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Päivi Nerg 15.11.2013 
 
RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA TALOUDEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI JA JULKISEN TALOUDEN 
KESTÄVYYSVAJEEN UMPEEN KUROMISEKSI 
 
3. Julkisen palvelutuotannon tuottavuus 
 
Kohta 3.9. Valtionhallinto on edelleen sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti hajautunut, mikä vaikeuttaa 
voimavarojen tehokasta kohdentumista ja yhteisten linjausten läpiviemistä ja heikentää tätä kautta saavutettavaa 
vaikuttavuutta ja saa aikaan päällekkäistä työtä. Kansalaisille ja yrityksille tarjottavien sähköisten palvelujen osuutta on 
lisättävä siten, että palvelut voidaan jatkossa hoitaa laadukkaasti nykyistä tehokkaammin ja taloudellisemmin. 
Palvelurakenteita ja toimintoja uudistetaan sekä keskushallinnossa että aluehallinnossa valtionhallinnon tuottavuuden ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi. Kansliapäälliköt vastaavat uudistusten valmistelusta ja siinä tarvittavasta yhteistyöstä 
osana rakennepoliittisen ohjelman jatkovalmistelua ottaen huomioon sekä valtion vaikuttavuus‐ ja 
tuloksellisuusohjelman että keskushallinnon uudistusohjelman. 
(MINISTERIÖT) 
 

Saatesanat 
Tehtävän laajuus ja horisontaalisuus (hallinnonalarajat – sekä vastuualueet) huomioiden kokonaisuutta oli 
välttämätöntä lähestyä eri osakokonaisuuksiin keskittyen. Tässä esitettyjen sekä yksittäisten ratkaisujen että 
kokonaisuuden onnistunut toimeenpano edellyttävät kaikilta hallinnonaloilta avarakatseisuutta ja ehkä myös 
omista intresseistä joustamista kokonaisuuden edun nimissä. Omien sektoripolitiikkojen toteuttaminen tai niihin 
muuten pitäytyminen ei ole mahdollista. Kansliapäälliköt ja ko. hallinnonalat ovat kollektiivisesti vastuussa tässä 
yhteydessä esitettyjen toimenpiteiden tehokkaasta ja tuloksellisesta toimeenpanosta poliittinen ohjaus 
huomioiden. 
 
Kaikkien tiedossa olevien kehittämistarpeiden ratkaiseminen tässä yhteydessä ei ole mahdollista, eikä edes 
tarkoituksenmukaista. Ratkaisu- ja toimenpide-ehdotuksia haettaessa keskeisimmät kriteerit ovat olleet 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus, edes teoreettiset konkreettiset säästömahdollisuudet joko lyhyellä tai pitkällä 
aikavälillä ja mahdollisuus toteutukseen ilman lisärahoitusta. Esityksessä on ensisijaisesti keskitytty valtion 
omaan toimintaan, ei koko julkiseen sektoriin. 
 
”Kohti johdonmukaista, selkeää, vaikuttavasti johdettua ja kustannustehokasta valtionhallintoa” 
Valtion keskus- ja aluehallinnon rakenteellinen ja toiminnallinen hajautuneisuus sekä sen ohjausjärjestelmässä 
havaitut epäkohdat vaikeuttavat mm. hallituksen strategisen näkemyksen toimeenpanoa ja heikentävät 
toimeenpanon yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Näillä epäkohdilla on merkittävässä määrin sekä suoria että 
epäsuoria vaikutuksia hallinnonalojen kykyyn ja mahdollisuuksiin ohjata omaa sektoriaan. Tämä vaikuttaa myös 
viranomaisten mahdollisuuksiin tarjota palveluja ihmisille, yrityksille ja yhteisöille parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Nyt esitettävillä toimenpiteillä voidaan uudistaa valtionhallinnon johtamis- ja ohjausjärjestelmä vastaamaan 
nykyaikaisen hallinnon tehtäviä, toimintaympäristön muutoksia ja moderneja toimintatapoja. Johtamisen ja 
ohjauksen näkökulmasta uudistuksen kohteena ovat valtionhallinnon yhteisten tavoitteiden asettaminen, 
virastojen ohjaus, virkamiesjohdon asema ja tehtävissä onnistumisen edellytykset sekä konsernipalvelut. 
Uudistuksilla vahvistetaan hallinnon yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta ja siten myös 
valtionhallinnon palvelu- ja työnantajakuvaa. 
 
Hallintojärjestelmässä on kustannustehokkuuden näkökulmasta vielä paljon tehtävää. Tästä huolimatta 
kestävyysvajeen kuromisen näkökulmasta hallinnollis-rakenteellisilla uudistuksilla ei ole saavutettavissa nopeita 
kustannushyötyjä. Lisäksi osa ehdotettavista uudistuksista edellyttää toteutuakseen alkuinvestointeja. Erityisesti 
alkuinvestointeja edellyttää mm. tietojärjestelmien yhtenäistäminen. Esitetyillä toimenpiteillä on kuitenkin 
mahdollista saada aikaan säästöjä ilman, että palvelujen määrä tai laatu vaarantuu. Säästöt syntyvät 
toimintatapoja ja hallintorakenteita kehittämällä sen sijaan, että kaikista kohteista leikataan ns. 
”juustohöyläperiaatteella”. 
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ICT – toimintojen kehittymisen ohella merkittävimmät taloudelliset säästöt voidaan aikaansaada 
hallintorakenteiden keventämisestä ja päällekkäisyyksien poistamisesta sekä toimitilakustannuksista. Pidemmällä 
aikajänteellä uudistukset mahdollistavat myös palvelujen tuottamisen pienemmällä henkilöstömäärällä, jolloin 
myös säästöpotentiaali kasvaa entisestään. 
 
Inhimillisten voimavarojen merkitys läpi koko muutosten kohteena olevan virkamiehistön on tässä työssä 
tunnistettu ns. kriittiseksi menestystekijäksi niin muutosten läpiviennin kuin ylipäänsä vaikuttavan ja tuloksellisen 
toiminnan näkökulmasta. 
 
Esitetyt toimenpiteet tukevat osaltaan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toteutumista sekä luovat 
edellytyksiä KEHU – hankkeen toimeenpanolle riippumatta siitä, miten ja missä muodossa 
keskushallintouudistusta ryhdytään toteuttamaan. 
 
Esitykseen sisältyvistä kehittämiskohteista osaan on tehty jo aiemmin selvitys- ja kehittämistyötä, jota voidaan 
jatkossa hyödyntää. Tämän esityksen tavoitteena on ollut koota riittävästi vaikuttava ja nopeasti toteutettavissa 
oleva uudistusten kokonaisuus ja määritellä sille selvät painopistealueet. 
 
Välttämättömät rakenteelliset ja hallinnolliset muutokset valtion keskus- ja aluehallinnon toiminnan 
vaikuttavuuden parantamiseksi on tässä esityksessä jaettu seuraavien kahden toimenpidekokonaisuuden alle: 
• Valtion ohjaus- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen  
• Digitalisaation avulla kohti tehokkaita palveluita ja rakenteellisia uudistuksia julkisessa hallinnossa 
 
Osa näistä esityksistä on jo linjattu puolueiden puheenjohtajien tapaamisessa (sekstetti) 8.11.2013. Nämä 
linjaukset olen huomioinut esitysten toimeenpanoa koskevissa kohdissa. 
 
Lopuksi haluan lausua lämpimät kiitokset valmisteluryhmälle sekä kahdelle alatyöryhmälle. Ilman tuon 
sitoutuneen joukon asiantuntevaa näkemystä ja asioita eteenpäin vievää ”sparrausta” esityksen tekeminen ei 
olisi ollut mahdollista. Kiitos myös kollegoille tuestanne ja luottamuksestanne työtäni kohtaan. 
 
 
 
Helsinki 15.11.2013 
 
 
Kunnioittavasti, 
 
Selvityshenkilö     Kansliapäällikkö Päivi Nerg 
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TOIMENPIDE-ESITYKSET 
Yhteenveto: 1. Valtion ohjaus- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Toimitilat 

Nro Toimenpide Päävastuu Inv. 
tarve 
M€ 

Rapo tav. 
M€ 

Aikataulu: 
A, B, C, D, E 

1.  Valtion ohjaus- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen 
- 1.1. KEHU – hanke ja sen toimeenpano 
- 1.2. Valtioneuvoston ylimmän virkamiesjohdon virka- ja tehtävärakenteen kokonaisuudistus 
- 1.3. Käynnistetään hallinnonalojen välisten tehtävien tarkastelu ja tarvittavien muutosten tekeminen 
- 1.4. Käynnistetään selvitys valtion keskus- ja aluehallinnon virastorakenteen yhdenmukaistamiseksi ja 

virtaviivaistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä 
- 1.5. Rakenteellis-hallinnolliset toimenpiteet (5 kpl) 

o 1. Käynnistetään eräiden valtion tietohallinnon tehtävien kokoamiseen tarvittavat 
valmistelevat toimenpiteet 

o 2. Valtion vahingonkorvaustoiminta keskitetään Valtiokonttoriin tarkentaen aikaisemmin 
HALKE:ssa käsiteltyä esitystä 

o 3. Selvitetään eräiden muutoksenhakulautakuntien yhdistämismahdollisuudet (Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta, Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta, Työeläkeasioiden 
muutoksenhakulautakunta, Opintotuen muutoksenhakulautakunta) STM:n hallinnonalalle 

o 4. Keskitetään valtion täytäntöönpanokelpoisten saatavien perintä Oikeusrekisterikeskukseen 
o 5. Valtuutettujen kokoaminen yhteen (Tasa-arvovaltuutettu, lapsiasiainvaltuutettu ja 

vähemmistövaltuutettu kootaan yhteen ja mahdollisuuksien mukaan samoihin tiloihin) 
- 1.6. Virastojen johtamisrakenteiden selkiyttäminen ja tarpeellisten säädösmuutosten toteuttaminen 

kullakin hallinnonalalla 
- 1.7. Korjataan valtion konsernipalvelujen toiminnassa havaitut epäkohdat ja vahvistetaan hyviksi 

havaittujen toimintamallien käyttöä laajemmin ko. palveluiden yhteydessä (mm. Senaatti, Hansel, 
Palkeet, Tori) 

- 1.8. Tehtävien kriittinen tarkastelu ja arviointi osana johtamista ja toiminnan kehittämistä 
- 1.9. Aluehallinnon kehittäminen: aluehallintovirastojen, maistraattien, ELY – keskusten ja TE -

toimistojen toiminnan ja rakenteiden kehittäminen lähitulevaisuudessa 
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1. Valtion ohjaus- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen 

1.1. KEHU – hanke ja sen toimeenpano 
 
Esityksen substanssiydin: 
Valtioneuvosto asettaa parlamentaarisen komitean valmistelemaan yhtenäisemmän valtioneuvosto-
kokonaisuuden rakennetta. Määräaika komitean työlle on 31.1.2015 ja sen tulee antaa väliraportti työstään 
kesällä 2014. 
 
Perustetaan valtioneuvoston kanslian yhteyteen valtioneuvoston hallintoyksikkö, johon keskitetään 
ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutoiminnot. Valtioneuvoston kanslia johtaa kansliapäällikkökokouksen 
ohjauksessa yhdistettävien kokonaisuuksien muodostamisen toimeenpanoa kaikkia ministeriöitä osallistaen. 
Esitys tehtävistä, tehtäväjaosta ja määrärahasiirroista tuodaan sekstetille 30.4.2014 mennessä. 
 
Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: 
Taloudelliset vaikutukset eivät ole vielä arvioitavissa. 
 
Lopputuote: 
Valtioneuvostosta muodostuu toiminnallisesti ja taloudellisesti nykyistä yhtenäisempi rakenteellinen 
kokonaisuus seuraavasta hallituskaudesta 2015 alkaen. Aikataulu: D, toimenpiteen lopullisesta muodosta ja 
sisällöstä päättäminen jää seuraaviin hallitusneuvotteluihin. 
 
Asia on hyväksytty yllä kuvatussa muodossa puolueiden puheenjohtajien kokouksessa 8.11.2013.  Ei 
Taustoittavia liitteitä. 
 

1.2. Valtioneuvoston ylimmän virkamiesjohdon virka- ja tehtävärakenteen kokonaisuudistus 
 
Esityksen substanssiydin: 
Uudistuksen myötä valtionhallinnon ylin johto, 130 virkamiestä, muodostaa valtionhallinnon yhteisen johdon 
foorumin, jota tuetaan tarkoituksenmukaisella virka- ja tehtävärakenteella ja kehittämistoimilla. Foorumin piiriin 
kuuluvia johtajia, virkoja ja tehtäviä johdetaan ja kehitetään valtioneuvoston yhteisenä voimavarana ja siten 
varmistetaan johdon liikkuvuus tehtävien välillä valtionhallinnossa. Kehittämistä ohjaa yhteinen näkemys 
johtamistehtävien ammattimaisesta sisällöstä ja niiden vaatimuksista ja siitä, miten johdon asema ja 
palvelussuhteet, rekrytointi, ura-ajattelu ja kehittäminen sekä suorituksen johtaminen kytkeytyvät yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi. 
 
Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: 
Uudistuksella ei ole välittömiä kustannusvaikutuksia. Toteutuessaan uudistus vahvistaa ammattimaista, yhteistä 
johtamiskulttuuria ja poikkihallinnollisuutta ja siten vaikuttaa myönteisesti myös valtionhallinnon 
tuottavuuteen. 
 
