
 HE 142/2004 vp 
  

 

241285 

        

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtioneuvos-
tosta annetun lain 6 §:n ja valtion virkamieslain 5 §:n 
muuttamisesta 

 
 
 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan ministeriöiden joh-
tamisjärjestelmän vahvistamista siten, että 
ministerien tueksi voitaisiin tarvittaessa ni-
mittää valtiosihteerejä. Valtiosihteerien tarve 
arvioitaisiin kunkin hallituksen muodostami-
sen yhteydessä. Ministerin henkilökohtaisen 
luottamuksen varassa toimiva valtiosihteeri 
nimitettäisiin ministerin toimikaudeksi.  

Valtiosihteeri toimisi ministerin apuna po-
liittiseen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun 
liittyvissä tehtävissä. Hän avustaisi ja edus-
taisi ministeriä tämän ohjeiden mukaan po-
liittisten linjausten muodostamisessa, minis-
teriöiden välisessä koordinoinnissa ja kanto-

jen yhteensovittamisessa, hallitusohjelman 
toimeenpanossa ministerin toimialalla sekä 
EU-asioiden ja kansainvälisten tehtävien hoi-
tamisessa. Valtiosihteeri toimisi ministeriön 
johdossa esikunta-asemassa. 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia lakiin 
valtioneuvostosta ja valtion virkamieslakiin.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan heti 
sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvis-
tettu. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
 
 
 
1.  Johdanto 

Perustuslakiuudistuksen  yhteydessä edus-
kunta  hyväksyi ministeriöiden johtamisjär-
jestelmää koskevan,  sisällöllisesti valtioneu-
vostolain uudistamiseen liittyvän lausuman: 
”Eduskunta edellyttää, että hallitus  kiireelli-
sesti  selvittää ministeriöiden johtamisjärjes-
telmän vahvistamista (esimerkiksi apulais-
ministeri- tai valtiosihteerijärjestelmä)  ja an-
taa tarvittaessa järjestelmän uudistamisesta 
esityksen eduskunnalle” (EV  262/1998  vp). 

Eduskunnan käsittelyssä alkuvuodesta 
2003 olleessa hallituksen esityksessä uudeksi 
valtioneuvostolaiksi (HE 270/2002 vp)  ver-
tailtiin eri vaihtoehtoja ja päädyttiin esittä-
mään ministeriöiden johtamisjärjestelmän 
vahvistamista siten, että ministerien avuksi 
olisi asetettu tarvittaessa valtiosihteerit. 
Eduskunta rajasi valtiosihteerijärjestelmän 
koskemaan ainoastaan pääministerin toimi-
kaudeksi asetettavaa valtiosihteeriä. 

 
 

2.  Nykyti la  

2.1. Lainsäädäntö 

Perustuslaki 

Ministeriöitä koskevassa perustuslain 68 
§:ssä säädetään ministeriön päällikkyydestä. 
Säännöksen mukaan ministeriön päällikkönä 
on ministeri. Säännös edellyttää, että myös 
ministerin sijainen ministeriön päällikkönä 
on ministeri. 

Perustuslain 126 §:ssä säädetään, että tasa-
vallan presidentti nimittää ministeriöiden 
kansliapäälliköt. 

 

Laki valtioneuvostosta ja valtion virkamies-
laki 

Laki valtioneuvostosta (175/2003) tuli 
voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003. Lain 6 
§:ssä säädetään valtiosihteeristä. Pykälän 
mukaan pääministeriä avustamaan voidaan 
nimittää ministerin toimikaudeksi valtiosih-
teeri. Pääministeri voi määrätä valtiosihteerin 
toimimaan sijaisenaan asioiden valmisteluun 
liittyvissä tehtävissä. 

Valtion virkamiehistä annetun lain 
(750/1994) muutoslaki (750/2003) tuli voi-
maan samanaikaisesti valtioneuvostolain 
kanssa. Sen 7 §:n mukaan valtiosihteerin vir-
kaan voidaan nimittää vain Suomen kansa-
lainen. Saman lain 26 § koskee ylimpien vir-
kamiesten irtisanomisperusteita. Sen mukaan 
valtiosihteeri voidaan irtisanoa, kun siihen on 
viran luonne huomioon ottaen hyväksyttävä 
ja perusteltu syy. Virkamieslain 26 a §:n mu-
kaan valtiosihteeri voidaan lisäksi irtisanoa, 
jos hän menettää sen ministerin luottamuk-
sen, jonka toimikaudeksi hänet on nimitetty. 

 
Valtioneuvoston ohjesääntö ja ministeriöitä 
koskevat asetukset 

Valtioneuvostolain ohella valtioneuvostos-
ta annetaan yleisiä säännöksiä valtioneuvos-
ton ohjesäännössä (262/2003). 

Ohjesäännön 42 §:n mukaan valtiosihteerin 
nimittää valtioneuvosto. Kelpoisuusvaati-
muksena ohjesäännön 43 §:n mukaan valtio-
sihteerillä on ylempi korkeakoulututkinto tai 
muuten hankittu pätevyys sekä tehtävän edel-
lyttämä kokemus. 

Valtiosihteerin tehtävistä on säädetty ohje-
säännön 44 §:ssä.  Pääministerin toimikau-
deksi nimitetyn valtiosihteerin tehtävänä on 
pääministerin lähimpänä apuna: 1) edistää ja 
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seurata hallitusohjelman toteutumista; 2) joh-
taa pääministerin apuna asioiden valmistelua; 
3) huolehtia yhteistyöstä ministeriöiden 
kanssa; 4) käsitellä ne asiat, jotka pääminis-
teri hänelle antaa. 

Pääministerin toimikaudeksi nimitetystä 
valtiosihteeristä on säännöksiä valtioneuvos-
ton kansliasta annetussa valtioneuvoston ase-
tuksessa (459/2003). Ne täydentävät valtio-
neuvoston ohjesäännön säännöksiä valtiosih-
teerin tehtävistä. Tarkempia säännöksiä on 
valtioneuvoston kanslian työjärjestyksessä. 

Valtioneuvoston ohjesäännön 45 §:ssä on 
yleinen säännös ministeriön kansliapäällikön 
tehtävästä. Sen mukaan kansliapäällikön tu-
lee johtaa ja valvoa ministeriön toimintaa se-
kä siinä tarkoituksessa:  

1) vastata ministeriön toimivuudesta ja 
huolehtia, että ministeriön tehtävät hoidetaan 
tuloksekkaasti;  

2) huolehtia lainsäädännön valmistelun 
laadusta ministeriössä;  

3) vastata ministeriön hallinnonalan tavoit-
teiden valmistelusta ja niiden toteutumisen 
seurannasta;  

4) vastata ministeriön hallinnonalan orga-
nisaation ylläpidosta ja kehittämisestä;  

5) johtaa ja kehittää ministeriön henkilös-
töhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa;  

6) vastata virkamiesvalmistelun yhteenso-
vittamisesta ministeriön sisällä. 

Kansliapäälliköiden tehtävistä on säädetty 
lisäksi ministeriökohtaisissa asetuksissa. 

 
Valtion virkamiesasetus 

Valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 7 
§:n 2 momentissa säädetään pääministerin 
toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin viran 
täyttämisestä. Tämä virka täytetään haetta-
vaksi julistamatta tai sen avoinna olemisesta 
ilmoittamatta. 

