyöskentelyn avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta.

Virasto- ja toimistopalvelut
Virasto- ja toimistopalveluhenkilöstö avustaa viraston muuta henkilöstöä joustavasti ja laaja-alaisesti.
Kehitetään irtaimiston hallintaa.
Osallistutaan valtioneuvoston hallintoyksikön järjestämään turvatarkastajiksi määrättävien viraston
virkamiesten erityisiä tarkastustoimivaltuuksia koskevaan koulutukseen.

Tavoitteiden toteutuminen
Asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin.
Oikeuskanslerinviraston työmenetelmien ja työskentelytapojen arviointi ja mahdollinen kehittäminen substanssitehtävissä samoin kuin viraston viestintäsuunnitelman uudistus ja keskustelu sosiaalisen median kanavien käyttöönotosta lykättiin seuraavalle vuodelle, kun odotettiin uuden oikeuskanslerin astumista virkaansa. Hallinnossa kirjaamo-, sihteeri- ja asiakaspalvelutehtävien turvaaminen varmistettiin sijaisuuksia vahvistamalla. Kaikilla osastoilla käytiin arvokeskustelut ja laadittiin
yhdessä osastojen arvot tehtävän ja toimintatapojen kirkastamiseksi.
Oikeuskanslerinviraston esimiesten ja henkilöstön tukemista jatkettiin palvelussuhteenhallinnan
prosessien muututtua sähköisiksi ja puolesta tekemisen kulttuuri itsepalvelukulttuuriksi vuoden
2016 loppupuolella. Vuoden 2017 alkupuolella ratkottiin vuosilomasovelluksessa ja palkanlaskentaprosessissa esiin tulleita haasteita yhdessä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen
(Palkeet) kanssa. Tietojärjestelmähaasteisiin esimiessijaisuusketjutuksissa ei saatu kertomusvuonna
aikaiseksi toimivaa ratkaisua, joten asian edistäminen jäi edelleen vireille.
Oikeuskanslerinvirastossa otettiin käyttöön työterveyshuollon sähköinen asiointipalvelu, päivitettiin
varhaisen tuen malli ja järjestettiin työtyytyväisyys- sekä tasa-arvokyselyt henkilöstölle. Näistä järjestettiin henkilöstölle työyhteisöpäivä, joka sisälsi myös työterveyshuollon järjestämän ensiapukurssin. Kyselyjen tuloksia käsiteltiin syyskaudella virastotason lisäksi osastoilla, mikä johti muun
muassa kehityskeskusteluissa käsiteltävien asioiden uudelleen arviointiin ja edellä mainittuihin arvokeskusteluihin ja yhdessä laadittujen arvojen vahvistamiseen. Oikeuskanslerinvirasto tuki henkilöstön omaehtoista liikuntaa ja kulttuuritoimintaa kulttuurisetelein. Osana joustavia työaikajärjestelyjä tehdyn työajan tasoittamisen tukemiseksi otettiin käyttöön myös saldovapaat.
Oikeuskanslerinviraston talousohjeistusta lisättiin sitoutumalla valtioneuvoston hankintaohjeeseen
ja valtioneuvoston matkustusohjeeseen. Ostolaskujen käsittelyä tehostettiin lisäämällä automaatiota
sopimuskohdistuksin ja sopimalla automaatiotiliöinneistä toimittajien kanssa. Matkalaskujen tarkastus siirtyi 1.10.2017 lukien valtion talousarviolain muutoksen (1053/2016) nojalla Palkeiden tehtäväksi.
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Tietohallinnossa oikeuskanslerinvirastosta osallistuttiin valtioneuvoston yhteisen asianhallintajärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprosesseihin (Vahva-hanke) sekä valtioneuvoston yhteisen virtuaalityöpöydän suunnitteluun. Lisäksi osallistuttiin uuden kirjastojärjestelmän hankkimista koskevaan työryhmään valtioneuvostossa. Järjestelmien suunnittelu ja käyttöönotot jatkuvat vuonna
2018. Oikeuskanslerinvirastossa otettiin käyttöön uusia Valtorin toimittamia työasemaratkaisuja.
Käyttöönotot jatkuvat vuonna 2018. Oikeuskansleri määräsi oikeuskanslerinviraston henkilökunnasta lakimiesesittelijän EU:n tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679) 37 artiklassa tarkoitetun tietosuojavastaavan kyseisen asetuksen 39 artiklassa mainittuihin tehtäviin.
Määrärahat
Oikeuskanslerinvirasto on osa valtioneuvoston kanslian kirjanpitoyksikköä. Virastolle myönnetyt
määrärahat ovat valtion talousarviossa valtioneuvoston kanslian pääluokkaan 23 kuuluvan luvun
30. Oikeuskanslerinvirasto momentilla 01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha
2 v).