Lopputuote: 
Valtiovarainministeriö valmistelee ehdotuksen valtionhallinnon ylimmän johdon virka- ja tehtävärakenteen 
uudistamisesta vuoden 2014 aikana siten, että hallituksen esitys on mahdollista antaa vielä kuluvan 
hallituskauden aikana. Esitystä valmistellaan osana kohdassa 1.1. määritellyn parlamentaarisen komitean työtä. 
 
Asia on hyväksytty yllä kuvatussa muodossa puolueiden puheenjohtajien kokouksessa 8.11.2013.  
 
Varauma (UM): Ulkoasiainministeriöllä on yhtenäinen, erittäin toimiva ja säilytettävä koko hallinnonalaa 
koskeva virkarakenne ja rotaatiojärjestelmä, jonka sisällä myös ylimmän johdon viroissa (valtiosihteeri, 
alivaltiosihteerit) olevat henkilöt siirtyvät vielä muihin vaativiin tehtäviin hallinnonalan sisällä, useimmiten 
ulkomaan toimipisteisiimme suurlähettiläiksi. 
 
Taustoittava liite 1. 
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1.3. Käynnistetään hallinnonalojen välisten tehtävien tarkastelu ja tarvittavien muutosten tekeminen  
 
Esityksen substanssiydin: 
Osana kohdassa 1.1. määritellyn parlamentaarisen komitean työtä käydään läpi kaikki ne ministeriöiden väliset 
tehtävä- ja vastuujakokysymykset, jotka viime vuosina ovat olleet esillä sekä ministeriöiden välillä bilateraalisesti 
että koko valtioneuvostotasolla esimerkiksi vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeen yhteydessä. 
 
Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: 
Taloudelliset vaikutukset eivät ole vielä arvioitavissa. 
 
Lopputuote: 
Valtioneuvoston rakenne ja sisäinen tehtäväjako mahdollistavat aikaisempaa vaikuttavamman ja 
kustannustehokkaamman toiminnan. Uusi VNOS ottaa aikaisempaa paremmin huomioon muuttuneen 
toimintaympäristön ja sen edellyttämät toimivaltamuutokset. Ministeriöiden tehtävien väliset rajapinnat on 
käyty läpi ja mahdolliset päällekkäisyydet tai riskit päällekkäiseen toimintaan on poistettu.  
 
Aikataulu: D, toimenpiteen lopullisesta muodosta ja sisällöstä päättäminen jää seuraaviin hallitusneuvotteluihin. 
 
Asia on hyväksytty yllä kuvatussa muodossa puolueiden puheenjohtajien kokouksessa 8.11.2013.  Ei 
Taustoittavia liitteitä. 
 

1.4. Käynnistetään selvitys valtion keskus- ja aluehallinnon virastorakenteen yhdenmukaistamiseksi ja 
virtaviivaistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä 
 
Esityksen substanssiydin: 
Valtionhallinto muodostuu yli 200 yksiköstä.  Keskus- ja aluehallinnon rakenteet ovat muodostuneet aikojen 
saatossa ilman, että niitä on voitu tarkastella yhteen sovittaen sen enempää horisontaalisesti kuin 
vertikaalisestikaan. 
 
Kattavan nykytilan arvioinnin perusteella selvitystyön yhteydessä tulee tehdä esitys yleisistä rakenteellisista 
ratkaisuista ja toimintamalleista, joita soveltaen voitaisiin linjata yleiset periaatteet läpi koko virastokentän. 
Keskeisenä tavoitteena tässä työssä tulee olla yhteisten prosessien, toimintatapojen ja arviointikriteerien 
läpikäynti ja niiden löytäminen ja uusien esittäminen. 
 
Virastorakenteiden selkiyttämisellä ottaen huomioon niin toiminnallis-taloudelliset vastuut kuin liittymäpinnat 
muuhun virastorakenteeseen on mahdollista tehostaa toimintaa.  Mikäli samalla joustavoitetaan 
valtionhallinnon välistä suoritetuotantoa, on mahdollista löytää tuottavuushyötyjä. Virastot voivat 
parhaimmillaan tuottaa toisilleen osia eri palveluprosessien ketjuista. 
 
Tutkimuslaitosten osalta selvityksestä rajataan ulos ns. TULA – uudistuksen yhteydessä tehdyt linjaukset ja 
niiden toimeenpano. Selvityksessä tulee kuitenkin tarkastella virastoina toimivien tutkimuslaitosten 
asiantuntija- ja viranomaistehtäviä, joita ei TULA – uudistuksen yhteydessä käsitelty. 
 
Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: 
Taloudelliset vaikutukset eivät ole vielä arvioitavissa. 
 
Lopputuote: 
Kansliapäällikkökokous organisoi em. selvitystyön. Määräaika selvitykselle on 30.5.2014. 

 
Selvitystyön käynnistäminen on hyväksytty puolueiden puheenjohtajien kokouksessa 8.11.2013.  
 
Ei taustoittavia liitteitä. 
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1.5. Rakenteellis-hallinnolliset toimenpiteet (5 kpl) 
 
Osana valtion keskus- ja aluehallinnon virastorakenteen yhdenmukaistamiseksi ja virtaviivaistamiseksi 
tarvittavia toimenpiteitä pannaan toimeen seuraavat rakenteellis-hallinnolliset toimenpiteet: 
 

Esityksen substanssiydin: 
1) Käynnistetään eräiden valtion tietohallinnon tehtävien kokoamiseen tarvittavat valmistelevat 
toimenpiteet.  
 
Valmistelutyöstä vastaa valtiovarainministeriö (Julk ICT ja KAO) ja se tehdään tiiviissä yhteistyössä ainakin 
maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön kanssa. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan ehdotus palveluyksikön perustamisesta Väestörekisterikeskukseen. 
Ensimmäisen vaiheen tulee olla valmis 1.2.2014. Toisessa vaiheessa valmistellaan ehdotus näiden tehtävien 
ja palvelujen rahoituksen, ohjauksen ja hoitamisen organisoinnista yhteen toimivaltaisen viranomaiseen. 
Toisen vaiheen valmistelutyön lopputulosten tulee olla valmiina viimeistään 30.5.2014. 
 
Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: 
Taloudelliset vaikutukset eivät ole vielä arvioitavissa. 
 
Lopputuote: 
Väestörekisterikeskuksen tehtäväksi annetaan vastata Kansallisen palveluarkkitehtuurin toimeenpanosta 
valtiovarainministeriön ohjauksessa. Tätä tehtävää varten Väestörekisterikeskukseen perustetaan 
operatiivinen vastuuyksikkö. Kansallisen palveluarkkitehtuurin kustannustehokkaan toimeenpanon 
varmistamiseksi ohjelman riittävä resursointi taataan siten, että valtiovarainministeriön ohjaustehtäviin ja 
toimeenpanosta vastaavan viraston käyttöön kiinnitetään alkuvaiheessa 15 henkilötyövuoden suuruinen 
työpanos. Toimeenpanon edetessä tarkastellaan uudelleen tarvittavan henkilötyöpanoksen suuruutta. 
 
Kokoamistyön käynnistäminen on hyväksytty puolueiden puheenjohtajien kokouksessa 8.11.2013 ja 
tarkemmin esitystä on käsitelty talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa 19.11.2013. 
 
Taustoittava liite 2. 
 
Esityksen substanssiydin: 
2) Valtion vahingonkorvaustoiminta keskitetään Valtiokonttoriin tarkentaen aikaisemmin HALKE:ssa 
käsiteltyä esitystä 
 
Valtion vahingonkorvaustoiminta keskitetään HALKE:ssa jo esillä olleessa laajuudessa (ilman HVT – siirtoja). 
Lisäksi Valtiokonttori velvoitetaan aloittamaan laajemman keskittämisen selvittäminen. Valmistelu tehdään 
valtiovarainministeriön johdolla yhteistyössä muiden asianosaisten ministeriöiden kanssa. 
 
Valtioon kohdistuvien vahingonkorvausvaatimusten hoito on tällä hetkellä hajautettu kulloinkin sen 
viranomaisen tehtäväksi, jolle asia luonteensa puolesta kuuluu tai jolle asian käsittely on säädöstasolla 
määrätty. Valtion vahingonkorvaustoimintaa keskittämällä vahingonkorvausvaateiden käsittely voitaisiin 
saada entistä yhdenmukaisemmaksi siten, että keskenään samanlaisissa tapauksissa korvaukset 
tosiasiallisesti määrättäisiin samalla tavoin riippumatta vahingon aiheuttaneesta viranomaisesta. Lisäksi 
vahingonkorvaustoiminta voitaisiin saada tarkoituksenmukaisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi. 
Vahingonkorvaustoimintaa on ollut tarkoitus keskittää Valtiokonttoriin, joka muutoinkin hoitaa 
huomattavan osan valtion vahingonkorvauksista. 
 
Keskittäminen on hyväksytty puolueiden puheenjohtajien kokouksessa 8.11.2013.  
 
Taustoittava liite 3. 
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Esityksen substanssiydin: 
3) Selvitetään eräiden muutoksenhakulautakuntien yhdistämismahdollisuudet (Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta, Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta, Työeläkeasioiden 
muutoksenhakulautakunta, Opintotuen muutoksenhakulautakunta) STM:n hallinnonalalle. 

 
Valmistelutyötä johtaa sosiaali- ja terveysministeriö (vakuutusosasto) ja se tehdään tiiviissä yhteistyössä 
opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Uudistukset voisivat tulla voimaan 2017/2018. 

 
Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: 
Taloudelliset vaikutukset eivät ole vielä arvioitavissa. 
 
Lopputuote: 
Muutoksenhakulautakunnat yhdistyvät. 

 
Selvityksen käynnistäminen on hyväksytty puolueiden puheenjohtajien kokouksessa 8.11.2013.  
 
Taustoittava liite 4. 
 
 
Esityksen substanssiydin: 
4) Keskitetään valtion täytäntöönpanokelpoisten saatavien perintä Oikeusrekisterikeskukseen 
 
Tavoitteena on keskittää kaikki valtion täytäntöönpanokelpoiset rikosperusteiset saatavat ja hallinnolliset 
seuraamusmaksut oikeusministeriön hallinnonalalla toimivan Oikeusrekisterikeskuksen perittäväksi. 
Oikeusrekisterikeskus hoitaa nykyisin varallisuusrangaistusten ja menettämisseuraamusten 
täytäntöönpanon sekä eräiden muiden valtiolle tulevien korvausten ja maksujen perinnän ja käy parhaillaan 
verohallinnon kanssa neuvotteluja verohallinnon tuomiosaatavien perimisen siirtämisestä hoidettavakseen. 
Samanlaisia täytäntöönpanokelpoisia saatavia on mm. tullilaitoksessa. 

 
Selvitystyötä johtaa oikeusministeriö yhteistyössä ORK:n kanssa. Perusselvityksen jälkeen jatketaan 
neuvotteluilla VM:n ja kohdevirastojen ja ministeriöiden kanssa siirtomahdollisuuksista ja aikatauluista. 
Käynnistetään asiaa koskeva säädösvalmistelu ja henkilöstömuutokset. 

 
Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään valtion perimiskelpoiset, massaluonteiset saatavat sekä ORK:n 
tietojärjestelmät ja toimintaprosessin mahdollisuudet ottaa vastaan uusia tehtäviä ja tehtäväsiirtojen 
edellyttämät henkilöstömuutokset. Selvityksen tulee olla valmis 30.5.2014. Tämän jälkeen valmistellaan 
sekä tarvittavat säädösmuutokset että henkilöstömuutokset. Muutos tulee voimaan 1.1.2015. 

 
Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: 
Taloudelliset vaikutukset eivät ole vielä tarkasti arvioitavissa. Tässä vaiheessa voidaan esittää karkeana 
arviona, että henkilötyövuosien säästö koko valtiohallinnon osalta olisi 10 henkilötyövuotta (a 50 000 euroa) 
eli vuotuinen säästö olisi 500 000 euroa. Hanke tehostaa hajanaisesti järjestettyä rikosperusteisten 
saatavien perimistä merkittävästi. 
 
Lopputuote: 
Valtion perimisasioiden riittävä keskittäminen ORK:een. 
 
Keskittämisen käynnistäminen on hyväksytty puolueiden puheenjohtajien kokouksessa 8.11.2013.  
 
Taustoittava liite 5. 
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Esityksen substanssiydin: 
5) Valtuutettujen kokoaminen yhteen 
Tasa-arvovaltuutettu, lapsiasiainvaltuutettu ja vähemmistövaltuutettu kootaan oikeusministeriön yhteyteen 
ja mahdollisuuksien mukaan samoihin tiloihin. 

 
Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään mahdollisuudet valtuutettujen keskittämiselle sekä alustavat 
resurssivaikutukset. Ensimmäisen vaiheen valmistelutyön lopputulosten tulee olla valmiina viimeistään 
lokakuun 2014 loppuun mennessä. 

 
Toisessa vaiheessa valmistellaan ensimmäisen vaiheen selvitystyön perusteella ehdotus näiden tehtävien ja 
palvelujen rahoituksen, ohjauksen ja hoitamisen organisoinnista oikeusministeriön hallinnonalalle. 
Valmistelussa selvitetään ehdotusten toteuttamisen edellyttämät vaikutukset lainsäädäntöön. Toisen 
vaiheen valmistelutyön lopputulosten tulee olla valmiina viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä. 