 
2.2. Ministeriöiden johtaminen 

Ministerien työmäärä on kasvanut merkit-
tävästi viime vuosikymmenien aikana. Eri-
tyisesti ministerien EU-tehtävät ja muut kan-
sainväliset tehtävät ovat lisänneet työmäärää 
tuntuvasti. Tähän on vaikuttamassa myös 
EU:n ministerineuvoston roolin muuttumi-
nen, EU:n laajentuminen sekä näihin liittyvä 

vastuuministerien yhteydenpidon lisääntymi-
nen. Saman suuntaisesti vaikuttaa myös laa-
jempi kansainvälisen yhteistyön lisääntymi-
nen. 

Ministerin toiminta ulottuu oman ministe-
riön ja sen alaisen hallinnon ohella useisiin 
muihin tahoihin, lukuisiin useita hallin-
nonaloja koordinoiviin toimielimiin,  puolu-
eisiin, etujärjestöihin ja tiedotusvälineisiin. 
Ministerien ajankäytössä  ei siten ole kyse 
vain ministeriön sisäisestä toiminnasta vaan 
yhä enemmän ministerin suhteesta ministeri-
ön ulkopuolisiin tahoihin.  

Valtioneuvoston toiminta on ministeriöpai-
notteista. Ministeriöissä ratkaistaan suuri osa 
valtioneuvostossa päätettävistä asioista, ja 
ministeriössä tärkeimmät asiat ratkaisee mi-
nisteri. Valtioneuvoston yleisistunnossa rat-
kaistavia asioita vähennettiin voimakkaasti 
1990-luvun alussa, jolloin lukuisia asioita 
siirtyi ministeriöiden ratkaistaviksi. 

Ministerit ovat kohonneet aikaisempaa sel-
vemmin hallinnonalojensa ja politiikkalohko-
jensa johtajiksi. He ovat myös olleet 1980-
luvulta alkaen lähes poikkeuksetta hallitus-
vastuussa koko nelivuotisen vaalikauden 
ajan. Ministerien asemaa valtioneuvostossa 
ja ministeriöiden johdossa korostaa myös 
viimeaikainen hallitustavan parlamentaaris-
ten piirteiden vahvistuminen. Parlamentaari-
nen vastuukate ulottuu nykyisin kaikkeen 
keskeiseen päätöksentekoon.  

Ministerivaliokuntiin, ministerityöryhmiin 
ja muihin neuvotteluihin osallistuminen vie 
käytännössä paljon ministerien aikaa. Valtio-
neuvoston päätöksenteko ja asioiden valmis-
telu on muodostunut myös sisällöltään aikai-
sempaa vaativammaksi ja edellyttää mahdol-
lisuutta asioihin perehtymiseen.  

Viime vuosina on tullut entistä koros-
tuneemmin esiin tarve tehostaa ministeriöi-
den välistä koordinointia muissakin kuin EU-
asioissa ja pyrkimys sovittaa yhteen eri mi-
nisteriöiden kantoja keskenään. Koordinointi 
ja kantojen yhteensovittaminen ei voi toimia 
pelkästään virkamiesten välisenä yhteistyönä, 
vaan se edellyttää poliittista ohjausta ja sovit-
telua. 

Hallinnonalarajat ylittäviin toiminnallisiin 
tarpeisiin on vastattu osaltaan myös ns. oh-
jelmajohtamismallilla. Kuluvan vaalikauden 
alusta on hallitusohjelman mukaisesti asetet-
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tu neljä poikki-hallinnollista määrätyn minis-
terin johtamaa politiikkaohjelmaa.  

EU:n ministerineuvostolla, joka on jäsen-
valtioiden poliittisten edustajien kokous, on 
ollut vuosittain noin 100-130 istuntoa eri ko-
koonpanoissa. Kokoukset saattavat kestää 
useampia päiviä. Ministerillä on voinut olla 
toimialallaan useita EU-sektoreita, ja tämän 
vuoksi useat ministerit ovatkin joutuneet 
osallistumaan ministerineuvoston kokouksiin 
useammassa kuin yhdessä neuvoston ko-
koonpanossa. Tämä on luonnollisesti lisännyt 
vuosittaisten kokousten määrää. 

Nykyisin ministerin sijaisena neuvoston 
kokouksiin osallistuu tarvittaessa ulkoasiain-
hallinnon virkamiehenä Suomen EU:ssa ole-
va pysyvä edustaja, jolla kuitenkaan ei ole 
äänioikeutta neuvostossa. Sevillassa sovittu 
neuvostorakenteen uudistus ei näyttäisi mer-
kittävästi vähentäneen ministerien kokous-
velvoitteita. Erona aikaisempaan on lähinnä 
se, että neuvoston kokouksia järjestetään si-
nänsä harvemmin, mutta samaan neuvoston 
kokoukseen osallistuu useampi ministeri. 

EU:n toimintatapojen muuttuminen koros-
taa ministerineuvoston roolia. EU:n ministe-
rineuvoston kokousten ja niihin liittyvän yh-
teydenpidon ohella ministereiden työmäärää 
kasvattavat EU-asioiden hoitamiseen liittyvä 
lisääntyvä hallitustenvälinen yhteistoiminta, 
kahdenväliset tapaamiset EU:n jäsenvaltioi-
den välillä sekä tapaamiset EU:n ulkopuolis-
ten niin sanottujen kolmansien maiden kans-
sa. Kahden- ja monenvälinen toiminta lisään-
tyy EU:n laajentumisen seurauksena oleelli-
sesti. EU-toiminta edellyttää ministerien 
osallistumista myös moniin muihin kansain-
välisiin kokouksiin erilaisilla EU:n politiik-
kalohkoilla. Tämä tulee lisääntymään globa-
lisaation myötä. 

Suomen ulkopuolelle suuntautuvan toimin-
nan ohella ministerien tehtäviin kuuluu osal-
listuminen EU-asioiden kansalliseen valmis-
teluun valtioneuvostossa ja eduskunnassa. 
EU-ministerivaliokunta kokoontuu viikoit-
tain, ja ministerit ovat kuultavina neuvoston 
kokouksiin liittyen. 

EU-asioista aiheutuva työmäärä vaihtelee 
eri ministeriöiden välillä. Osalle ministeriöis-
tä EU-asiat muodostavat kuitenkin merkittä-
vän ja keskeisen työn. Ministerikohtainen 
työnjako vaikuttaa siihen, millaiseksi minis-

terin työmäärä EU-asioissa käytännössä 
muodostuu. EU:n neuvostorakenne ja minis-
terien toimialat eivät ole yhdenmukaiset. Se 
myös lisää työmäärää. 

Ministeriöiden johtamisjärjestelmää ja mi-
nisterien toimintamahdollisuuksia on kehitet-
ty 1960-luvulla perustamalla ministeriöihin 
kansliapäälliköiden virat sekä 1970-luvulla 
asettamalla ministerien käyttöön poliittiset 
sihteerit, sittemmin erityisavustajat. Toisaalta 
useassa eri yhteydessä on todettu tarve vah-
vistaa ministerien mahdollisuutta ministeri-
öidensä poliittiseen ohjaukseen ja mahdolli-
suutta vaikuttaa tehokkaasti ministeriöönsä ja 
hallinnonalaansa, joista he ovat parlamentaa-
risessa vastuussa. 