2015
2016
2017

A

B

C

D

E

3699000
3631000
3467000

771594
934342
1197224

3536252
3368117
3351340

2903340
2758383
2685634

632866
557408
665706

A = virastolle myönnetyt määrärahat (euroa)
B = edelliseltä vuodelta siirtyneet määrärahat (euroa)
C = viraston käyttämät määrärahat (euroa)
D = palkkausmenot (euroa)
E = muut toimintamenot (euroa)
Vuonna 2017 palkkausmenot olivat 80,1 % (vuonna 2016 81,9 %, vuonna 2015 82,1 %) ja muut
toimintamenot 19,9 % (vuonna 2016 18,1 %, vuonna 2015 17,9 %) viraston kokonaismenoista. Menojen suhteen muutosta aiempiin vuosiin selittävät määräaikaiset virkajärjestelyt.
Seuraavalle vuodelle toimintamenomäärärahoja siirtyi 1 312 883 euroa.
Oikeuskanslerinviraston koulutusajan palkkakustannuksiin käytettiin 2083 euroa valtiovarainministeriön momentilta 28.60.12 osaamisen kehittämisen (S2) määrärahaa.
Henkilöstö
Oikeuskanslerinviraston henkilöstömäärä vuoden 2017 lopussa oli 34. Vakinaisia virkamiehiä oli
32 ja määräaikaisia 2.

Henkilöstömäärä
naiset
miehet
Henkilötyövuodet
Keski-ikä
naiset
miehet

2015
35
24
11
36,4
48,7
47,8
50,7

2016
34
23
11
34,8
49,9
48,4
54,1

2017
34
23
11
34,2
49,9
49,3
51,0

Vuosimuutos %
0,00
0,00
0,00
-1,6
1,1
1,9
-0,4
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Henkilöstömäärät ikäluokittain
2015
25-34-vuotiaat
2
35-44
11
45-54
12
55-64
10
65-

2016
2
9
11
11
1

2017
2
9
13
9
1

Viraston henkilöstö jakautui vuoden lopussa henkilöstöryhmittäin seuraavasti:
• johto 3 (oikeuskansleri, apulaisoikeuskansleri, kansliapäällikkö)
• muut esimiehet 2 (2 esittelijäneuvosta, osastopäällikkönä)
• esittelijät 19 (2 esittelijäneuvosta, neuvotteleva virkamies, 10 vanhempaa oikeuskanslerinsihteeriä, 2 oikeuskanslerinsihteeriä, esittelijä ja 3 notaaria)
• muut asiantuntijat 3 (henkilöstösihteeri, tiedottaja ja informaatikko)
• virasto- ja toimistopalveluhenkilöstö 7 (kirjaaja, 3 toimistosihteeriä, ylivirastomestari, virastomestari ja vahtimestari)
Ylimmässä johdossa oli pelkästään miehiä. Keskijohto jakaantui tasan molempien sukupuolten kesken. Esittelijöistä 15 oli naisia ja 4 miehiä, muista asiantuntijoista 3 naisia, sekä virasto- ja toimistopalveluhenkilöstöstä 3 naisia ja 3 miehiä.
Toimintakertomusvuonna oikeuskanslerinvirastossa oli julkisessa haussa yksi vanhemman oikeuskanslerinsihteerin määräaikainen virkasuhde. Lisäksi haettiin määräaikaista toimistosihteeriä vuorotteluvapaan sijaiseksi TE-keskuksen kautta ja kahta korkeakouluharjoittelijaa kesäkuukausien
ajaksi. Muita ulkoisia rekrytointeja oikeuskanslerinviraston toimesta ei ollut. Viisi henkilöä vaihtoi
määräajaksi viraston sisällä seuraaviin tehtäviin: oikeuskansleri, apulaisoikeuskansleri, kansliapäällikkö, esittelijäneuvos, osastopäällikkönä ja oikeuskanslerinsihteeri. Näistä kaksi ensiksi mainittua
tehtävää oli julkisessa haussa oikeusministeriön toimesta. Kaksi henkilöä nimitettiin uudelleen viraston sisältä sijaisuuksien jatkuessa (esittelijäneuvos, osastopäällikkönä ja vanhempi oikeuskanslerinsihteeri).
Toimintakertomusvuoden aikana vakinaisesta henkilökunnasta yksi henkilö oli alle vuoden virkavapaalla ja neljä muuta henkilöä palasi virkavapaalta. Yhden henkilön palvelussuhde päättyi.
Henkilöstömäärät koulutusasteen ja sukupuolen mukaan
2015
2106
Naiset
Miehet
Naiset
Miehet
Ylempi korkeakouluaste
16
8
15
9
Alempi korkeakouluaste
3
0
3
0
Alin korkea-aste
1
0
1
0
Keskiaste
1
2
1
1
Muu koulutus
3
1
3
1