 
Valmistelutyötä johtaa oikeusministeriö ja se tehdään tiiviissä yhteistyössä mm. sosiaali- ja 
terveysministeriön ja sisäasiainministeriön kanssa. 

 
Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: 
Taloudelliset vaikutukset eivät ole vielä tarkasti arvioitavissa. Valtuutettujen keskittäminen 
oikeusministeriön hallinnonalalle mahdollistaa yhtenevien hallinnollisten toimintaperiaatteiden 
käyttöönoton ja selkeämmän näkyvyyden ulospäin. Synergiaetuja ja mahdollisesti säästöjä syntyisi mm. 
huonetiloissa (yhteiset kokoushuoneet). 

 
Lopputuote: 
Valtuutetut on koottu yhteen. 

 
Kokoaminen on hyväksytty talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa 14.11.2013 osana 
vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toimeenpanoa koskevia linjauksia. 

 
Ei taustoittavia liitteitä. 

 
 

1.6. Virastojen johtamisrakenteiden selkiyttäminen ja tarpeellisten säädösmuutosten toteuttaminen kullakin 
hallinnonalalla 
 
Esityksen substanssiydin: 
Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosuunnitelman laatimisen yhteydessä yhtenä kehittämisalueena on 
tuotu esiin virastojen ja laitosten johtaminen ja päällikön toimivalta muun muassa nimittämisessä.  Virastoissa ei 
pääsääntöisesti ole hallitusta tai johtokuntaa, joka toimisi viraston päällikön yläpuolella.  Yksi mahdollisuus on 
kehittää valta- ja vastuusuhteita lähemmäs joko valtionyhtiömallia tai vaihtoehtoisesti lisätä ministeriöiden 
suoraa määräysvaltaa mm. nimitysasioissa (yksi yli – periaate). 
 
Rakennepoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä selvitettiin ministeriöiden kansliapäälliköiltä näkemyksiä 
ministeriöiden ja virastojen välisistä ohjaus-, valta- ja vastuusuhteista sekä virastopäällikön asemasta suhteessa 
ohjaavaan ministeriöön. Kyselyyn vastasi yhteensä kahdeksan kansliapäällikköä. 
 
Enemmistö kansliapäälliköistä näkee ministeriön ja viraston suhteet varsin toimivina. Virastopäällikön asemassa 
suhteessa ministeriöön on kohtalaisia tai suuria ongelmia kahden kansliapäällikön mielestä. Samoin myös 
kahden kansliapäällikön mielestä virastojen johtamisrakenteessa on kohtalaisia tai suuria ongelmia (”olisiko 
valta- ja vastuusuhteita uudistettava vastaamaan valtionyhtiömallia”). Edelleen vain kahden kansliapäällikön 
mielestä ministeriön alaisen viraston nimittämistoimivallassa on suuria ongelmia, kun peräti viisi 
kansliapäällikköä on sitä mieltä, että ei ole ongelmaa lainkaan tai ongelmat ovat erittäin pieniä. Ministeriön 
mahdollisuudet ohjata virastoja nähtiin kohtalaisina, kolme koki ne vähintään suuriksi ja yksi pieniksi. 
 



9 
 

Ministeriön alaisten virastojen ja laitosten päälliköiden asema ja tehtävät, nimitysmenettelyt ja virastojen 
johtamismalli säädetään virastojen ja laitosten hallintolaeissa ja – asetuksissa. Nykyiset mallit perustuvat kunkin 
ministeriön valmistelemiin säännöksiin, eikä koko valtionhallinnon kattavaa yhtenäistä säädöspuitetta ole. 
Joillakin hallinnonaloilla (esim. TEM) on laajasti käytössä virastokohtaiset johtokunnat kun taas useimmilla 
hallinnonaloilla niitä ei ole lainkaan. 
 
Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: 
Taloudelliset vaikutukset eivät ole vielä arvioitavissa. Mahdolliset kustannusvaikutukset tulevat välillisesti mm. 
toiminnan tehostumisen kautta. 
 
Lopputuote: 
Selvitetään VM:n johdolla virastojen ja laitosten johtamisrakenteiden laajemmat uudistamistarpeet. Ministeriöt 
toteuttavat tarvittavat muutokset omilla hallinnonaloillaan.  
 
Aikataulu C: Hallitus antaa toimenpiteen jatkovalmistelua ohjaavan linjauksen 11/2013 ja valmistautuu 
päättämään toimenpiteen sisällöstä 3/2014. 
 
Ei taustoittavia liitteitä. 
 

1.7. Korjataan valtion konsernipalvelujen toiminnassa havaitut epäkohdat ja vahvistetaan hyviksi havaittujen 
toimintamallien käyttöä laajemmin ko. palveluiden yhteydessä (mm. Senaatti, Hansel, Palkeet, Tori)  
 
Esityksen substanssiydin: 
Uudistetaan nykyisten (Palkeet, Senaatti-kiinteistöt, Haus ja Hansel) ja uusien (TORI, Stuve) valtion yhteisten 
palvelutuottajien ohjaus perustamalla ohjaavan ministeriön tueksi poikkihallinnollinen valtion yhteisten 
palvelujen ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on varmistua siitä, että palvelujen tuottajien toiminnan laatu, 
vaikuttavuus ja kustannuskehitys kestävät aidon ja läpinäkyvän vertailun muiden vastaavien toimijoiden kanssa 
sekä tehdä kehittämisehdotuksia toiminnan ja toimintamallien edelleen kehittämiseksi. 
 
Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: 
Taloudelliset vaikutukset eivät ole vielä tarkasti arvioitavissa. Mahdolliset säästöt syntyvät ensisijaisesti 
toimitilakustannusten alenemisen kautta (jopa 10 – 15 M€), mutta välillisesti myös mm. toiminnan 
tehostumisen kautta. 
 
Lopputuote: 
Yhdenmukaisempi ohjaus ja uusi ohjauksen instrumentti. Tavoitteena on tehostaa palvelujen tuotantoa, 
varmistaa palvelujen haluttu laatu sekä kehittää palvelujen laajuutta ja sisältöä. Tarkoituksena on myös levittää 
hyviä käytäntöjä palveluntuottajien kesken mm. sopimusmalleista jne. sekä varmistaa palvelujen tuottajien 
keskinäinen työnjako. 
 
Ei taustoittavia liitteitä. 
 
 

1.8. Tehtävien kriittinen tarkastelu ja arviointi osana johtamista ja toiminnan kehittämistä 
 
Esityksen substanssiydin: 
Ministeriöt vastaavat toimintojen ja tehtävien jatkuvasta ja ennakoivasta kehittämisestä ja uudistamisesta siten, 
että tehtäviä ja palveluita on mahdollista hoitaa vaikuttavasti ja tuloksellisesti myös tulevaisuudessa.  
 
Uusia tehtäviä määritellessään tai säätäessään ministeriöt ovat velvollisia esittämään vastaavan resurssimäärän 
verran tehtävistä ja velvoitteista luopumisia. Velvoite koskee niin hallinnonalan omille toimijoille asetettavia 
velvoitteita kuin yrityksille ja kunnille asetettavia velvoitteita. 
 
Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: 
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Taloudelliset vaikutukset eivät ole vielä arvioitavissa. Vaikutukset syntyvät jatkuvan tehtävien ja velvoitteiden 
kumulatiivisen kertymän pysähtymisen kautta. 
 
Lopputuote: 
Ministeriöt hyödyntävät hallinnonalojen tulosohjauksessa ydintoimintoanalyysimallia etsittäessä toiminnallista 
ja taloudellista liikkumavaraa valtionhallinnon toiminnoista. 
 
Tehtävien ja velvoitteiden määrän kasvu pysähtyy. 
 
Ei taustoittavia liitteitä. 
 
 

1.9. Aluehallinnon kehittäminen: aluehallintovirastojen, maistraattien, ELY – keskusten ja TE -toimistojen 
toiminnan ja rakenteiden kehittäminen lähitulevaisuudessa 
 
Esityksen substanssiydin: 
Käynnistetään selvitys aluehallinnon virastorakenteen ja toimintamallien yhdenmukaistamiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä. Tarkempi kuvaus selvityksen painopisteistä muodostuu osana organisointimallia.  
 
Organisointimallia valmisteltaessa tulee erityisesti huomioida mm. seuraavat näkökohdat: 

1. nykyiset ja tiedossa olevat muutoshankkeet,  
2. mahdolliset uudet rakenteet, 
3. nykyinen johtamis- ja ohjausjärjestelmä, 
4. aluekehittämisen kokonaiskuva 

 
Hallinnollis-rakenteellisten uudistusten painopistealue käsittää tällä hetkellä 15 ELY -keskusta, 15 TE -toimistoa, 
6 aluehallintovirastoa ja 11 maistraattia. 
 
Tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää kaikkien julkishallinnon tehtäväalueiden ohjausta ja koko hallinnon 
toimintaa nykyisestä – koko Suomen järjestelmässä. Uudistuksella tulee selkeyttää olennaisesti hallinnon 
rakenteita, vähentää päällekkäistä työtä ja luoda merkittävästi nykyistä paremmat edellytykset toiminnan 
tehostamiselle ja tuottavuuden parantamiselle tulevaisuudessa. 

 
Esitettävien muutosten tulee mahdollistaa muun muassa resurssien nykyistä joustavampi käyttö ja lisätä 
toiminnan yhdenmukaisuutta niin valtakunnallisesti kuin eri hallinnonalojen välillä. Uuden 
aluehallintorakenteen tulee mahdollistaa myös resurssien ja asiantuntemuksen turvaaminen tiettyjen 
priorisoitujen ja kriittisten tehtävien hoitamiseen (mm. tietyt valtakunnallista organisointia ja toimivaltaa 
edellyttävät asiat). 
 
Esitystä valmisteltaessa on välttämätöntä huomioida myös kuntarakenteen uudistuminen, erilaiset aluejaot ja 
niihin kohdistuvat muutospaineet (mm. maakuntien asema ja lukumäärä). 
 
Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: 
Taloudelliset vaikutukset eivät ole vielä arvioitavissa. 
 
Lopputuote: 
Kansliapäällikkökokous tekee ehdotuksen selvityksen organisointimalliksi. Organisointimalli tuodaan 
talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi 31.1.2014 mennessä.  
 
Tavoitteena on uuden aluehallintorakenteen voimaantulo vuoden 2017 alussa. 
 
Selvityksen käynnistäminen on hyväksytty puolueiden puheenjohtajien kokouksessa 8.11.2013. 
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2. Digitalisaation avulla kohti tehokkaita palveluita ja rakenteellisia uudistuksia julkisessa hallinnossa 

Valtionhallinnossa ei ole ulosmitattu kaikkia digitalisaation mahdollisuuksia. Olemassa olevia tietovarantoja tulee 
voida hyödyntää paremmin. Useita suurivolyymisia tietovirtoja hoidetaan edelleen paperilla. Tietojen keräämisen 
reaaliaikaisuutta voidaan lisätä. Sähköisissä palveluissa on edelleen runsaasti mahdollisuuksia. Kaikissa muutoksissa 
tulee huomioida koko julkisen hallinnon ja myös muun yhteiskunnan tarpeet ja mahdollisuudet. Digitalisaatio on 
mahdollistaja ja esteiden poistaja. Rakenteita ja toimintatapoja voidaan muuttaa helpommin, kun tieto ei ole sidottu 
aikaan ja paikkaan ja se on helposti saatavissa. Alla olevat ehdotukset ovat nousseet esille eri työryhmissä ja 
kehittämishankkeissa (esim. ICT2015, SADe). Ne on tunnistettu uusien tehokkaampien toimintatapojen 
mahdollistajiksi. 
 
 
2.1. Yhteisen julkisen käyntiasiakaspalvelun rakentaminen 
 
Esityksen substanssiydin: 
Luodaan koko maan (pl. Ahvenanmaa) kattava kuntien ylläpitämä palvelupisteverkko, jossa asiakas saa yhden luukun 
periaatteella ainakin kuntien, poliisin lupahallinnon, työ- ja elinkeinotoimistojen mukaan lukien työvoiman 
palvelukeskukset, maistraattien, Verohallinnon ja Kansaneläkelaitoksen asiakaspalvelut. Pisteissä ohjataan asiakkaat 
ensisijaisesti käyttämään sähköisiä palveluja itsepalveluna. Mikäli substanssiosaamista edellyttävää palvelua 
tarvitaan, viranomaisen omat asiantuntijat antavat palvelun etäyhteydellä. Toimijakohtaiset toimipisteverkot 
uudistetaan, kun niihin ei kohdistu tältä osin vaatimusta asiakaspalvelun saavutettavuuden takaamisesta. 
 
Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: 
Esityksen taloudelliset vaikutukset eivät ole vielä arvioitavissa. Liitemuistiossa 6 on esitetty asiaa valmistelleen 
työryhmän arvioita esityksen taloudellisista vaikutuksista. Eri hallinnonalojen arviot siitä, ovatko esitetyt säästöt 
aidosti realisoitavissa esitetyssä mallissa poikkeavat kuitenkin työryhmän esityksestä. Toimintatapaa pidetään 
yleisesti hyvänä ja kannatettavana. Todellisuudessa hankkeesta aidosti saatavissa oleva säästövaikutus tulee 
kuitenkin vielä tarkemmin analysoida. 
 