 
2.3. Kansainvälinen vertailu 

Yleistä 

Vuonna 2003 valtioneuvostolain valmiste-
lun yhteydessä selvitettiin erityisesti ministe-
rien toimintaa ja ministeriöiden poliittista oh-
jausta tukevia järjestelyjä lähinnä järjestel-
mältään Suomea lähellä olevissa maissa. Eri 
maiden järjestelmät rakentuvat tältä osin joko 
virkamiesasemassa toimivien poliittisten val-
tiosihteerien tai täysivaltaista ministeriä 
avustavien nuorempien ministerien tai apu-
laisministerien varaan. On tosin huomattava, 
ettei selkeää eroa valtiosihteerin ja avustavan 
ministerin välillä ole välttämättä aina tehtä-
vissä. Yleisenä piirteenä voidaan kuitenkin 
todeta, että lähes kaikissa läntisen Euroopan 
maissa hallituksen ministereitä avustaa joko 
poliittinen tai parlamentaarinen valtiosihteeri 
tai vaihtoehtoisesti apulaisministeri tai nuo-
rempi ministeri. Viimeksi mainitut vastaavat 
usein itsenäisesti joistakin ministeriön asia-
ryhmistä, vaikka eivät kuulukaan hallituska-
binettiin. 

Ministerin toimintamahdollisuuksia tukeva 
poliittinen valtiosihteerijärjestelmä on otettu 
käyttöön muun muassa Ruotsissa, Norjassa, 
Itävallassa ja Alankomaissa. Näissä maissa 
valtiosihteerit eivät ole välittömän parlamen-
taarisen vastuun alaisia, vaan he ovat minis-
teriin henkilökohtaisessa luottamussuhteessa 
olevia virkamiehiä ja poliittisessa vastuussa 
ministerille. Myös Espanjassa ja Italiassa mi-
nisterien apuna toimivat virkamiesasemassa 
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olevat valtiosihteerit. Saksan järjestelmä 
poikkeaa hieman muista, sillä Saksassa osa 
valtiosihteereistä toimii liittopäiväedustajina 
(ns. parlamentaariset valtiosihteerit), ja he 
rinnastuvatkin osittain apulaisministereihin 
tai nuorempiin ministereihin. Parlamentaaris-
ten valtiosihteerien ohella Saksassa on vir-
kamiesvaltiosihteerejä, jotka edustavat minis-
teriöissä hallinnollista jatkuvuutta. 

Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskun-
nassa järjestelmä puolestaan pohjautuu laa-
joihin, eriasteisista ministereistä muodostu-
viin hallituksiin. Ranskassa hallitukseen laa-
jassa merkityksessä kuuluu ministeriöiden 
päällikköinä toimivien, noin parinkymmenen 
ministerin ohella myös muita ministereitä ja 
apulaisministereihin rinnastuvia valtiosihtee-
reitä. Tavanomaisesti hallituksen eriasteisten 
jäsenten määrä on Ranskassa noin neljä-
kymmentä. 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa päällik-
köministereinä toimivien kabinettiministerien 
ohella on kabinetin ulkopuolisia ministereitä, 
jotka ovat joko kakkosministereinä kabinet-
tiministerien ministeriöissä tai päällikköinä 
kabinetin ulkopuolisissa ministeriöissä. Kol-
mantena ryhmänä hallitukseen kuuluu nuo-
rempia ministereitä (parliamentary under-
secretaries), jotka avustavat kabinettiministe-
reitä ja kakkosministereitä. Lisäksi hallituk-
seen kuuluu niin sanottuja hallituspiiskureita 
(government whips), jotka toimivat parla-
menttityön koordinoijina ja valvojina. Myös 
Irlannissa hallitukseen kuuluu nuorempia 
ministereitä. Belgiassa hallitukseen kuuluu 
muutamia valtiosihteerejä, jotka rinnastuvat 
asemaltaan lähinnä apulaisministereihin. 

Seuraavassa selvitetään tarkemmin Ruotsin 
ja Norjan valtiosihteerijärjestelmää. Tanskan 
järjestelmä vastaa Suomen nykyistä järjes-
telmää. Tanskassa ei siten ole poliittisia val-
tiosihteereitä eikä apulaisministereitä tai nuo-
rempia ministereitä. 

 
Ruotsi 

Ruotsissa ministeriä avustaa valtiosihteeri 
(statssekreterare), joka on välittömästi mi-
nisterin alaisuudessa toimiva, ministerin toi-
mikauteen sidottu poliittinen virkamies. Val-
tioneuvosto nimittää valtiosihteerin asian-
omaisen ministerin esityksestä. Jokaisella 

ministerillä on vähintään yksi valtiosihteeri. 
Vuonna 2001 ministeriöissä oli yhteensä 26 
valtiosihteeriä. Ulkoasiain-, valtiovarain- ja 
elinkeinoministeriöissä oli neljä valtiosihtee-
riä kussakin. Ruotsin ministeriöissä on myös 
muita hallituksen toimikauteen sidottuja po-
liittisia virkamiehiä. 

Valtiosihteerejä  ja  ministeriöiden  johtoon 
kuuluvia  vakinaisia  virkamiehiä (expedi-
tionschef ja rättschef) ei ole asetettu hierark-
kiseen järjestykseen. Valtiosihteerien tehtä-
vistä säädetään ministeriöiden työjärjestyk-
sissä. Valtiosihteerin tehtäviin kuuluu minis-
terin avustaminen asioissa, joilla on periaat-
teellista merkitystä tai muutoin suurempi 
painoarvo. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös 
ministerin alaisuudessa johtaa ministeriön 
työskentelyä. Ruotsissa hallitus- ja ministe-
riöhallintoasioita koskeva ratkaisuvalta kuu-
luu pääsääntöisesti valtioneuvoston yleisis-
tunnolle, joten ministeriöiden päätöksenteko-
valta on rajoittunut lähinnä välittömästi mi-
nisteriön toimintaan liittyviin asioihin. 

 
Norja 

Myös Norjassa valtiosihteeri (statssekre-
tär) on ministerin toimikauteen sidottu, välit-
tömästi ministerin alaisuudessa toimiva po-
liittinen virkamies. Valtiosihteeri on suurkä-
räjävaaleissa vaalikelpoinen, mutta hän ei voi 
toimia suurkäräjäedustajana hoitaessaan val-
tiosihteerin tehtäviä. Ministereillä on valtio-
sihteerin lisäksi myös poliittinen neuvonanta-
ja apunaan. Valtiosihteerin nimittää valtio-
neuvosto pääministerin kanslian esityksestä. 
Pääministerin kanslia hoitaa valtiosihteerien 
palvelussuhdeasiat. 

Vuonna 2001 ministeriöissä oli yhteensä 
35 valtiosihteeriä. Pääministerin kansliassa 
toimi kuusi valtiosihteeriä sekä ulkoasiain-, 
valtiovarain- sekä kunta- ja alueministeriössä 
kolme valtiosihteeriä. Viidessä muussa mi-
nisteriössä oli kaksi valtiosihteeriä ja lopuis-
sa kymmenessä ministeriössä yksi. Valtiosih-
teerien kasvava määrä on aiheuttanut Norjas-
sa keskustelua. 