2017
Naiset
Miehet
16
8
3
0
0
0
1
2
3
1

Sairauspoissaoloja oli 11,4 työpäivää/htv (vuonna 2016 8,4 työpäivää/htv, vuonna 2015 9,9 työpäivää/htv). Pitkien (4 päivää tai enemmän) sairauspoissaolotapausten osuus oli 14 % (vuonna 2016
11,9 %, vuonna 2015 21,5 %). Pitkien sairauspoissaolotapausten osuus kaikista sairauspoissaoloista
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Työtapaturmista johtuvia sairauspoissaoloja ei todettu, kuten
ei myöskään kolmena edellisenä vuotena. Työterveyshuollon nettokustannukset olivat 883,47 euroa/htv (vuonna 2016 428,13 euroa/htv, vuonna 2015 602,42 euroa/htv). Työterveyshuollon kustannukset nousivat edellisiin vuosiin verrattuna.
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Tilastoituja koulutuspäiviä kertyi 104,9 (vuonna 2016 145,7, vuonna 2015 212 pv). Oikeuskanslerinvirastossa järjestettiin tiedonhakuihin liittyvää koulutusta eduskunnan toimesta eduskunnan valtiopäiväasioihin ja asiakirjoihin sekä Alma Talentin toimesta Fokus- ja verkkokirjahyllypalveluihin.
Virastosta osallistuttiin aiempien vuosien tapaan hallintotuomioistuinpäivään, hallinto-oikeuspäivään ja lakimiespäivään. Muun substanssikoulutuksen lisäksi virastosta osallistuttiin valtioneuvoston yhteisiin koulutusohjelmiin koskien johtamista, perehdyttämistä, lainvalmistelua ja kielikoulutusta. Lisäksi toteutettiin organisaatiovierailu Kuntaliittoon.
Henkilöstön omaehtoista työ- ja toimintakykyä sekä hyvinvointia edistävää toimintaa tuettiin liikunta- ja kulttuurisetelein sekä mahdollisuudella osallistua työaikana taukojumppaan päivittäin ja
hierontaan kerran viikossa edellisten vuosien tapaan. Työkykyä ylläpitävään toimintaan investoidut
kustannukset olivat 399 euroa/htv (vuonna 2016 388 euroa/htv, vuonna 2015 391 euroa/htv). Lisäksi järjestettiin kaksi virkistystapahtumaa.
Kertomusvuonna oikeuskanslerinvirastossa otettiin uutena käyttöön toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi työajankohdentaminen. Henkilöstön työpanos jakautui tehtyjen työajankohdennusten
mukaan seuraavasti:
Toiminto
Ratkaisutoiminta yhteensä
• Kanteluratkaisujen tekeminen
• Tarkastuskäynnit
• Omat aloitteet
• Rangaistustuomioiden tarkastaminen
• Tuomareiden virkarikosasioiden käsittely
• Päätöksenteon valvonta
• Lausuntopyynnöt TP, VN, ministeriöt
• Asianajajien valvonta
• Kertomuksen valmistelu
Ministeriöiden yhteiset ohjaustoiminnot yhteensä
Ratkaisutoiminnan tuki yhteensä

HTV
16,74
13,47
0,20
0,13
0,56
0,01
1,47
0,50
0,13
0,27
0,03
10,06

Euroa
1 483 900
1 169 900
29 500
10 900
27 100
1 200
155 500
58 800
11 300
19 700
3 400
570 000

Sisäisen valvonnan arviointi ja vahvistuslausuma
Oikeuskanslerinviraston johdon valvontavastuu ja valvontatehtävät on säännelty oikeuskansleria ja
oikeuskanslerinvirastoa koskevissa säännöksissä, oikeuskanslerinviraston työjärjestyksessä ja valtioneuvoston kanslian taloussäännössä, joka sisältää oikeuskanslerinvirastoa koskevia määräyksiä.
Viraston johdon ja osastopäälliköiden valvontavastuu ja valvontatehtävät sekä viraston sisäiset ohjeet yhdessä asianmukaisten välineiden sekä asiankulku- ja hyväksymisprosessien kanssa ovat keskeisin osa viraston sisäistä valvontaa. Sen avulla varmistetaan viraston tavoitteiden saavuttaminen,
omaisuuden turvaaminen sekä voimavarojen tehokas ja taloudellinen käyttö.
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Virastonjohto on todennut, että viraston sisäinen valvontaja siihen kuuluva riskienhallinta täyttää
sille valtion talousarvioista annetun asetuksen 69 ja 69 a §:ssä säädetyt vaatimukset. Varsinaisen
valtion talousarviosta annetun asetuksen 70 §:ssä tarkoitetun sisäisen tarkastuksenjä1jestämistä ei
ole pidetty oikeuskanslerinvirastossa tarpeellisena viraston pienen koon vuoksi.
Viraston toiminnassa ei ole havaittu väärinkäytöksiä.
Olemme tänään hyväksyneet oikeuskanslerinviraston vuoden 2017 tilinpäätöksen.
Helsingissä 8. päivänä helmikuuta 2018

Tuo
Pöysti
Oike s ansleri

Kimmo Hakonen
Kansliapäällikkö