Lopputuote: 
Ehdotusta pilotoidaan. Pilotoinnin aikana määritellään myös tarkemmin asian jatkovalmistelua linjaava toimeksianto. 
Pilotoinnin yhteydessä tulee erityisesti arvioida ehdotuksen vaikutuksia valtion viranomaisten omiin rakenteisiin, 
kuntiin sekä em. tahoille mahdollisesti syntyviin säästöihin, lisäkustannuksiin ja kaikkiin muihin resurssien käyttöön ja 
kohdentamiseen liittyviin näkökulmiin (kustannusvaikutusanalyysi). Pilotoinnin yhteydessä tulee arvioida myös sitä, 
miten ja millä velvoittavuudella hankkeen toimeenpanosta tulee säätää tai määrätä tarkoituksenmukaisimman 
lopputuloksen saavuttamiseksi. 
 
Pilotoinnin ja sen perusteella tehdyn jatkolinjauksen jälkeen on parhaimmillaan toteutettavissa palvelupisteverkko, 
jossa asiakas saa yhden luukun periaatteella ainakin kuntien, poliisin lupahallinnon, työ- ja elinkeinotoimistojen 
mukaan lukien työvoiman palvelukeskukset, maistraattien, Verohallinnon ja Kansaneläkelaitoksen asiakaspalvelut. 
 
Aikataulu: B, hallitus päättää toimenpiteen sisällöstä 11/2013. Asiaa on käsitelty useita kertoja mm. hallinnon ja 
aluekehityksen ministerityöryhmässä. 
 
Taustoittava liite 6. 
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Muut kohdan 2. lopputuotteet/käynnistettävät toimenpiteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukossa esitetty investointitarve on kertainvestointi ja rapo – tavoite kuvaa investoinnin myötä jatkossa vuosittain saatavaa säästöä. 
 
Esityksen kohtia 2.2. – 2.5. täydentävät/taustoittavat muistiot ovat liitteenä 7.

Otsikko Päävastuu Inv. tarve 
M€ 

Rapo. tav. 
M€ 

Aikataulu:  
A, B, C, D, E 

2.1. Yhteisen julkisen käyntiasiakaspalvelun rakentaminen VM   B 
2.2. Sähköistetään ja oikaistaan tietovirtoja 
- automatisoidaan paperimuodossa olevia suurivolyymisiä prosesseja kuten 

tilinpäätöstietojen raportointi viranomaisille (XBRL) 
-  julkiset hankinnat (PEPPOL) 
- korvataan asiakaskirjeet sähköisellä viestillä (Asiointitili sekä yrityksille että 

kansalaisille) 
- Kuntatieto-ohjelmassa rationalisoidaan valtion ja kuntien välisiä tietovirtoja 

VM  
 

3-4 milj 
1-2 milj 

 
2,3 milj 
5 milj 

kunnat 
14,5 milj. 

 
 

10-20 milj 
10-20 milj 

 
3,5 milj 

0,15 milj 
kunnat  

15,7 milj. 

 
 

B 
C 
 

B 
B 

2.3. Perustetaan reaaliaikainen ansiorekisteri 
- Veroon perustettavaan rekisteriin kootaan ajantasaisesti tiedot palkoista, 

palkkioista ja muista maksuista 
- rekisteriä hyödynnetään laajasti koko julkisessa hallinnossa esimerkiksi 

sosiaalihuollon prosesseissa 
- rekisteriä käytetään myös tilastolliseen seurantaan kuten verokertymä 

veronsaajille 

VM/VO/Vero   B 

2.4. Sähköisestä kanavasta houkuttelevin ja joissain tapauksissa ainoa 
asiointikanava 
- Velvoitetaan viranomaiset tuottamaan vielä puuttuvat suurivolyymiset 

asiointipalvelut sähköiseen kanavaan ja valitaan 20–30 palvelua, joissa 
tarjotaan sähköistä kanavaa ainoana asiointiväylänä. Liikkeelle lähdetään 
yritysten, yhdistysten ja muiden yhteisöjen palveluista 

VM/TEM  
10-20 milj 

 
60-80 milj 

 
B 

2.5. Vahvistetaan yritysten verkkopalveluja rakennepoliittisten toimien tueksi TEM 10 milj. 15-20 milj. A 
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SYVENTÄVÄT LIITEMUISTIOT (KOHTA 3.9) 
 
Liitemuistiot taustoittavat selvityshenkilön esitystä. Niiden sisältö voi joidenkin yksityiskohtien osalta poiketa 
varsinaisen esityksen sisällöstä. 

 
 
 
 

Liite 1 
Taustoittava muistio 

Valtioneuvoston ylimmän virkamiesjohdon virka- ja tehtävärakenteen kokonaisuudistus 

1 Lähtökohdat ja tavoitteet 
Valtion on työnantajana kyettävä hankkimaan palvelukseensa, kehittämään ja kannustamaan päteviä johtajia samalla, 
kun johtajien eläkepoistuma on nopeaa lähivuosina. Tällä hetkellä palveluksessa olevasta 130:sta ylimpään johtoon 
kuuluvasta henkilöstöstä poistuu eläkkeelle tai muutoin kymmenen vuoden aikana arviolta 99 henkilöä eli 76 %.  
 
Valtiovarainministeriö kehittää johtamista hallituksen vuonna 2008 tekemän valtion johtajapolitiikkaa koskevan 
periaatepäätöksen, sen toteutumisesta tehdyn arvion 2011 ja iltakoulukannanoton 2012 pohjalta. Ministeriö valmistelee 
ylimmän johdon uudistusta hyödyntäen sekä aikaisempaa valmistelua että sen pohjalta tehtyjä arvioita (vrt. HE 
valtionhallinnon johtavista virkamiehistä, 245/2006 vp).  
 
Tavoitteena on edistää: 
 
• hallinnon toimintakykyä ja hallituksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta 
• johtamistehtävien ja urien houkuttelevuutta ja valtion kykyä työnantaja rekrytoida päteviä johtajia hallinnon sisältä 

ja ulkoa 
• johdon liikkuvuutta ja käytettävyyttä valtionhallinnossa eri tehtävissä 
 
Ylimmän johdon virka- ja tehtävärakenteen uudistus valmistellaan hallituksen linjausten mukaisesti KEHU:n ja 
rakennepoliittisen ohjelman yhteydessä. Poliittisia linjauksia vaativat kysymykset käsitellään perustettavassa 
parlamentaarisessa komiteassa.  
 
2 Uudistuksen keskeinen sisältö 
 
2.1 Johdon foorumi 
Uudistuksen myötä valtionhallinnon ylin johto, 130 virkamiestä muodostaa valtionhallinnon yhteisen johdon foorumin, 
jota tuetaan tarkoituksenmukaisella virka- ja tehtävärakenteella ja kehittämistoimilla. Foorumin piiriin kuuluvia johtajia, 
virkoja ja tehtäviä johdetaan ja kehitetään valtioneuvoston yhteisenä voimavarana ja siten varmistetaan johdon 
liikkuvuus tehtävien välillä valtionhallinnossa. Kehittämistä ohjaa yhteinen näkemys johtamistehtävien ammattimaisesta 
sisällöstä ja niiden vaatimuksista ja siitä, miten johdon asema ja palvelussuhteet, rekrytointi, ura-ajattelu ja kehittäminen 
sekä suorituksen johtaminen kytkeytyvät yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.  
Lähtökohtina ovat yhtäältä yhteinen johtajapolitiikka ja johtamiskulttuuri ja toisaalta johtamistehtävien moninaisuus ja 
yksilölliset vaatimukset. Työnantajana valtio odottaa kaikilta johtajilta ja esimiehiltä aktiivista sitoutumista sekä yhteisiin 
tavoitteisiin että oman tehtävän kehittämiseen. Valtionhallinnon johdon tuki avustaa ministeriöitä johdon valinnassa ja 
potentiaalin tunnistamisessa sekä seuraa johdon rekrytointien laatua ja onnistuneisuutta. Hallinnon kehittymisen myötä 
selvitetään mahdollisuudet vahvistaa rekrytoinnin ja kehittämisen koordinaatiota ja tarjota johtajille henkilökohtaisia 
johtamisvalmennus-, urakonsultaatio- ja muita kehittämispalveluja. 
 
2.2 Nimittämistä ja tehtävään määräämistä koskevat muutokset 
Suunnitelman mukaan ylimmän johdon uudistuksen toteuttamisesta säädetään lailla. Tarkoitus on, että ylimmän 
virkamiesjohdon virat perustetaan valtionhallinnon yhteisiksi viroiksi (johdon virka). Virat sijoitetaan ministeriöihin ja 
virastoihin valtioneuvoston päätöksellä. Henkilö nimitetään johdon virkaan, minkä lisäksi henkilö määrätään erikseen 
johdon tehtävään esimerkiksi viiden vuoden määräajaksi. Määräajan päätyttyä johdon virkaan nimitetty määrätään 
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uuteen johdon tehtävään, ellei häntä tiettyjen edellytysten täyttyessä määrätä samaan tehtävään uudelleen. Tämä on 
mahdollista, jos hän on johtanut yksikköä menestyksellisesti ja hänen määräämisensä uudelleen on perusteltua. 
Virkamies voi määräajan jälkeen siirtyä myös muuhun kuin johdon tehtävään, esimerkiksi asiantuntijaksi, ja säilyttää 
asemansa johdon virkaan nimitettynä virkamiehenä.  
 
Sekä johdon virat että johdon tehtävät täytetään julkista menettelyä käyttäen. Johdon virkaa ei ilmoiteta avoimeksi 
itsenäisenä, vaan siihen liittyy johdon tehtävän avoimena olo. Johdon tehtävä ilmoitetaan avoimeksi silloin, kun 
tehtävään on tarkoitus määrätä muu kuin tehtävään jo aikaisemmin määräajaksi määrätty henkilö. Kun tehtävät 
pääsääntöisesti ilmoitetaan julkisesti haettaviksi, niihin voivat ilmoittautua sekä johdon virkaan jo nimitetyt henkilöt että 
valtionhallinnossa työskentelevät muut virkamiehet samoin kuin valtionhallinnon ulkopuoliset henkilöt. 
 
Nykyisin ylimmät virkamiehet nimitetään pääsääntöisesti määräajaksi virkaan. Uudistuksella estetään määräaikaisista 
virkanimityksistä johtuva viransijaisuusketjujen käyttö.  
 
2.3 Kohteena olevat virkamiehet ja nimitystoimivalta 
Uudistuksen kohteena olevia johdon tehtäviä ovat ministeriöissä kansliapäällikön, alivaltiosihteerin ja osastopäällikön 
tehtävät, valtioneuvoston asetuksella säädettävät ministeriön osastopäällikön tehtävää vastaavat tehtävät sekä 
valtioneuvoston asetuksella säädettävät välittömästi ministeriön alaisen keskushallinnon viraston päällikön tehtävät. 
Uudistus ei koske ulkoasiainministeriön virkoja, sillä ministeriöllä on oma urajärjestelmänsä. 
 
Suunnitelman mukaan valtioneuvoston yleisistunto nimittää henkilön johdon virkaan ja määrää johdon tehtävään. Se 
ministeriö, jonka hallinnonalalla virka on, esittelee asian valtioneuvoston yleisistunnolle. Lisäksi ministeriö määrittelee 
tehtävään liittyvät erityiset vaatimukset ennen kuin virka ja tehtävä ilmoitetaan avoimiksi. 
 
3 Toteutus ja vaikutukset 
Tavoitteena on, että hallituksen esitys valtionhallinnon ylimmän johdon virka- ja tehtävärakenteen uudistamisesta 
valmistellaan vuoden 2014 aikana siten, että hallituksen esitys on mahdollista antaa vielä kuluvan hallituskauden aikana.  
Uudistuksella ei ole välittömiä kustannusvaikutuksia. Toteutuessaan uudistus vahvistaa ammattimaista, yhteistä 
johtamiskulttuuria ja poikkihallinnollisuutta ja siten vaikuttaa myönteisesti myös valtionhallinnon tuottavuuteen. 
 
Välillisesti uudistus koskee myös muita johtajia ja henkilöstöryhmiä. Muun muassa ylimmän johdon liikkuvuus tarjoaa 
esimerkin ja edistää henkilöstön liikkuvuutta ja toimintakulttuurin uudistumista.  
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Liite 2 

Taustoittava muistio 

Käynnistetään eräiden valtion tietohallinnon tehtävien kokoamiseen tarvittavat valmistelevat toimenpiteet 

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelman kohta 2.11 ja 3.9 (hallinnon ICT-rakenteiden osalta) 

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (29.8.2013) talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden 
kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi sisältää mm. ICT:n hyödyntämistä koskevia hankkeita. Ohjelman mukaan Suomen 
pirstaloitunut tietojärjestelmäpohja on tuottavuusongelma julkisella sektorilla ja este uusien palveluiden kehittämiselle 
etenkin kuntasektorilla. Samoin valtiohallinto on edelleen sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti hajautunut, mikä 
vaikeuttaa voimavarojen tehokasta kohdentumista ja yhteisten linjausten läpiviemistä ja heikentää tätä kautta 
saavutettavaa tuottavuushyötyä ja vaikuttavuutta sekä saa aikaan päällekkäistä työtä. Hallituksen mielestä kansalaisille ja 
yrityksille tarjottavien sähköisten palvelujen osuutta on lisättävä siten, että palvelut voidaan jatkossa hoitaa laadukkaasti 
nykyistä tehokkaammin ja taloudellisemmin. 