Valtiosihteereistä säädetään perustuslaissa, 
jonka 14 §:n mukaan valtiosihteerin tulee 
avustaa valtioneuvoston jäseniä heidän viran-
toimituksessaan valtioneuvoston ulkopuolel-
la. Valtioneuvoston organisaatiota ja toimin-
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taa koskevassa ohjesäännössä säädetään hei-
dän asemastaan tarkemmin. Valtiosihteerin 
tehtävänä on avustaa ministeriä ministeriön 
johtamisessa ja toimia ministerin puolesta tai 
sijaisena siinä laajuudessa kuin ministeri 
päättää. Valtiosihteeri ei voi kuitenkaan 
esiintyä suurkäräjillä tai valtioneuvoston is-
tunnoissa ministerin sijaisena. Ministeri kan-
taa parlamentaarisen vastuun valtiosihteerin 
toimista. Valtiosihteeri on virkamiehenä vir-
kavastuussa. 

Ministeriön korkein vakinainen virkamies 
on kansliapäällikkö. Valtiosihteerin ja kans-
liapäällikön välistä tehtävienjakoa ei ole sää-
delty yksityiskohtaisesti. Valtiosihteerin teh-
tävänä on ”avustaa ministeriä ministeriön 
johtamisessa”, kun taas kansliapäällikön teh-
tävänä on ”avustaa ministeriä ministeriön 
hallinnoinnissa ja ministeriön tehtävien 
koordinoinnissa”. Ministerin, valtiosihteerin 
ja kansliapäällikön välinen tehtävienjako on 
käytännössä hyvin joustavaa, ja siitä päättää 
viime kädessä ministeri ministeriön päällik-
könä. 

 
2.4. Nykytilan arviointi 

Ministereitä tukevia nykyisiä järjestelyjä 
ministeriöiden johtamisessa ei voida pitää 
kaikilta osin riittävinä. Tämä on todettu use-
assa aikaisemmassakin yhteydessä. Asioiden 
valmistelun ohjaus, ministeriöiden välinen 
koordinointi ja kantojen yhteensovittaminen, 
hallitusohjelman ja hallituksen strategia-
asiakirjan toimeenpano sekä EU-tehtävien ja 
kansainvälisten tehtävien hoitaminen muo-
dostavat tärkeän ja aikaa vievän osan minis-
terien tehtävistä. Tarve koordinointiin ja kan-
tojen yhteensovittamiseen asioiden valmiste-
lussa on muodostunut yhä tärkeämmäksi 
myös muussa kuin Euroopan unionia koske-
vassa päätöksenteossa. EU-tehtävistä aiheu-
tuva työmäärä kohdistuu nykyisin eri tavoin 
ministereihin. Osalle ministereistä EU-asiat 
muodostavat merkittävän ja aikaa vievän 
asiaryhmän ministerin toimialalla, kun taas 
osalla EU-tehtävät ovat paremmin tasapai-
nossa muiden tehtävien kanssa. EU:n päätök-
senteon ja toimintatapojen muuttuminen ja 
EU:n laajentuminen vaikuttavat ministerien 
työmäärään. Ministerien EU-tehtäviin vaikut-
taa vastaisuudessakin unionin tuleva kehitys. 

Ministeriöiden toiminnassa ja toimintaym-
päristössä on tapahtunut merkittäviä muutok-
sia hallintomallin säilyttäessä aikaisemmat 
muotonsa. Suomi kuuluu läntisen Euroopan 
valtioista siihen pienehköön vähemmistöön, 
jossa ei ole asetettu täysivaltaisten ministeri-
en tueksi joko apulaisministereihin tai poliit-
tisiin valtiosihteereihin rinnastettavia avusta-
jia. Vertailevat tiedot sellaisten, Suomea lä-
hellä olevien maiden kuten Ruotsin ja Norjan 
järjestelmistä tukevat ministeriöiden johta-
misjärjestelmän vahvistamista. 

Parlamentaarinen vastuu edellyttää, että 
ministerit voivat tehokkaasti seurata hallin-
nonalansa toimintaa sekä ohjata ministeriössä 
ja valtioneuvostossa päätöksenteon valmiste-
lua, jotta päätökset aidosti vastaisivat päätök-
sentekijöiden tahtoa. Ministerien muiden teh-
tävien hoito asettaa ajallisia rajoituksia val-
mistelun ohjaukselle. 

Asioiden valmistelun ja päätöksenteon te-
hokkuuden kannalta olisi edullista, jos poliit-
tiset linjaukset ja poliittinen yhteensovittami-
nen voitaisiin tehdä jo asioiden käsittelyn 
varhaisissa vaiheissa. 

Ministereille on määrätty toinen ministeri 
sijaiseksi sen varalta, ettei ministeri vuosilo-
man, sairauden, esteellisyyden tai muun tila-
päisen esteen takia voi hoitaa tehtäviään. 
Käytännössä ministerien sijaisina toimivat 
ministerit ovat usein toisesta puolueesta. Mi-
nisterien sijaisuusjärjestelmä ei tuo ratkaisua 
ministerien kasvaneesta työmäärästä aiheu-
tuviin ongelmiin. EU-tehtävien sijaisuus on 
kuitenkin helpompaa järjestää niissä ministe-
riöissä, joissa on kaksi ministeriä. 

Ministereillä on poliittisissa tehtävissä 
apunaan erityisavustajia. Valtioneuvoston 
kanslian määrärahoista palkattujen 27:n eri-
tyisavustajan lisäksi ministerien poliittiseen 
avustajakuntaan on otettu muita virkamiehiä 
ja toimihenkilöitä. Tällä hetkellä ministeri-
öissä toimii yhteensä neljä ministeriön palk-
kaamaa tällaista poliittista avustajaa. Tarkoi-
tuksena on luopua muista avustajista ja me-
netellä jatkossa niin, että kaikkia erityisavus-
tajia hallinnoi valtioneuvoston kanslia. Eri-
tyisavustajien järjestelmän kehittämisellä ei 
kuitenkaan voida poistaa niitä ongelmia, joita 
aiheutuu ministerien työmäärän kasvusta. 

Valtioneuvoston virkamiesjohtajien nimit-
tämismenettely on uudistettavana valtiova-
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rainministeriössä. Uudistuksella on tarkoitus 
osaltaan edistää hallituksen ohjelmallisten 
tavoitteiden toteutumista parantamalla joh-
tamisen laatua.  

 
 

3.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

3.1. Tavoitteet 

Esityksessä on tavoitteena vahvistaa minis-
teriöiden johtamisjärjestelmää ja tukea minis-
tereitä heidän tehtäviensä hoitamisessa. Uu-
distuksella pyritään parantamaan ministerien 
mahdollisuuksia ohjata tehokkaasti ministe-
riötään ja hallinnonalaansa, joista he ovat 
parlamentaarisessa vastuussa.  

 
3.2. Keskeiset ehdotukset 

Valtiosihteerijärjestelmä 

Esityksessä ehdotetaan ministerien poliitti-
sen tuen vahvistamista ministeriöissä siten, 
että ministerien tueksi asetetaan tarpeen mu-
kaan valtiosihteerit. 

