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KESKUSTA 
 

 
Pääministeri 

Pääministeri käsittelee VNK:ssa osan valtioneuvoston EU-sihteeristön asioista ja muut VNK:n asiat 
omistajaohjausasiat mukaan lukien. Pääministeri käsittelee valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvista 
asioista Eurooppa-neuvostoon liittyvät asiat, Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevat asiat 
sekä Euroopan unioniin liittyvät nimitysasiat. 
 

 
Elinkeinoministeri 

Elinkeinoministeri toimii TEM:n päällikkönä ja käsittelee TEM:in asiat lukuun ottamatta oikeus- ja  
työministerille kuuluvia asioita 
 

 
Ympäristö- ja liikenneministeri 

Ympäristö- ja liikenneministeri toimii sekä YM:n että LVM:n päällikkönä ja käsittelee näille ministeriöille 
kuuluvat asiat. 
 
Ympäristö- ja liikenne ministeri vastaa kokonaiskoordinaatiosta ministeriöiden toimialoilla normien 
purkamiseen liittyen. Kokonaiskoordinaatio tapahtuu pääministerin ohjauksessa hänelle raportoiden 
ministerien välistä toimivallan jakoa noudattaen. 
 

 
Perhe- ja perusturvaministeri 

Perhe- ja perusturvaministerille kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja rahoitusuudistus (sote-
uudistus), lapsia ja perheitä koskevan lainsäädännön kokonaiskoordinointi yli ministeriörajojen, perheiden 
palvelut (sis. lastensuojelu), lapsilisät , kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki, toimeentulotuki, 
äitiysavustus, sotilasavustus, maatalouslomitus, sairausvakuutus (päivärahat ja korvaukset), työttömyysturva, 
tapaturma-, liikenne-, potilas-, henki- ja vahinkovakuutus, vakuutusmarkkinat, rintamaveteraaniasiat, 
vammaisetuudet sekä tasa-arvo. 
 

 
Maa- ja metsätalousministeri 

Maa- ja metsätalousministeri käsittelee MMM:n asiat 
 

 
Kunta- ja uudistusministeri 

Kunta- ja uudistusministeri käsittelee VM:n kunta- ja aluehallinnon asiat, henkilöstö- ja hallintopolitiikan 
asiat, julkisen hallinnon ICT-toiminnot sekä valtiovarain controller- toiminnolle kuuluvat asiat sekä 
tilastointia koskevat asiat. Lisäksi hän vastaa VNK:ssa selvitys- ja tutkimustoiminnasta sekä valtion 
sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittamisesta päätöksenteon tueksi. 
 
Kunta- ja uudistusministeri myös vastaa kokonaiskoordinaatiosta ministeriöiden toimialoilla digitalisaatioon 
ja kokeilutoimintaan liittyen. Kokonaiskoordinaatio tapahtuu pääministerin ohjauksessa hänelle raportoiden 
ministerien välistä toimivallan jakoa noudattaen. 
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PERUSSUOMALAISET 
 

 
Ulkoasiainministeri 

Ulkoasiainministeri toimii UM:n päällikkönä ja käsittelee UM:n asiat lukuun ottamatta ulkomaankauppa- ja 
kehitysministerille kuuluvia asioita.  Ulkoasiainministeri käsittelee lisäksi VNK:n toimialalla ne 
valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu pääministerille. 
 
 
Ulkoasiainministeri toimii pääministerin ensimmäisenä sijaisena. 
 

 
Oikeus- ja työministeri 

Oikeus- ja työministeri toimii OM:n päällikkönä ja käsittelee OM:n asiat. Lisäksi hän käsittelee TEM:in 
asioista tieto-osastolle, työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat 
 

 
Puolustusministeri 

Puolustusministeri käsittelee PLM:n asiat. 
 

 
Sosiaali- ja terveysministeri 

Sosiaali- ja terveysministeri toimii STM:n päällikkönä ja hänelle kuuluu eläkeuudistus, sosiaalihuolto, 
vammaishuolto, päihdehuolto, vanhustenhuolto, ehkäisevä sosiaalipolitiikka, terveyspalvelut , kansanterveys, 
mielenterveys, kuntoutus, terveyden edistäminen, ympäristönterveydenhuolto, työterveyshuolto, 
valtionosuusasiat, lääkeasiat, eläkeasiat, työsuojelu, raha-automaattiyhdistys ja sen tuotto sekä 
valmiusasioiden koordinointi STM:n toimialalla. 
 
 
KOKOOMUS 
 

 
Valtiovarainministeri 

Valtiovarainministeri toimii VM:n päällikkönä ja käsittelee VM:n asiat lukuun ottamatta kunta- ja 
uudistusministerille kuuluvia asioita. 
 

 
Opetus- ja kulttuuriministeri 

Opetus- ja kulttuuriministeri käsittelee OKM:n asiat. 
 

 
Sisäministeri 

Sisäministeri käsittelee SM:n asiat. 
 

 
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri 

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri käsittelee kauppapolitiikkaa koskevat asiat ja  
kehitysyhteistyötä koskevat asiat. 
 
 