Rakennepoliittisen ohjelman mukaan (kohta 2.11) ”Toteutetaan viipymättä kansallinen sähköinen palveluväylä ja 
sähköinen tunnistautuminen kustannustehokkaasti sekä Viron yhteistyömahdollisuudet täysimääräisesti hyödyntäen” 
sekä (kohta 3.9.3) ”Palvelurakenteita ja toimintoja uudistetaan sekä keskushallinnossa että aluehallinnossa 
valtionhallinnon tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi”. 

Osana rakennepoliittisen ohjelman valmistelua on keskusteluun noussut tarve toimialat ylittävien kansalliseen 
tiedonhallintaan sekä ICT:n ja tiedon hyödyntämiseen liittyvien toimeenpanotason tehtävien organisoinnille 
valtiovarainministeriön alaiseen virastoon tai laitokseen, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja sähköisen asioinnin 
edistämiseksi. 
 
Kansallisen palveluarkkitehtuurin toimeenpanon nopea eteneminen on kansallisesti hyvin tärkeää, joten se tulee 
käynnistää nopeasti. Lisäksi edellä kuvattujen virastotason laajempien vastuiden läpikäynti ja vastuiden organisointi 
edellyttää selvitystyötä. Etenemisehdotus näiden asioiden osalta on seuraava: 

 
1. Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon organisointi 

• Valmistellaan valtiovarainministeriön JulkICT-toiminnon johdolla talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 
1.2.2014 mennessä ehdotus Kansallisen palveluarkkitehtuurin toimeenpanovastuiden organisoinnista 
Väestörekisterikeskukseen perustettavaan, valtiovarainministeriön JulkICT-toiminnon ohjauksessa toimivaan, 
operatiiviseen yksikköön. 

• Kiinnitetään valtiovarainministeriön ohjaustehtäviin ja toimeenpanosta vastaavan viraston käyttöön 
alkuvaiheessa 15 henkilötyövuoden suuruinen työpanos, jota tarkastellaan uudelleen toimeenpanon edetessä. 

 
2. Virastotason vastuiden selvitystyö 

• Valmistellaan valtiovarainministeriön johdolla yhteistyössä ainakin liikenne- ja viestintäministeriön, maa- ja 
metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ehdotus 
toimialat ylittävien kansalliseen tiedonhallintaan sekä ICT:n ja tiedon hyödyntämiseen liittyvien 
toimeenpanotason tehtävien ja palvelujen sekä niiden rahoituksen, ohjauksen ja hoitamisen organisoinnista 
valtiovarainministeriön ohjauksessa toimivaan yhteen toimivaltaiseen viranomaiseen. 

• Ehdotus tuodaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätettäväksi viimeistään toukokuussa 2014, jolloin 
päätös viraston perustamisesta voidaan tehdä osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa. 

 
Keskeistä on varmistaa nopeasti Kansallisen palveluarkkitehtuurin toimeenpanon eteneminen ja riittävä virkatyövoiman 
resursointi siten, että valtiovarainministeriön ja toimeenpanosta vastaavan viraston käyttöön kiinnitetään alkuvaiheessa 
15 henkilötyövuoden suuruinen työpanos. Toimeenpanon edetessä tarkastellaan uudelleen tarvittavan 
henkilötyöpanoksen suuruutta. 
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Liite 3. 
 
Taustoittava muistio 

Valtion vahingonkorvaustoiminta keskitetään Valtiokonttoriin tarkentaen aikaisemmin HALKE:ssa käsiteltyä esitystä 
 
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen 
Valtioon kohdistuvien vahingonkorvausvaatimusten hoito on tällä hetkellä hajautettu kulloinkin sen viranomaisen 
tehtäväksi, jolle asia luonteensa puolesta kuuluu tai jolle asian käsittely on säädöstasolla määrätty. Valtion 
vahingonkorvaustoimintaa keskittämällä vahingonkorvausvaateiden käsittely voitaisiin saada entistä 
yhdenmukaisemmaksi siten, että keskenään samanlaisissa tapauksissa korvaukset tosiasiallisesti määrättäisiin samalla 
tavoin riippumatta vahingon aiheuttaneesta viranomaisesta. Lisäksi vahingonkorvaustoiminta voitaisiin saada 
tarkoituksenmukaisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi. Vahingonkorvaustoimintaa on ollut tarkoitus keskittää 
Valtiokonttoriin, joka muutoinkin hoitaa huomattavan osan valtion vahingonkorvauksista.  
 
Työryhmän ehdotus vahingonkorvaustoiminnan keskittämisestä osittain Valtiokonttoriin valmistui toukokuussa 2013. 
Ehdotus oli kirjoitettu hallituksen esityksen muotoon ja se oli tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2014 alusta. Ehdotus 
oli jatkoa aiemmalle ehdotukselle vuodelta 2010, jossa vahingonkorvaustoiminta ehdotettiin keskitettäväksi lähes 
kokonaan. 
 
Ehdotuksesta annetuissa lausunnoissa osa ministeriöistä kannatti keskittämistä, mutta osa katsoi, että 
vahingonkorvaustoiminta on niiden osalta jo nyt järjestetty tehokkaasti ja niin, että se hyödyttää toiminnan kehittämistä. 
Erityisesti poliisihallinnon ja liikenne- ja viestintäministeriön taholta keskittämistä Valtiokonttoriin vastustettiin. 
 
Työryhmän keskeiset ehdotukset 
• Keskitetyn vahingonkorvaustoiminnan piiriin tulisi sellaiset korvausvaatimukset, jotka perustuvat valtion 

viranomaisen virheeseen tai laiminlyöntiin taikka toimintaan, josta valtio vastaa tahallisuudesta tai 
huolimattomuudesta riippumatta.   

• Kaikki viranomaistoiminnassa aiheutuneet henkilöön kohdistunutta vahinkoa koskevat korvausvaatimukset 
käsiteltäisiin yhtenäisin perustein keskitetysti Valtiokonttorissa myös muutoin keskittämisen ulkopuolelle jäävien 
toimintojen osalta. 

• Keskitetyn menettelyn ulkopuolelle jätettäisiin sellaisten esine- ja taloudellista vahinkoa koskevien 
korvausvaatimusten ratkaisu, joiden hoitaminen keskitetyssä menettelyssä ei olisi välttämätöntä siksi, että toiminta 
jo nykyisellään riittävästi huomioi keskittämiselle asetetut tavoitteet (mm. ulosottomenettelystä, 
maanmittaustoimituksista, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen harjoitustoiminnasta, verotus- ja 
tullaustoiminnasta, liikenneväylien ylläpidosta aiheutuvat vahingot). 

Resurssivaikutukset 
Uudistuksella olisi ollut seuraavia resurssivaikutuksia: 
 
1. Henkilötyövuodet ja niiden vaatimat määrärahat 
Keskitettävien vahingonkorvaustehtävien edellyttämä lisähenkilöstön tarve Valtiokonttorissa arvioitiin kahdeksi 
henkilötyövuodeksi ja 140 000 euroksi. Siirrettäväksi ehdotettiin yksi virka Poliisihallituksesta ja yksi virka 
Liikennevirastosta. 
 
2. Korvauskäsittelyn tietojärjestelmän kehittäminen 
Keskitetyn vahingonkorvaustoiminnan liittäminen olemassa olevaan tietojärjestelmään arvioitiin edellyttävän noin 
52 000 euron kertainvestointia. Rahoitus oli tarkoitus kerätä nykyisin vahingonkorvauksia käsitteleviltä virastoilta 
vahinkotapausten suhteessa. 
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3. Korvausmäärärahat 
 
Keskitetyn vahingonkorvaustoiminnan maksamien vahingonkorvausten kattamiseksi virastojen määrärahoista 
(useimmissa tapauksissa toimintamenomäärärahoista, joissain tapauksissa erityisistä korvausmäärärahoista) siirrettäisiin 
vahingonkorvauksiin keskimäärin viimeisen kolmen vuoden aikana käytetty määrä. Määrärahat oli tarkoitus siirtää 
momentille 28.50.50 (vahingonkorvaukset) v. 2014 alusta. Siirto olisi merkinnyt  n. 430 000 euron lisäystä momentille, 
jolle v. 2013 on budjetoitu 39,285 milj. euroa.  
 
Ehdotuksen käsittelyvaiheet 
Ehdotusta käsiteltiin kahdesti hallinnon kehittämisen ministerityöryhmässä keväällä 2013. Keskustelussa erityisesti 
sisäasiain- sekä liikenne- ja viestintäministeriön taholta esitettiin epäilyjä tosiasiallisten säästöjen aikaansaamisesta ja 
vastustettiin HTV-siirtoja, koska vahingonkorvausasioita jouduttaisin keskittämisestä huolimatta edelleen käsittelemään 
myös  poliisihallituksessa ja liikennevirastossa. 
 
HTV-siirroista ei löytynyt yksimielisyyttä myöskään ministeriöiden kanssa käydyissä jatkoneuvotteluissa.  
 
Valtiokonttori arvioi sittemmin, että keskittämisehdotus voitaisiin toimeenpanna myös ilman HTV-siirtoja, mutta 
valtiovarainministeriössä arvioitiin, ettei lisätehtävien antaminen Valtiokonttorille ilman lisäresursseja ollut mahdollista 
tilanteessa, jossa parhaillaan käytiin yhteistoimintaneuvotteluja henkilöstön vähentämiseksi. 
 
Hallituksen budjettiriihessä ehdotusta ei sisällytetty vuoden 2014 talousarvioon eikä niin ollen hallituksen esitystä 
eduskunnalle annettu. 
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Liite 4. 
 
Taustoittava muistio 

Eräiden muutoksenhakulautakuntien yhdistämismahdollisuudet 
 
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntia ovat sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, työttömyysturvan 
muutoksenhakulautakunta, opintotuen muutoksenhakulautakunta, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta sekä 
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta. 
 
Eri lautakunnissa käsittelyajat vaihtelevat merkittävästi. Lautakuntatoimintojen yhdistämisellä voitaisiin turvata 
tasaisempi palvelutaso, tasata resurssien käyttöä, helpottaa tehtävien organisointia ja keskittää hallintoasioiden hoitoa.  
 
Pidemmällä aikavälillä resurssivajausta ja siitä johtuvaa käsittelyaikojen venymistä on ollut nähtävissä sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnassa, työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa sekä opintotuen 
muutoksenhakulautakunnassa. Sen sijaan työeläkeasioiden ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnissa 
käsittelyajat ovat olleet kohtuullisella, noin 6 kuukauden tasolla. Työeläkeasioiden ja tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakuntien toiminta rahoitetaan työeläke- ja tapaturmatoimintaa harjoittavilta vakuutuslaitosten 
maksuilla, kun muiden lautakuntien rahoituksesta vastaa valtio. Tämän vuoksi lautakunnat ovat eri tavoin kyenneet 
reagoimaan valitusmäärien muutoksiin. 
  
Lautakuntien yhdistämismahdollisuuksien selvittäminen on tarkoitus kohdentaa erityisesti sosiaaliturvan ja 
työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan sekä opintotuen muutoksenhakulautakuntaan, koska nämä ovat valtion 
rahoituksen ja tulosohjauksen piirissä. Myös resurssivajaus ja käsittelyaikojen venyminen on kohdistunut näihin 
lautakuntiin. Jos näiden lautakuntien osalta myös muita hyötyjä ilmenee, voidaan yhdistymisselvitystä laajentaa 
myöhemmin myös muihin lautakuntiin. 
 
Lautakuntien yhdistämisen ei sinällään nähdä tuovan suoria säästöjä vaikka toimintoja pyritään kehittämään myös 
prosessien uudistamisella. Selvitystyön yhteydessä selvitetään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan, 
työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan ja opintotuen muutoksenhakulautakunnan nettobudjetointia. Tällöin 
lautakuntien toiminnan rahoittaisivat tahot, joiden päätöksiä lautakunnassa käsitellään eli esim. Kela, työttömyyskassat, 
työttömyysvakuutusrahasto. Tätä kautta lautakuntien rahoitus laajenisi ja valtion rahoitusvastuu pienenisi nykyisestä 
noin 2 milj. eurolla.  
 
Lautakuntien yhdistäminen ei välttämättä tuo sellaista rahallista tai muutakaan merkittävää hyötyä, jota ei voitaisi hoitaa 
nykyistä yhteistyötä kehittämällä. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on jo nykyisellään suuri, valituksia käsitellään 
vuositasolla yli 20 000. Tämän lautakunnan toiminta on ollut ruuhkautunutta useiden vuosien ajan. Sen yhdistäminen 
muihin voi olla ongelmallista ja riskialtista juuri kun toimintaa on saatu vakiinnutettua.   
 