Valtiosihteeri olisi esikunta-asemassa suo-
raan ministerin alainen, ja ministeriöissä 
kansliapäällikkö toimisi edelleen linjavastui-
sena ministerin alaisena. 

Ministerin luottamuksen varassa toimiva 
valtiosihteeri  nimitettäisiin  ministerin avuk-
si hänen toimikaudekseen. Valtiosihteeri 
toimisi ministerin lähimpänä apuna poliitti-
seen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun liit-
tyvissä tehtävissä. Hän tukisi ja edustaisi mi-
nisteriä tämän määräämissä tehtävissä.  Hän 
avustaisi ministeriä poliittisten linjausten 
muodostamisessa, ministeriöiden välisessä 
koordinoinnissa ja kantojen yhteensovittami-
sessa, hallitusohjelman  toimeenpanossa mi-
nisterin toimialalla sekä EU-tehtävien ja kan-
sainvälisten tehtävien hoitamisessa.  

Ministeri voisi määrätä valtiosihteerin toi-
mimaan sijaisenaan asioiden valmisteluun 
liittyvissä tehtävissä. Valtiosihteeri voisi si-
ten edustaa ministeriä tilaisuuksissa, jotka ei-
vät edellytä ministerin henkilökohtaista osal-
listumista. Näissä tehtävissä valtiosihteeriä 
ohjaisivat ministeriltä saadut toimintaohjeet. 
Luottamussuhde ministeriin merkitsisi, että 

valtiosihteeri edustaisi ministerin kantaa  ja 
ministeri kantaisi poliittisen vastuun valtio-
sihteerin toiminnasta. 

Valtiosihteeri voisi osallistua ministerin si-
jaisena asioita valmisteleviin ministerityö-
ryhmiin tai -valiokuntiin, lukuun ottamatta 
kuitenkaan lakisääteisiä ministerivaliokuntia, 
joiden jäseninä voi olla vain ministereitä. 
Valtiosihteeri ei myöskään voisi toimia mi-
nisterin sijaisena valtioneuvoston istunnossa, 
tasavallan presidentin esittelyssä, eduskun-
nan täysistunnossa eikä ministerin vastatessa 
eduskuntakysymyksiin. Eduskunnan valio-
kunnissa valtiosihteeri voisi esiintyä ministe-
rin sijaisena lukuun ottamatta niitä tilanteita, 
joissa valiokunta haluaa nimenomaisesti 
kuulla ministeriä. 

Valtiosihteeri voisi edustaa ministeriä eri-
laisissa kansainvälisissä kokouksissa ja ta-
paamisissa. Tämä koskisi myös sellaista Eu-
roopan unioniin liittyvää toimintaa ja yhtey-
denpitoa, joka ei edellytä ministerin henkilö-
kohtaista osallistumista. 

Ministerin tehtävänä on osallistua säännöl-
lisesti EU:n ministerineuvoston varsinaisiin 
kokouksiin. Valtiosihteeri voisi vain poikke-
ustapauksissa ministerin ollessa estynyt edus-
taa häntä kokouksessa. Tämä tulisi kysymyk-
seen sellaisissa tilanteissa, joissa Suomen py-
syvä edustaja nykyään osallistuu kokouksiin 
ministerin sijasta. Euroopan yhteisön perus-
tamissopimuksen 203 artiklan kohdan mu-
kaan neuvosto muodostuu jäsenvaltioiden 
ministeritason edustajista, joilla on jäsenval-
tionsa hallitusta sitovat valtuudet. Tämän ei 
ole katsottu muodostavan estettä sille, että 
ministerineuvoston kokouksiin osallistuu jä-
senvaltioista ministerin edustajana ja valtuu-
tuksella valtiosihteeriin rinnastettavia virka-
miehiä. Valtiosihteeri voi myös osallistua 
neuvostossa äänestyksiin. Valtiosihteerin 
osallistuessa neuvoston kokoukseen häntä 
kuultaisiin eduskunnan valiokunnassa minis-
terin  sijasta sekä EU-ministerivaliokunnassa 
asiantuntijana.  

Valtiosihteerin  nimittäisi virkaansa  val-
tioneuvosto asianomaisen ministerin valin-
nan mukaisesti, kuten jo nyt virkamiesase-
tuksen 7 §:ssä säädetään koskien pääministe-
rin toimikaudeksi nimitettyä valtiosihteeriä. 
Virka täytettäisiin sitä haettavaksi julistamat-
ta tai sen avoinna olemisesta ilmoittamatta. 
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Tehtävään nimitettävältä edellytettäisiin pää-
sääntöisesti ylempää korkeakoulututkintoa. 
Tehtävään voitaisiin kuitenkin nimittää myös 
henkilö, jolla on muulla tavoin hankittua teh-
tävän vaatimaa taitoa ja kokemusta niin kuin 
valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:ssä sääde-
tään. 

Valtiosihteerien tehtävät olisivat  ministe-
rikohtaisia. Valtiosihteerin käsittelemät asiat 
vastaisivat ministerin toimialaa. Näin turvat-
taisiin se, että myös niissä ministeriöissä, 
joissa asiat on jaettu useamman ministerin 
kesken, ministeriä avustaisi hänen luotta-
muksensa varassa toimiva valtiosihteeri. Val-
tiosihteeri olisi virkamiehenä virkavastuussa 
kuten muutkin virkamiehet. Hänen asemansa 
olisi sidottu poliittisesti ministeriin ja tämän 
nauttimaan luottamukseen eduskunnassa. 

Ministeriön kansliapäällikkö ei olisi alistei-
sessa asemassa suhteessa valtiosihteeriin. 
Kansliapäällikön tehtävät keskittyisivät mi-
nisteriön tehtävien tuloksellisesta hoitamises-
ta huolehtimiseen. Tehtävien jaosta valtiosih-
teerin ja kansliapäällikön välillä säädettäisiin 
tarkemmin valtioneuvoston ohjesäännössä.  

Pääministerin valtiosihteeristä muiden mi-
nisterien valtiosihteerien asema eroaisi siinä, 
että he eivät olisi linjassa ministeriön ylimpiä 
virkamiehiä, vaan linjajohto kuuluisi ministe-
rin alaisuudessa kansliapäällikölle. Valtiosih-
teerillä ei olisi pääministerin valtiosihteerin 
tavoin yleisiä pysyvien virkamiesten johto- 
tai koordinaatiotehtäviä, vaan hän johtaisi 
ministerin apuna asioiden sisällöllistä valmis-
telua ministerin toimialalla. Hänellä ei olisi 
pidätysoikeutta ministeriön virkamiehiin 
nähden.  

Valtiosihteerien nimittäminen vain osalle 
ministereistä ei vaikuttaisi ministeriöiden 
kansliapäälliköiden asemaan ja tehtäviin, sil-
lä valtiosihteerien tehtävät muodostuisivat 
pitkälti ministerin ja hänen erityisavustajansa 
nykyisistä tehtävistä. 