Selvitystyö ja lautakuntien yhdistäminen vaatii kolmikantaneuvotteluja. Selvitystyö aloitetaan 2014. Ensi vaiheessa 
selvitetään lautakuntien yhdistämismahdollisuudet ja alustavat resurssivaikutukset. Toisessa vaiheessa valmistellaan 
ehdotus tehtävien ja palvelujen rahoituksen, ohjauksen ja hoitamisen organisoinnista yhteen toimivaltaiseen 
viranomaiseen. Valmistelussa selvitetään ehdotusten toteuttamisen edellyttämät lainsäädäntömuutokset. 
Valmistelutyötä johtaa sosiaali- ja terveysministeriö (vakuutusosasto) ja se tehdään tiiviissä yhteistyössä opetus- ja 
kulttuuriministeriön kanssa. Uudistukset voisivat tulla voimaan 2017/2018. 
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Liite 5. 
 
Taustoittava muistio 

Valtion täytäntöönpanokelpoisten rikosperusteisten saatavien perinnän keskittäminen Oikeusrekisterikeskukseen 
 
Tavoite:  Tavoitteena on keskittää kaikki valtion täytäntöönpanokelpoiset rikosperusteiset saatavat ja 

hallinnolliset seuraamusmaksut oikeusministeriön hallinnonalalla toimivan Oikeusrekisterikeskuksen 
perittäväksi. Oikeusrekisterikeskus hoitaa nykyisin varallisuusrangaistusten ja 
menettämisseuraamusten täytäntöönpanon sekä eräiden muiden valtiolle tulevien korvausten ja 
maksujen perinnän ja käy parhaillaan verohallinnon kanssa neuvotteluja verohallinnon 
tuomiosaatavien perimisen siirtämisestä hoidettavakseen. Samanlaisia täytäntöönpanokelpoisia 
saatavia on mm. tullilaitoksessa. 

 
Lopputuote:  Valtion perimisasioiden riittävä keskittäminen ORK:een. 
 
 
Sisältö:  Selvitetään valtion perimiskelpoiset, massaluonteiset saatavat. Selvitetään ORK:n tietojärjestelmät ja 

toimintaprosessin mahdollisuudet ottaa vastaan uusia tehtäviä ja tehtäväsiirtojen edellyttämät 
henkilöstömuutokset. Lähtökohtaisesti viraston täytäntöönpanojärjestelmä pystyy vastaanottamaan ja 
käsittelemään valtiohallinnon rikosperusteiset saatavat. Selvitetään keskittämisen tuoma 
tehostamispotentiaali. Selvitys tehtäisiin vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla. Käydään vuoden  
2014 loppuun mennessä neuvottelut perimistehtävien siirrosta ja valmistellaan tarvittavat 
säädösmuutokset sekä henkilöstömuutokset. 

 
Toimeenpano: Selvitystyötä johtaa oikeusministeriö yhteistyössä ORK:n kanssa. Perusselvityksen jälkeen jatketaan 

neuvotteluilla VM:n ja kohdevirastojen ja ministeriöiden kanssa siirtomahdollisuuksista ja 
aikatauluista. Käynnistetään asiaa koskeva säädösvalmistelu ja henkilöstömuutokset. 

 
Jatkotyö: Jatkotyönä voidaan selvittää valtion kaikkien perimiskelpoisten saatavien perimisen keskittämistä. 

Tämä on kuitenkin esitettyä selvästi laajempi kokonaisuus ja soveltuu paremmin tehtäväksi jossain 
suuremmassa organisaatiossa kuin ORK:ssa. 

 
Määrärahaseuraamukset:  
 

Ei ole tarkemmin selvitetty.  
Tässä vaiheessa voidaan esittää karkeana arviona, että henkilötyövuosien säästö koko valtiohallinnon 
osalta olisi 10 henkilötyövuotta (a 50 000 euroa) eli vuotuinen säästö olisi 500 000 euroa. 
Hanke tehostaa hajanaisesti järjestettyä rikosperusteisten saatavien perimistä merkittävästi.  
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Liite 6 
Taustoittava muistio 

Julkisen hallinnon yhteisen käyntiasiakaspalvelun toteuttaminen 
Luodaan koko maan (pl. Ahvenanmaa) kattava kuntien ylläpitämä palvelupisteverkko, jossa asiakas saa yhden luukun 
periaatteella ainakin kuntien, poliisin lupahallinnon, työ- ja elinkeinotoimistojen mukaan lukien työvoiman 
palvelukeskukset, maistraattien, Verohallinnon ja Kansaneläkelaitoksen asiakaspalvelut. Pisteissä ohjataan asiakkaat 
ensisijaisesti käyttämään sähköisiä palveluja itsepalveluna. Mikäli substanssiosaamista edellyttävää palvelua tarvitaan, 
viranomaisen omat asiantuntijat antavat palvelun etäyhteydellä. Toimijakohtaiset toimipisteverkot uudistetaan, kun 
niihin ei kohdistu tältä osin vaatimusta asiakaspalvelun saavutettavuuden takaamisesta. 
 
Perustelut:  
Julkisen hallinnon yhteisellä asiakaspalvelulla turvataan hallintopalveluissa käyntiasiointipalvelun saavutettavuus yhden 
luukun periaatteella ja parannetaan käyntiasioinnin tehokkuutta ja tuottavuutta sekä sopeutetaan käyntiasiointipalvelun 
kapasiteetti alenevaan kysyntään. 
 
Aikataulu:   
Yhteinen asiakaspalvelu pannaan täytäntöön vuosien 2015–2019 aikana. Järjestelmän pilotointi käynnistetään 
viimeistään vuoden 2014 alussa. Yhteisen asiakaspalvelun tarvitsemat tietotekniset järjestelmät, rahoitus ja 
henkilöstöratkaisut valmistellaan niin, että ensimmäiset varsinaiset yhteiset asiakaspalvelupisteet voivat aloittaa 
toimintansa viimeistään vuoden 2015 kesällä. 

 
Yhteiset asiakaspalvelupisteet perustetaan suunnitellusti vaiheittain vuoden 2019 loppuun mennessä. Yhteisten 
asiakaspalvelupisteiden perustamisen edetessä sopeutetaan valtion toimijoiden toimipisteverkko ja tehdään tarvittavat 
henkilöstöratkaisut. 

 
Taloudelliset vaikutukset: 
Vuotuiset ylläpitokustannukset jakautuvat rahoitusmallissa perusosaan ja suoriteosaan. Rahoituksen perusosalla 
katetaan pisteen ylläpidosta koituvia kiinteitä kustannuksia (toimitilat, laitteet ja tietojärjestelmät). Rahoituksen 
suoriteosalla korvataan suoritteiden antamiseen kuluvaa palveluneuvojien välitöntä ja välillistä työtä. Suoriteosan 
suuruus määräytyy suoraan annettujen suoritteiden määrästä. 
 
Käyntiasiointivolyymin arvioidaan pienemmissä kunnissa suuntautuvan kokonaisuudessaan yhteisiin 
asiakaspalvelupisteisiin, vähentyen portaittain suurten kaupunkien 25 %:n osuuteen kokonaiskysynnästä. Käyntiasioinnin 
volyymin arvioidaan pienenevän 30/50 % mm. sähköisen asioinnin lisääntymisen seurauksena. 
 
Asiakaspalvelun laajamittaisen kokoamisen mahdollistama säästöpotentiaali on valtion toimijoiden osalta 55 miljoonaa 
euroa, minkä realisoituminen edellyttää käyntiasioinnin edellä kuvatulla tavalla yhteiseen asiakaspalveluun sekä 
päällekkäisten rakenteiden ja toimintojen purkamista. 

 
Kuntien on mahdollista saavuttaa asiakaspalveluaan keskittämällä ja toimintaprosessejaan vastaavasti uudistamalla 20 
%:n säästöt, mikä yhteiseen asiakaspalveluun laajamittaisesti siirryttäessä tarkoittaa järjestämisvelvollisissa kunnissa 20 
miljoonan euron vuotuista säästöä. 
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Liite 7. 
 

 
Digitalisaation avulla kohti tehokkaita palveluita ja rakenteellisia uudistuksia julkisessa hallinnossa 
 
Taustoittava muistio 

2.2. Sähköistetään ja oikaistaan tietovirtoja 
• automatisoidaan paperimuodossa olevia suuri volyymisiä prosesseja kuten tilinpäätöstietojen raportointi 

viranomaisille (XBRL) 
• julkiset hankinnat (PEPPOL) 
• korvataan asiakaskirjeet sähköisellä viestillä (Asiointitili sekä yrityksille että kansalaisille) 
• Kuntatieto-ohjelmassa rationalisoidaan valtion ja kuntien välisiä tietovirtoja 

 
Tilinpäätöstietojen raportointi viranomaisille (XBRL) 
Taloudellisten tietojen lähettäminen rakenteellisessa ja koneluettavassa muodossa yrityksiltä viranomaisille leikkaa 
raportoinnin kokonaiskustannuksia. Englantilaisen tutkimuksen mukaan raportointi säästää keskimäärin 25 % aikaa 
(=kustannuksia) raportoinnista. Tiedon muodostaminen automatisoidaan yritysten talousjärjestelmistä. Käytössä on 
kansainvälinen standardi XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ja sille luotu suomalainen taksonomia. Työtä on 
tehty Aalto-yliopiston Real Time Economy (RTE) hankkeessa. Suomi on jälkijunassa ottamassa käytäntöä käyttöön. 
 
Esitys on osa ICT2015 – 21 polkua kitkattomaan Suomeen raporttia (polku 2). 
 
Hallinnollisen taakan vähenemisen lisäksi on tunnistettu seuraavia hyötyjä: 

• Tilinpäätöstiedon saatavuus 
• Tiedon laatu 
• Vertailtavuus 
• Käytettävyys 
• Taloudellinen läpinäkyvyys 
• Tiedon reaaliaikaisuus  

 
Seuraavia askeleita ovat vastaanottorajapinnan suunnittelu. Työ on käynnistetty Veron ja Valtion IT-palvelukeskuksen 
esiselvityksellä. Samaa rajapintaa tullaan käyttämään myös tietojen siirrossa Patentti- ja rekisterihallitukseen sekä 
Tilastokeskukseen. Samaa tekniikkaa tutkitaan osana alla kuvattua kuntatieto-ohjelmaa. Kuntien tilinpäätös voidaan 
pienin muutoksin raportoida samalla tekniikalla. 
Julkiset hankinnat (PEPPOL) 
 
Suomi on johtavia maita rakenteellisen verkkolaskun käytössä. Eurooppa-neuvoston päätelmissä 24.10. korostettiin 
tämän lisäksi siirtymistä sähköiseen hankintatoimeen. Hankinnat ovat merkittävä kustannustekijä sekä viranomaisille 
että niille tarjoaville yrityksille. Hankinnat olisi mahdollista sähköistää kilpailutuksesta aina laskutukseen saakka. 
Suurimmat säästöt olisivat saavutettavissa sähköisissä tilauksissa. 
 
Suomi osallistui komission puoliksi rahoittamaan julkisten hankintojen sähköistämishankkeeseen PEPPOL. Sen tulokset 
on otettu esimerkiksi Norjassa käyttöön ja Suomesta hankkeeseen osallistuneet yritykset tarjoavat siellä palvelua. 
Lähtökohdat hankintojen sähköistämiseen ovat tältä osin hyvät. 
 
Valtionhallinnon hankintatointa on kehitetty voimakkaasti viime vuosina ja sillä on saatu merkittäviä säätöjä esimerkiksi 
Hanselin yhteishankintojen kautta. Valtionhallinnon ministeriöiden, virastojen ja laitosten hankintakäytännöt ovat 
edelleen hajanaiset. Jotta hankintojen sähköistämisestä saataisiin merkittävää taloudellista hyötyä, tulee 
hankintaprosessit uudistaa ja yhtenäistää. Kuntien osalta tilanteesta ei ole selkeää kuvaa. 
Korvataan asiakaskirjeet sähköisellä viestillä (Asiointitili sekä yrityksille että kansalaisille) 
 
Tässä kuvataan, millainen vaikutus asiointitilin toimintamallin kehittämisellä on julkisen talouden säästöjen 
saavuttamiseksi. Vaikutus perustuu julkishallinnon kansalaisille tarjoamien palveluiden tehostumiseen ja laadun 
parantumiseen sähköistä asiointikanavaa suosimalla.  
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Kansalaisen asiointitili tarjoaa jo nykyään kaikille julkishallinnon toimijoille mahdollisuuden lähettää ja vastaanottaa 
päätöksiä, tiedoksiantoja ja niihin liittyviä kansalaisten viestejä sähköisesti turvallisesti, nopeasti sekä ajasta ja paikasta 
riippumattomasti. Julkishallinnon kannalta kansalainen on tavoitettavissa sähköisesti ja kansalaisen kannalta 
yhteydenpito julkishallinnon kanssa on nykyaikaista ja turvallista. Viranomaiset eivät ole hyödyntäneet tätä 
mahdollisuutta odotetulla tavalla. Tässä muistiossa ehdotetut toimintamallin muutokset selkiyttävät ja helpottavat 
sähköisen asioinnin käyttäjänottoa viranomaisen palvelussa ja antaa sähköiselle asioinnille virallisen roolin, ilman että 
kansalaista kuitenkaan pakotetaan sähköiseen asiointiin:  

• Pikatili -ominaisuuden ja -toimintamallin avulla asiointitilin perustaminen tapahtuu viranomaisten toimesta 
aktiivisesti ja kansalainen saa asiointitilin käyttöönsä paljon yksinkertaisemmin kuin nykyään. Tällöin kansalaiset 
ottavat sähköisen kanavan selvästi nykyistä todennäköisemmin ja nopeammin käyttöön ja suunnitellut säästöt 
aikaistuvat.  