 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Valtiosihteerijärjestelmän kustannukset 
jatkossa riippuvat siitä, missä laajuudessa 
valtiosihteereitä asetettaisiin. Ministerikoh-
tainen valtiosihteerin tarve arvioidaan aina 

hallituskokoonpanoa muodostettaessa. Esitys 
mahdollistaa erilaisia käytännön järjestelyjä 
siten, että valtiosihteerit asetetaan kaikille 
ministereille tai vain osalle ministereistä. Ää-
ritapauksena voisi olla myös hallituskokoon-
pano, jossa valtiosihteerien asettamista ei pi-
dettäisi lainkaan tarpeellisena. Ministerien 
nykyisen määrän pohjalta arvioituna kattava 
malli, jossa jokaisella ministerillä olisi val-
tiosihteeri, tarkoittaisi 17 uutta valtiosihtee-
riä. 

Vuoden 2005 valtion talousarviossa on va-
rattu 1 395 000 euroa yhdeksän valtiosihtee-
rin viran (A 33) perustamiseen ja näiden sih-
teerien palkkaamiseen. 

 
4.2. Vaikutukset poliittiseen järjestel-

mään 

Ehdotettu valtiosihteerijärjestelmä tehostai-
si ministerien mahdollisuuksia ministeriöiden 
ja erityisesti asioiden valmistelun poliittiseen 
ohjaukseen. Järjestelmä vahvistaisi ministeri-
en asemaa valtioneuvoston jäseninä, ministe-
riöiden johtajina ja niiden alaisen hallinnon 
ohjaajina. Ministeriöiden toimintaan ja asioi-
den valmisteluun heijastuisi nykyistä pa-
remmin poliittisten päättäjien tahto, mikä 
osaltaan tukisi ja korostaisi hallitusjärjestel-
män parlamentaarisia piirteitä. Tämä vastaisi 
perustuslakiuudistuksen tavoitteita. Valtio-
sihteerien asettamista koskevat ratkaisut teh-
täisiin käytännössä hallituksen muodostami-
sen ja järjestäytymisen yhteydessä, jolloin 
voitaisiin arvioida eri hallitusryhmien, minis-
terien ja ministeriöiden tarpeet. 

 
4.3. Hallinnolliset ja organisatoriset vai-

kutukset 

Valtiosihteerit  muodostaisivat uudentyyp-
pisen  tehtävän ministeriöiden henkilöstöra-
kenteessa.  Valtiosihteerien  toiminta ylittäisi 
ministeriöiden  väliset toimialarajat samalla 
tavoin kuin nykyisin ministerien toimivalta 
eri ministeriöiden  asioita  käsittelevinä mi-
nistereinä.  Valtiosihteerit sijoitettaisiin mi-
nisteriöihin asianomaisen ministerin sijoituk-
sen mukaisesti. Valtiosihteerien asettamista 
koskevat ratkaisut tehtäisiin yleensä hallitus-
kokoonpanoa muodostettaessa, jolloin valtio-
sihteerien sijoittuminen ministeriöihin saat-
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taisi vaihdella hallituskausittain. 
Valtiosihteerin  asettamisella olisi eräiltä 

osin vaikutuksia nykyisiin ministerien eri-
tyisavustajiin. Jos ministerillä olisi apunaan 
valtiosihteeri, suuntautuisivat erityisavustaji-
en tehtävät aikaisempaa enemmän erilaisiin 
yhteydenpitoon liittyviin tehtäviin samoin 
kuin valtioneuvoston ja eduskunnan työn vii-
koittaiseen seurantaan, ministerin esiintymis-
ten suunnitteluun sekä ministerin kannanotto-
jen ja puheiden valmisteluun. 

Valtiosihteerien nimittäminen vain osaan 
ministeriöistä ei vaikuttaisi ministeriöiden 
kansliapäälliköiden asemaan ja tehtäviin, sil-
lä valtiosihteerien tehtävät muodostuisivat 
pitkälti ministerin antamista ja joistakin hä-
nen erityisavustajansa nykyisistä tehtävistä. 
Kansliapäälliköt keskittyisivät vastaisuudessa 
ministeriöiden tuloksellisesta toiminnasta 
huolehtimiseen. Jos ministerillä ei olisi val-
tiosihteeriä, huolehtisi hän vastaavista tehtä-
vistä itse apunaan erityisavustaja. 

 
5.  Asian valmistelu 

5.1. Ministeriöiden johtamisjärjestelmää 
koskevat aikaisemmat valmisteluvai-
heet 

Keskustelua ministeriöiden johtamisjärjes-
telmän vahvistamisesta on käyty jo 1970-
luvulta lähtien. Pääasiallisen huomion koh-
teena on ollut valtiosihteerijärjestelmä, johon 
myös aikaisemmat valmisteluhankkeet ovat 
liittyneet. Apulaisministerijärjestelmästä ja 
muista kehittämisvaihtoehdoista on keskus-
teltu näiden hankkeiden yhteydessä eräänlai-
sena liitännäiskysymyksenä. 

Keskushallintokomitean II osamietinnössä 
vuodelta 1978 arvioitiin ministeriöiden joh-
tamiseen ja organisaatioon liittyviä ongelmia 
ja kehittämismahdollisuuksia (komiteanmie-
tintö 1978:22). Mietinnössä  päädyttiin eh-
dottamaan valtiosihteerijärjestelmän käyt-
töönottoa. Ehdotuksen mukaan jokaisella 
ministerillä olisi alaisenaan hallituksen ja 
asianomaisen ministerin mukana vaihtuva, 
korkeatasoinen, hallinnonalaa tunteva, poliit-
tisesti ministerin erityistä luottamusta nautti-
va johtava virkamies. Samalla ministerillä 
voisi olla alaisenaan useampikin valtiosihtee-
ri. Komitea ei pitänyt tarpeellisena säilyttää 

ministeriöiden kansliapäällikköjen virkoja 
uudessa järjestelmässä, vaan ehdotti niiden ja 
yleisen tai hallinnollisen osaston osastopääl-
likön virkojen muuttamista hallintopäällikön 
viraksi, joka sijoittuisi valtiosihteerin ja osas-
topäällikköjen väliin.  Vaihtoehtoisena mal-
lina komiteassa oli esillä apulaisministerijär-
jestelmä, jossa ministerin apuna toimiva apu-
laisministeri olisi ministeriin rinnastettava 
luottamushenkilö, ministerin sijainen ja par-
lamentaarisesti vastuunalainen. Komitea kui-
tenkin torjui apulaisministerijärjestelmän 
muun muassa sen edellyttämien perustusla-
kimuutosten vuoksi. Komitea ei myöskään 
pitänyt apulaisministerin asemaan kuuluvaa 
parlamentaarista vastuunalaisuutta välttämät-
tömänä, kun kyse oli lähinnä ministerin avus-
tamiseen ministeriön johtamisessa liittyvät 
tehtävät. 

Poliittisten valtiosihteerien järjestelmää 
selvittäneen työryhmän muistiossa vuodelta 
1989 todetaan, että valtioneuvoston ja minis-
teriöiden asemaa ja toimintaedellytyksiä hal-
litusohjelmasta suuntansa saavan poliittisen 
ohjauksen toteuttamisessa tulee vahvistaa 
muun muassa kehittämällä ministeriöiden 
johtamisjärjestelmiä ministeriön ja koko hal-
linnonalan ohjauksen tehostamiseksi. Minis-
teriöiden johtamisjärjestelmän kehittämisen 
tuli työryhmän mukaan kuitenkin perustua 
ensisijaisesti ministerin toimintaedellytysten 
parantamiseen. Työryhmä suhtautui kieltei-
sesti valtiosihteerijärjestelmään ja ehdotti sen 
sijasta ministerin muun avustajakunnan li-
säämistä ja näiden aseman kehittämistä. Työ-
ryhmän mukaan valtioneuvoston kansliaan 
olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista perustaa 
kansliapäällikön viran sijalle hallituksen mu-
kana vaihtuva valtiosihteerin  virka. Työ-
ryhmä ehdotti  myös kansliapäällikön virko-
jen määräaikaistamista ja valtiosihteeri-
nimikkeen käyttöönottoa kaikissa ministeri-
öissä kansliapäällikkö-nimikkeen sijasta. 
Määräaikaisuutta ei kuitenkaan tulisi työ-
ryhmän mukaan kytkeä hallituksen tai minis-
terin toimikauteen. 

Pääministeri  asetti 18 päivänä  huhtikuuta 
1995 työryhmän valmistelemaan valtiosih-
teerityyppisten poliittisten avustajien otta-
mista valtioneuvostoon erityisesti EU-
jäsenyyden  aiheuttaman  ministerien kasva-
neen   työmäärän  johdosta. Valtiosihteeri-
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työryhmä ehdotti muistiossaan ”Ehdotus 
toimenpiteistä  ministerien avustajakunnan 
vahvistamiseksi”, että ministerien avuksi tär-
keimmille ja suuritöisimmille toimialoille 
nimitettäisiin erityisavustajien sijasta korkea-
tasoisia poliittisia alivaltiosihteereitä, joille 
hallitus voisi  halutessaan osoittaa myös eri 
puolueiden ministeriryhmiä avustavia tehtä-
viä. Poliittinen alivaltiosihteeri olisi ministe-
rin erityistä luottamusta nauttiva henkilö, jo-
ka toimisi ministerin neuvonantajana ja hoi-
taisi hänen antamiaan poliittisluonteisia vaa-
tivia valmistelutehtäviä. Erityisesti ministeri-
en EU-tehtävien keventämiseksi poliittisille 
alivaltiosihteereille voitaisiin osoittaa vaati-
vampia tehtäviä kuin erityisavustajille. Poliit-
tiset  alivaltiosihteerit  kuuluisivat valtioneu-
voston kanslian  henkilökuntaan, mutta toi-
misivat sijoitettuina  ministeriöihin kuten 
ministerien erityisavustajatkin. Alivaltiosih-
teerien hallinnollinen asema vastaisi työryh-
män ehdotuksessa myös muutoin erityisavus-
tajien asemaa, sillä alivaltiosihteeri olisi asi-
anomaisen ministerin valitsema ja pääminis-
terin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimit-
tämä virkamies. Alivaltiosihteerillä ei olisi 
muodollista ratkaisuvaltaa eikä esittelyoike-
uksia. 

Valtioyhteisön hallintopolitiikka hankkee-
seen liittyneessä valtioneuvostotyöryhmän 
muistiossa vuodelta 1997 (valtiovarainminis-
teriön työryhmämuistioita 23/1997) todettiin, 
että ministeriöiden poliittisen johtamisen re-
sursseja tulisi lisätä. Työryhmä ehdotti poliit-
tisten valtiosihteerien asettamista ministeri-
öihin. Valtiosihteerien asettamisen aikatau-
lusta ja järjestelmän laajuudesta ehdotettiin 
sovittavaksi hallitusneuvottelujen yhteydes-
sä. Käsillä olevan hallituksen esityksen poh-
jana ollut valtioneuvostolakitoimikunnan eh-
dotus vastaa pääpiirteissään valtioneuvosto-
työryhmän ehdotusta valtiosihteerijärjestel-
mästä. Valtioyhteisön hallintopolitiikka 
hankkeen kannanotot kirjattiin vuonna 1998 
valtioneuvoston periaatepäätökseen (valtio-
neuvoston periaatepäätös 16.4.1998: Laa-
dukkaat palvelut, hyvä hallinto ja vastuulli-
nen kansalaisyhteiskunta. Hallintopolitiikan 
suuntalinjat.). 

Valtioneuvoston 21 päivänä kesäkuuta 
2000 asettamassa keskushallinnon uudistus-
hankkeessa on myös todettu tarve ministeri-

öiden poliittisen ohjauksen vahvistamiseen 
(ks. esim. Ministerityöryhmän kannanotto 
keskushallinnon uudistamiseksi 20.6.2001). 
Hankkeessa valmisteltiin myös mallia niin 
sanotuista koordinoivista ministereistä. Eh-
dotuksen mukaisesti hallitus on nimennyt 
hallinnonalarajat ylittäviä politiikkaohjelmia 
ja nimennyt niiden vastuuministerit (ks. Val-
tion keskushallinnon uudistaminen. Muistio 
28.6.2002). 

Valtioneuvoston kanslia asetti 26 päivänä 
syyskuuta 2001 toimikunnan (valtioneuvos-
tolakitoimikunta)  valmistelemaan valtioneu-
vostosta annetun lainsäädännön kokonaisuu-
distusta. Toimikunnan tehtävänä oli selittää 
myös perustuslain uudistuksen yhteydessä 
eduskunnan hyväksymä ministeriöiden joh-
tamisjärjestelmää koskeva lausuma. Toimi-
kunta selvitti eri vaihtoehtoja ja esitti mietin-
nössään (Komiteanmietintö 2002:7) ministe-
riöiden johtamisjärjestelmän vahvistamista 
siten, että ministereiden avuksi voitaisiin 
asettaa valtiosihteerit. Valtiosihteereiden tar-
ve arvioitaisiin kunkin hallituskokoonpanon 
muodostamisen yhteydessä. Toimikunnan eri 
johtamisjärjestelmien vertailu sisältyi Halli-
tuksen esitykseen Eduskunnalle laiksi valtio-
neuvostosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(HE 270/2002). Eduskunta hyväksyi valtio-
sihteerijärjestelmän, mutta rajasi sen koske-
maan ainoastaan pääministerin toimikaudeksi 
asetettavaa valtiosihteeriä. 

 
5.2. Esityksen  valmisteluvaiheet  ja val-

misteluaineisto  

Valtioneuvoston kanslia asetti 10 päivänä 
maaliskuuta 2004 työryhmän valmistelemaan 
poliittisen johdon tuen järjestämistä valtio-
neuvostossa. Työryhmän tehtävänä oli muun 
ohella valmistella ehdotukset ministereitä 
esikunta-asemassa avustavista poliittisista 
valtiosihteereistä, joiden sijoittuminen minis-
teriöihin harkitaan erityisesti ministeriön 
kansainvälisistä tehtävistä aiheutuvan työ-
määrän perusteella. Työryhmän tuli valmis-
tella tarvittavat säännösehdotukset valtioneu-
vostolakiin ja valtion virkamieslakiin. 

 
5.3. Lausunnot 

Valtioneuvoston kanslia pyysi esitysluon-
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noksesta lausunnot ministeriöiltä ja oikeus-
kanslerinvirastolta. Kaikki lausunnot tukivat 
esitettyä valtiosihteerijärjestelmää. Teknisiä 

yksityiskohtia koskevat huomautukset on 
otettu huomioon.   