• Yleissuostumus -toimintamallissa annetaan suositus, jonka mukaan kansalaisen otettua asiointitilin käyttöön 
sinne voidaan lähettää viranomaispalveluista viestejä, ellei kansalainen kiellä tietyn palvelun viestien 
vastaanottamista tai kyseisen palvelun luonteen katsotaan olevan sellainen, että se vaatii erillisen suostumuksen 
kansalaiselta. Nykyään useat viranomaiset tulkitsevat säädöksiä niin, että lupa on kysyttävä erikseen joka 
palvelun kohdalla, mikä hidastaa sähköisen kanavan käyttöä huomattavasti.  

• Automaattinen asiointitili -toimintamallissa jokaiselle kansalaiselle perustetaan automaattisesti oma asiointitili 
ja kaikki viranomaiset ovat velvoitettuja käyttämään sitä, ellei ole selvää perustetta käyttää jotain muuta jo 
olemassa olevaa menettelyä. Asiointitili lähettää ne viestit kirjeitse, joita vastaanottaja ei ole lukenut 
määräajassa. Tämä menettely nopeuttaa kaikkien eniten sähköisen kanavan käyttöä.  

Laskelmat osoittavat, että kaikki mainitut kehittämistoimet tuottavat useiden miljoonien eurojen säästöt julkishallinnolle 
viiden vuoden tarkastelujaksolla 2014-2018:  
 
Toimintamalli Investoinnit Tuotot yht. Tuotot, valtio Tuotot, kunnat 
Pikatili 8 542 000 13 424 000 11 008 000 2 416 000 
Yleissuostumus 8 949 000 14 886 000 12 207 000 2 679 000 
Automaattinen 
asiointitili  

10 197 000 18 123 000 14 861 000 3 262 000 

 
Investointeihin on laskettu kaikki keskitettyyn rahoitukseen perustuvat kustannukset. Kustannusrakenne on sellainen, 
että noin 70 % kustannuksista on riippuvia käytön ja käyttöönottojen määrästä. Mikäli käyttö ei kasva oletetulla tavalla, 
pysyvät kustannuksetkin vastaavasti pienempinä.  
 
Taloudellisten säästöjen lisäksi on huomioitava, että toiminnan siirtyessä sähköisen kanavaan myös palvelujen laatu ja 
nopeus paranevat. Tanskasta saatujen kokemusten mukaan kansalaiset pitävät  sähköisiä palveluita parempina kuin 
perinteisillä tavoilla saavutettavia palveluita. Lisäksi asiointitilin käytön yleistyminen tukee julkishallinnon 
yhteentoimivien sähköisten palveluiden syntymistä, mikä auttaa esimerkiksi kansallisen palvelukanavan hyötyjen 
realisoitumista.  
 
Työryhmä ehdottaa, että pikatilin ja yleissuostumuksen mukaiset toimintamallin muutokset pannaan toimeen 
mahdollisimman nopeasti ja automaattiseen asiointitiliin siirtymisen valmistelu aloitetaan viimeistään vuoden 2014 
alussa. Työryhmä myös esittää, että asiointitilin keskitettyä rahoitusta jatketaan ainakin 2-3 vuotta, jotta hyvin alkuun 
päässyt kehitys jatkuisi (huomioitu yllä olevissa luvuissa). Vasta kun asiointitili on saavuttanut hyvin laajan käytön, 
voidaan harkita asiointitilin maksullisuutta viranomaisten suuntaan. 
 
Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (kuntatieto-ohjelma) 
Valtiovarainministeriön 5.9.2012 asettamalla Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon 
kehittämisohjelmalla (Kuntatieto-ohjelma) parannetaan tuottavuutta kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen 
tuotannossa, jalostuksessa ja raportoinnissa.  
 
Kuntatieto-ohjelman tavoitteena on yksinkertaistaa ja helpotetaan kuntien tiedonantotaakkaa koordinoimalla ja 
rationalisoimalla nykyistä valtion kuntiin kohdistamaa tiedonkeruuta. Erityisesti työajan säästymistä tavoitellaan kunnissa 
ja kuntayhtymissä. Lisäksi kehitystyön tavoitteena ovat kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastotiedon 
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tuottamisen nopeuttaminen, neljännesvuositaloustilastoinnin laajentaminen sekä tietojen laadun, käytettävyyden ja 
vertailukelpoisuuden kohentaminen. 
 
Kuntatieto-ohjelman toteutuksen käyttöönoton avulla tavoitellaan lisäksi kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen 
tuotannon, jalostuksen ja jakelun tuottavuuden parantumista niihin käytetyn työajan säästymisenä. Tavoitteena on että 
arviojaksolla 2013 – 2020 uusien tietomääritysten, muutettujen tiedonkäsittelyprosessien sekä automatisoidun tietojen 
käsittelyn avulla kuntien ja kuntayhtymien saama säästö raportoinnista kuntien talous- ja toimintatilastoon olisi n. 17 
henkilötyövuotta (laskennallisesti n. 1,63 milj. euroa) ja säästö kunnan oman tietohuollon tarvitseman tiedon 
tuottamisesta n. 1 115 henkilötyövuotta (laskennallisesti n. 15,7 milj. euroa).  
 
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä on, että ohjelman avulla:  

• Kuntia koskevat talous- ja toimintatietojen tuotanto- ja raportointikäytännöt yhtenäistetään ja valtion kuntia 
koskevaa raportointivaatimukset muutetaan yhtenäisemmiksi 

• Kuntien taloudentilan raportointivelvollisuutta kehitetään paremmin toimintaa ja päätöksentekoa tukevaksi 
• Kuntien tietojärjestelmissä ja tietojen siirrossa käytetään yhteisiä ydinluokituksia ja näiden luokitusten hallinta 

hoidetaan keskitetysti 
• Kuntien sisäisten sekä kuntien ja valtion väliset kuntien talous- ja toimintatietojen tietovirrat rationalisoidaan 

tietojen yhteiskäytön ja avoimen tiedon periaatteiden mukaiseksi 
 
Kehitysohjelman keskeiset lopputulokset ovat standardoidut tietomääritykset ja suositukset tietomääritysten käytöstä 
(kuntien tililuettelo, kuntien tehtäväluokitus, kuntien palveluluokitus sekä toimipaikkatieto), uusi kuntien talous- ja 
toimintatilastopalvelu, kuntien keskeisen tilastotiedon tietopankki, uusi toimipaikkarekisteri ja – tietopalvelu, 
suosituksilla ja tarvittavilla normeilla tuetut, käytännöt kuntien talous- ja toimintatietojen tuottamiseksi ja tietojen 
jakelusta. Tuotokset valmistuvat vuoden 2016 kesään mennessä. 
 
Ohjelman tuotosten käytettävyys ja käyttökelpoisuus varmistetaan uusien tavoitteiden ja tietomääritysten kunnissa 
tapahtuvan pilotoinnin avulla ja tuotosten käyttöönottoa tuetaan ohjelman muutosviestinnän, kuntien yhteisen 
kokonaisarkkitehtuurityön sekä kunta- ja palvelurakennemuutosten tukiohjelman avulla. 
 
Kuntatieto-ohjelman toteutuksesta vastaa valtiovarainministeriö. Ohjelman ohjaukseen osallistuvat myös opetus- ja 
kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Tilastokeskus, Suomen Kuntaliitto, Opetushallitus, Terveyden- ja 
hyvinvoinnin laitos, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, Helsingin kaupunki, Ikaalisten kaupunki, Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiiri sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. 
 
Ohjelman toteutuksen tarvitsema määräraha 1,87 milj. euroa on varauduttu kattamaan valtiovarainministeriö 
määrärahasta. Kuntien talous- ja toimintatilaston sekä tilastotietopankin kehittäminen on varauduttu kattamaan 
Tilastokeskuksen määrärahasta. Toteutuksessa tarvittava henkilötyö kohdentuu valtiovarainministeriön, 
Tilastokeskuksen ja muiden tilastoviranomaisten sekä kuntien ja kuntayhtymien asiantuntijoihin. 
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Taustoittava muistio 

2.3. Perustetaan reaaliaikainen tulorekisteri (ansiorekisteri) 
• Veroon perustettavaan rekisteriin kootaan ajantasaisesti tiedot palkoista, palkkioista ja muista maksuista  
• rekisteriä hyödynnetään laajasti koko julkisessa hallinnossa esimerkiksi sosiaalihuollon prosesseissa 
• rekisteriä käytetään myös tilastolliseen seurantaan kuten verokertymä veronsaajille 

 
Määritelmä: 
Kansallisen tulorekisterin perustaminen on ICT2015-työryhmän ehdotus yritysten reaaliaikaisen talouden vaatiman 
infrastruktuurin rakentamisesta. Tulorekisterin perustaminen liittyy laajempaan kansalliseen kokonaisinfrastruktuurin 
kehittämishankkeeseen (21 polkua Kitkattomaan Suomeen, TEM julkaisuja 4/2013).  Kansallinen tulorekisteri liittyy myös 
hallitusohjelmassa linjattuihin tavoitteisiin, erityisesti julkisen hallinnon tuottavuuden parantamiseen, julkisten 
tietojärjestelmien yhteensopivuuden edistämiseen sekä harmaan talouden torjuntaan. 
 
Kansallinen tulorekisteri on kattava keskitetty tietokanta, johon tietoja tuottavat tahot (esim. työnantajat ja 
viranomaiset) siirtävät yhteisesti sovitun standardin mukaisesti luokitellut tiedot henkilön tuloista, tulonsiirroista sekä 
muista tiedoista suoritustapahtuman yhteydessä. Tiedot välitetään rekisteriin automatisoidusti tiedon tuottajien omien 
järjestelmien kautta. Rekisterin käyttöoikeudet ovat henkilöillä itsellään ja tietoja tarvitsevilla tahoilla. Sekä henkilöt itse 
että näitä tietoja tarvitsevat tahot saavat reaaliaikaisina tiedot käyttöönsä.   
 
Käytännön tasolla tulorekisteri toimii tietojen toimittajilta niiden hyödyntäjille ketjussa seuraavasti: 

• Palkkojen, päivärahojen ja eläkkeiden tms. suoritusten maksajat siirtävät tiedot eri henkilöille maksetuista 
tuloeristä keskitettyyn tulorekisteriin.  

• Suoritusten maksaja ilmoittaa maksutapahtuman yhteydessä reaaliaikaisesti tiedon yhteen järjestelmään, 
keskitettyyn kansalliseen tulorekisteriin, tietyn standardin määräämässä muodossa automaattisesti.  

• Tulotietoja hyödyntävät tahot, esimerkiksi Verohallinto ja Kela, saavat kaikki tarvitsemansa tiedot keskitetystä 
rekisteristä palveluväylän kautta joko automaattisesti tai erikseen kysymällä.  

• Henkilöt itse saavat itseään koskevat ajantasaiset tiedot tulorekisteristä milloin tahansa ja voivat hyödyntää 
tietoja palveluja ja etuuksia hakiessaan. 

•  
Tulorekisteri toimii sähköisellä palveluväylällä (Kansallinen palveluarkkitehtuuri). Rekisteri sisältää potentiaalin sen 
käyttö- ja soveltamisalueen laajentamiseen, esimerkiksi koskemaan myös muita kuin henkilön tulotietoja. Alusta alkaen 
kuitenkin pyritään mahdollisimman laajaan tietojen kattavuuteen. 
 
Kansallisen tulorekisterin perustaminen edellyttää, että lakisääteisesti määritellään rekisteristä vastuullinen 
ylläpitäjätaho sekä rekisteriin kerättävien tietojen sisältö ja muoto. Vastuutaholle määrätään vastuu järjestelmän 
rakentamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä vastuu tietojen sisällön ja kattavuuden valvonnasta rekisterin 
käyttövaiheessa. Vastuullinen ylläpitäjä myös huolehtii järjestelmän käyttöön liittyvästä ohjauksesta. Kaikki järjestelmään 
tietoja siirtävät tahot ovat vastaavasti velvoitettuja huolehtimaan siitä, että tiedot ovat yhteisesti hyväksytyn standardin 
mukaisesti luokitellussa muodossa sekä huolehtimaan omalta osaltaan tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta.  
 
Tavoite 
Kansallisen tulorekisterin tavoitteena on, että yksilö- ja tapahtumatasolla ilmoitetut reaaliaikaiset tulo- ja muut tiedot 
ovat jatkuvasti henkilöiden itsensä sekä tietoja tarvitsevien tahojen käytössä. Tavoitteena on vähentää henkilöiden, 
yritysten ja viranomaisten hallinnollista taakkaa. Rekisteri rationalisoi viranomaisten työtä ja lisää tuottavuutta julkisella 
sektorilla. Maksuprosessien automatisointi ja tietojen vastaanottajatahojen väheneminen lisää tuottavuutta ja edistää 
kilpailukykyä yksityisellä sektorilla.  
 
Toteutus ja aikataulu 
Kansallisen tulorekisterin perustaminen toteutetaan hankkeena, jonka asettaa valtiovarainministeriö. Tulorekisterin 
perustamishanke vaiheistetaan suunnitteluosaan, toteuttamisosaan sekä pilotointi- ja testausvaiheeseen. Hanke etenee 
vaiheittain ja hankkeen eri vaiheiden asettamispäätökset tehdään erillisinä. 
 
Suunnitteluvaiheen toimikausi on 1.12.2013 – 30.11.2014 
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Suunnitteluvaiheen tavoitteena on laatia koordinoitu kuvaus optimaalisesta tavoitetilasta yhteiselle ja yhtenäiselle tulo- 
ja muita tietoja sisältävälle rekisterille. Tämän näkemyksen perusteella laaditaan intressitahojen tarpeita palvelevan 
tulorekisterijärjestelmän toteuttamissuunnitelma, joka sisältää karkean tason tietojärjestelmäkuvaukset ja integraatiot 
rekisteriin. Suunnitelma sisältää ehdotuksen rekisterin rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavasta tahosta, 
kustannussuunnitelman ja toteuttamisaikataulun. Suunnitelmassa osoitetaan myös käytönaikaisesta hallinnoinnista 
vastuussa oleva taho. Suunnitteluvaiheessa kartoitetaan myös tietojen toimittamiseen, niiden sisältöön ja muotoon sekä 
rekisterin rakentamiseen, ylläpitoon ja hallinnointiin liittyvä lainsäädännön muutostarve eri hallinnonaloilla.   
 
Toteuttamisvaiheen toimikausi on 1.12.2014 – 31.5.2016 
Kansallinen tulorekisteri rakennetaan hankkeen suunnitteluvaiheessa laaditun suunnitelman mukaisesti. Toteuttamisesta 
on vastuussa suunnitteluvaiheessa määritelty taho. 
 
Pilotointi- ja testausvaiheen toimikausi on 1.6.2016 – 31.5.2017  
Testausvaiheessa järjestelmän toimivuutta kokeillaan käytännössä muutamien palkanmaksuja hoitavien tahojen kanssa. 
Pilotointi- ja testausvaiheesta kerätään kokemuksia ja parannusehdotuksia, joiden perusteella tulorekisterijärjestelmää 
kehitetään ennen käyttöönottoa. 
 
Kustannukset 
Kansallinen keskitetty tulorekisteri on yhteiskunnallisesti merkittävä julkishyödyke, jonka perustaminen ja rakentaminen 
on perusteltua rahoittaa julkisin varoin. Tulorekisterin ylläpitoa rahoittavat rekisteriä hyödyntävät tahot. Rekisteriin 
tehtävien laajempien kehityshankkeiden ja parannusten rahoituksesta päätetään erikseen.  
 
Koska keskitetty tulorekisteri koskee erittäin laajaa toimijoiden joukkoa, tulee kaikki potentiaaliset sidosryhmät saada 
hankkeeseen mukaan. Kansallisen tulorekisterin perustamisen kustannusarviota ei pystytä esittämään vielä tässä 
vaiheessa, koska eri sidosryhmien tietotarpeita ei tiedetä tarkasti. Kustannusarvion laatimiseksi pitää tietää rekisterin 
tavoiteltu laajuus ja toiminnallisuus sekä sen hallinnointimalli. 
 
Hankkeen kustannusarvio pystytään laatimaan hankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin tiedetään rekisteriltä vaadittavat 
tietotarpeet yksityiskohtaisella tasolla ja miten suoritusten maksajat ja muut tietoja toimittavat tahot siirtävät tiedot 
rekisteriin ja miten tiedot edelleen siirtyvät rekisteristä tiedon hyödyntäjille. 
 
Tulorekisteriin tietoja toimittavat ja tietoja hyödyntävät organisaatiot vastaavat itse omien järjestelmiensä 
yhteensopivuudesta keskitetyn järjestelmän kanssa. 
 
Vastaavankokoisten hankkeiden kustannukset ovat noin 10 miljoonan luokkaa. Ylläpitokustannukset olisivat rekisterin 
perustamiskustannuksia pienemmät, noin miljoona euroa vuodessa. Ylläpitokustannuksiin osallistuvat tulorekisteriä 
hyödyntävät tahot. 
 
Hankkeesta koituvat hyödyt arvioidaan lähtökohtaisesti hyvin suuriksi (jopa 100 miljoonaa euroa) ja hyödyt kohdistuvat 
laajalle joukolle: henkilöille itselleen, tuloja siirtäville organisaatioille sekä viranomaisille. Vuositasolla hyödyt ylittävät 
moninkertaisesti järjestelmän ylläpidon kustannukset, kun manuaalinen työ vähenee, prosessit automatisoituvat ja 
tiedon laatu sekä ajantasaisuus paranevat. 
 
Hankkeen organisointi 
Hankkeen organisoinnista vastaa valtiovarainministeriö. Hanketta valmistellaan laajapohjaisesti valtiovarainministeriön 
johdolla.  Tähän mennessä Verohallinto on kartoittanut keskitetyn tulorekisterin toteuttamismahdollisuuksia ja –
edellytyksiä ja käynyt keskusteluja sidosryhmien kanssa. 
 
Hankkeen toteuttamiseksi nimetään työryhmä, jota johtaa hankepäällikkö ja jossa on päätoiminen sihteeri. Työryhmän 
jäsenet ovat hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden nimeämiä asiantuntijoita. Mukana olevien tahojen on myös 
asetettava omassa organisaatiossaan suunnitteluryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella tarvittavat muutokset omissa 
järjestelmissä ja liityntäpinnat rekisteriin. Hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisvaiheessa kuullaan ulkopuolisia 
asiantuntijoita ja tutustutaan muissa maissa toteutettuihin ratkaisuihin. Työryhmä raportoi hankkeen etenemisestä 
ohjaus- sekä neuvottelu- ja seurantaryhmälle, jotka kokoontuvat säännöllisesti. 
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Työryhmän edistymistä seuraa valtiovarainministeriön nimeämä ohjausryhmä, jossa ovat mukana keskeisimmät 
rekisteriin tietoja tuottavat sekä tietoja hyödyntävät tahot.  
 
Hankkeella on lisäksi neuvottelu- ja seurantaryhmä, jossa ovat mukana valtioneuvoston kanslia, ICT-seurantaryhmä sekä 
hankkeessa mukana olevien keskeisten tahojen edustajat.  
 
Hankkeen sidosryhmät 
Kansallinen tulorekisteri kattaa laajasti lähes kaikki talouden toimijat. Rekisterin kattavuus tiedon tuottajien ja 
hyödyntäjien osalta riippuu tietosisällöstä. Tiedon tuottajia ovat mm.: 

• Työnantajat ja niiden palkanlaskenta- ja tilitoimistot 
• Kela 
• Työeläkelaitokset 
• Työttömyyskassat 
• Tapaturmavakuutuslaitokset 
• Kunnat 
• Pankit ja muut rahoituslaitokset 

Tietojen käyttäjiä ja hyödyntäjiä ovat mm.: 
• Henkilöt, yhteisöt ja yritykset 
• Verohallinto 
• Kela 
• Kunnat 
• Vakuutusyhtiöt 
• Tilastokeskus 
• Ulosottoviranomaiset 
• Poliisi ja oikeuslaitos 
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2.4. Sähköisestä kanavasta houkuttelevin ja joissain tapauksissa ainoa asiointikanava 
• Velvoitetaan viranomaiset tuottamaan vielä puuttuvat suuri volyymiset asiointipalvelut sähköiseen kanavaan ja 

valitaan 20–30 palvelua, joissa tarjotaan sähköistä kanavaa ainoana asiointiväylänä. Liikkeelle lähdetään yritysten, 
yhdistysten ja muiden yhteisöjen palveluista 

 
Julkisessa hallinnossa suositaan sähköistä palvelukanavaa säätämällä osa palveluista pelkästään sähköisesti 
tuotettavaksi. Erityisesti yrityspalveluissa sähköinen asiointikanava tulee ainoaksi asiointikanavaksi. Mahdollisuus koskee 
sekä kuntia että valtionhallintoa. Muutoksen yhteydessä huolehditaan, että käytettävissä on myös tuettuasiointi. 
Yritysten palveluissa tämä harkitaan erikseen. 
 
Valtioneuvosto priorisoi sähköistettävät asiointiprosessit, tähän asti sähköisten palveluiden toteuttaminen on tapahtunut 
yksittäisten ministeriöiden aloitteesta. 
 
Ehdotuksen lähtökohtana on asiakkuusstrategia, jossa todetaan ”Viranomaisten tulee huolehtia siitä, että sähköinen 
kanava on asiakkaalle houkuttelevin. Viranomaisten tulee määrätietoisesti tukea asiakkaiden siirtymistä sähköiseen 
palveluun. Asiakkaalle järjestetään tarvittaessa mahdollisuus käyntiasiointiin”. Hallitusohjelmassa on mainittu 
tavoitteena varmistaa kattava asiakaspalvelupisteiden verkko koko maassa. Tätä tavoitetta toteutetaan erityisesti 
Asiakaspalvelu 2014- hankkeessa.  
 
Kustannussäästöjä siinä tavoitellaan mm. siitä näkökulmasta, että kaikilla viranomaisilla ei jatkossa ole omaa 
palvelupisteverkkoa. Lähtökohtana on ajatus, että käyntiasiointi on vähenevä asioinnin muoto. 
 
Tanskassa on ollut vastaava ohjelma, palvelukanavien priorisoinnista, jossa tarjotaan 80-100 palvelua pelkästään 
sähköisesti. Esimerkiksi tämän vuoden lopussa ei julkishallinto lähetä yrityksille, yhdistyksille tai organisaatiolle enää 
paperisia kirjeitä. 10 %:n kansalaisista arvioidaan tarvitsevan henkilökohtaista tukea tai palvelua näiden vain sähköisesti 
tarjottavien palveluiden käytössä. Vuosittaiset säästöt on arvioitu yli 120 milj euroksi. 
 
Ehdotuksen toteutuksen edellytyksenä on, että itsepalvelupisteitä on käytettävissä asiakaspalvelupisteissä sekä lisäksi 
kirjastoissa ja muissa julkisen hallinnon asiakastiloissa. Kanasalaisella ja yrityksellä tulee olla mahdollisuus valtuuttaa 
toinen asioimaan hänen puolestaan. 
 
Toimeenpanon askeleet: 

I. velvoitetaan viranomaiset tuottamaan vielä puuttuvat suuri volyymiset asiointipalvelut sähköiseen kanavaan 
II. valitaan 20–30 palvelua, joille tarjotaan sähköistä kanavaa ainoana asiointiväylänä 

III. kumotaan tai tehdään tarvittavat muutokset lakiin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 
IV. huolehditaan tuetusta asioinnista ja sen vaatimasta resursoinnista 
V. järjestetään seuranta muutoksen vaikutuksista 

  

https://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20130604Asiakk/name.jsp�
http://www.digst.dk/Servicemenu/English/News/~/media/Files/Digitaliseringsstrategi/Engelsk_strategi_tilgaengelig.ash�
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2.5. Vahvistetaan yritysten verkkopalveluja rakennepoliittisten toimien tueksi 
Julkisenhallinnon yrityksille suunnatut palvelut uudistuvat ICT:n tarjoamia yhteisiä ratkaisuja ja suunnittelun 
ekosysteemejä hyödyntämällä sekä digitalisointia tukevan infrastruktuurin nopealla käyttöön otolla. Osin samat 
komponentit ovat käytettävissä yrityksille ja kansalaisille suunnatuissa palveluissa. Erilaisia yrityksille suunnattuja 
palveluita voidaan tuottaa helposti ja yhtenäisesti. 
 
Julkisen hallinnon rakenteet ovat siiloutuneet, poikkihallinnollinen yhteistyö hallinnonalojen kesken on vähäistä eikä 
hallinnonalojen synergiamahdollisuuksia ole riittävästi tunnistettu. Myös julkinen tieto- ja järjestelmätekninen 
arkkitehtuurimme on pirstoutunut ja infrastruktuuri tehoton, minkä vuoksi myöskään palvelutuotantomme ei ole 
uudistunut toimintaympäristön vaatimuksia vastaavasti.  
 
Rakennettavia palveluita: 

• Tunnistautuminen 
• Yritysten asiointitili  
• Rooli- ja valtuutuspalvelu (Rova), jonka avulla henkilön rooli ja valtuutus voidaan tarkastaa. 
• Yhteinen asiakastieto perustuu nykyisin pitkälti YTJ-järjestelmän tietoihin. Tavoitteena on laajentaa toimijoiden 

yhteisen asiakastiedon laajuutta. 
• Muut synergiset yhteiset yrityspalvelut. Esimerkkeinä muista yhteisistä synergisistä asiointiprosesseista voidaan 

todeta lupa- ja ilmoitusmenettelyjen, lausuntomenettelyjen ja rahoituksen ja kehittämisen geneeriset palvelujen 
haku- ja myöntämisprosessit. 

• Asiakkaan yhden luukun palvelut (www.yrityssuomi.fi)  
•  

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla jatketaan mm. SADe-ohjelmassa aloitettua työtä yritysten palvelujen 
sähköistämiseksi. Kehitystyön jatkaminen ja palvelujen käyttöönotto (ml. elinkaarikustannukset) edellyttävät noin 10 
milj. euron investointipanosta. Rakennepoliittisen ohjelman kohdan 2.11 (palveluväylä) yhteydessä rakennetaan 
tunnistus- ja valtuutusratkaisut. 
 
 


	Hallituksen rakennepoliittinen ohjelman kohta 2.11 ja 3.9 (hallinnon ICT-rakenteiden osalta)