  
 
 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki valtioneuvostosta 

6 §. Valtiosihteeri. Lain 6 §:ään lisättäisiin 
uusi 2 momentti, jossa säädettäisiin mahdol-
lisuudesta nimittää ministerin avuksi tämän 
toimikaudeksi valtiosihteeri, joka toimisi mi-
nisterin luottamuksen varassa. Tehtävä olisi 
uusi, sillä ainoastaan pääministerin apuna on 
valtiosihteeri, josta säädetään pykälän 1 mo-
mentissa. Tarkoituksena on, että ministeri-
kohtainen tarve valtiosihteerin nimittämiselle 
arvioitaisiin aina kunkin hallituskokoonpa-
non muodostamisen yhteydessä. Tarkemmat 
tarvittavat säännökset valtiosihteeristä on 
tarkoitus säätää valtioneuvoston ohjesään-
nössä (262/2003).  

Ministerin toimikaudeksi nimitetty, hänen 
luottamustaan nauttiva valtiosihteeri vahvis-
taisi ministeriön poliittista johtamisjärjestel-
mää ja tukisi ministeriä hänen tehtäviensä 
hoidossa. Valtiosihteeri avustaisi ministeriä 
poliittisten linjausten muodostamisessa, halli-
tusohjelman toimeenpanossa ministerin toi-
mialalla ja asioiden koordinoinnissa sekä 
edustaisi ministeriä tilaisuuksissa, jotka eivät 
edellytä ministerin henkilökohtaista osallis-
tumista. Ministerien tehtävämäärä ja ajan-
käyttötarpeet edellyttävät aikaisempaa vah-
vempia, ministerin toimintaa tukevia järjeste-
lyjä ministeriöissä, jotta ministerit voisivat 
keskittyä valtioneuvoston jäsenille kuuluvien 
keskeisten tehtävien hoitamiseen. Valtiosih-
teerit eivät olisi poliittiselta tai oikeudellisel-
ta asemaltaan ministeriin rinnastettavia, eikä 
heille siten annettaisi valtioneuvoston jäse-
nen sijaisen tehtäviä. 

Valtiosihteerit olisivat ministerikohtaisia, 
ja heidät sijoitettaisiin ministeriöihin asian-
omaisen ministerin sijoituksen mukaisesti. 

Valtiosihteerin käsittelemät asiat vastaisivat 
ministerin toimialaa. Näin turvattaisiin se, et-
tä myös niissä ministeriöissä, joissa asiat on 
jaettu useamman ministerin kesken, ministe-
riä avustaisi hänen luottamuksensa varassa 
toimiva valtiosihteeri. 

Valtiosihteerien tehtävänä olisi toimia mi-
nisterin apuna asioiden valmistelussa. Valtio-
sihteeriä ohjaisivat ministeriltä saadut toi-
mintaohjeet. Luottamussuhde ministeriin 
merkitsisi, että valtiosihteeri edustaisi minis-
teriä ratkaisujen valmistelussa ja että ministe-
ri kantaisi poliittisen vastuun valtiosihteerin 
toiminnasta. Valtiosihteerin keskeisiä tehtä-
viä olisi ministerin toimeksiannon mukaan 
hallitusohjelmaan ja hallituksen strategia-
asiakirjaan sisältyvien hankkeiden eteenpäin 
vieminen. Valtiosihteeri voisi osallistua mi-
nisterin sijaisena asioita valmisteleviin minis-
terityöryhmiin tai –valiokuntiin,  edustaa mi-
nisteriä erilaisissa tilaisuuksissa sekä seurata 
hallituksen politiikkaohjelmien valmistelua 
ja toteutusta. Lakisääteisissä ministerivalio-
kunnissa valtiosihteeri ei kuitenkaan voisi 
toimia ministerin sijaisena. Valtiosihteeri ei 
myöskään voisi toimia ministerin sijaisena 
valtioneuvoston istunnoissa, tasavallan presi-
dentin esittelyissä, eduskunnan täysistunnois-
sa tai ministerin vastatessa eduskuntakysy-
myksiin. Eduskunnan valiokunnissa valtio-
sihteeri voisi esiintyä ministerin sijaisena lu-
kuun ottamatta kuitenkaan niitä tilanteita, 
joissa valiokunta haluaa nimenomaisesti 
kuulla ministeriä. 

Valtiosihteeri voisi tarvittaessa myös edus-
taa ministeriä erilaisissa kansainvälisissä ko-
kouksissa ja tapaamisissa. Tämä koskisi 
myös sellaista Euroopan unioniin liittyvää 
toimintaa ja yhteydenpitoa, joka ei edellytä 
ministerin henkilökohtaista osallistumista. 
Valtiosihteeri voisi myös, kuitenkin vain eri-
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tyisissä poikkeustapauksissa  toimia ministe-
rin sijaisena EU:n ministerineuvoston varsi-
naisissa kokouksissa. Valtiosihteeri toimisi 
neuvostossa Suomen kansallisessa valmiste-
lussa muodostettujen kantojen mukaisesti.  
Ministeri osallistuisi EU:n ministerineuvos-
ton kokouksiin lukuun ottamatta harvoja 
poikkeustapauksia. 

Valtiosihteerin nimittäisi valtioneuvosto 
asianomaisen ministerin esityksestä. Ministe-
rin olisi kuitenkin hankittava ehdokkaalleen 
pääministerin hyväksyntä ennen esittelyä. 
Kyse olisi ministerin henkilökohtaisen luot-
tamuksen varassa toimivasta, ministerin va-
litsemasta ja ministerin toimikaudeksi nimi-
tetystä henkilöstä. Tehtävä täytettäisiin sitä 
haettavaksi julistamatta tai sen avoinna ole-
misesta ilmoittamatta. Poikkeuksellisesta ni-
mitysmenettelystä säädettäisiin valtion vir-
kamiesasetuksessa vastaavasti kuin on sää-
detty pääministerin valtiosihteeristä.  

Valtiosihteerin tehtävä päättyisi ministerin 
toimikauden päättymiseen. Ministerin tai hal-
lituksen vaihtuessa ei kuitenkaan olisi estettä 
nimittää niin haluttaessa sama henkilö tehtä-
vään uudelleen. Valtiosihteeri voitaisiin irti-
sanoa tehtävästä kesken ministerin toimikau-
den valtion virkamieslain 26 ja 26 a §:n no-
jalla. Ministerin luottamuksen menetys muo-
dostaisi valtiosihteerin tehtävän osalta irtisa-
nomisen erityisen syyn. 

Ministeriön kansliapäällikkö ei olisi alistei-
sessa asemassa suhteessa valtiosihteeriin eikä 
valtiosihteerillä olisi oikeutta pidättää itsel-
leen kansliapäällikön eikä muiden virkamies-
ten ratkaistaviksi kuuluvia asioita. Kanslia-
päällikön tehtävät keskittyisivät ministeriön  
tehtävien tuloksellisesta hoitamisesta huoleh-
timiseen. Tehtävien jaosta valtiosihteerin ja 
kansliapäällikön välillä säädettäisiin tar-
kemmin valtioneuvoston ohjesäännössä. Li-
säksi ministerin velvollisuutena olisi valvoa 
valtiosihteerin ja kansliapäällikön tehtäviä 
sekä heidän välistä työnjakoa. 

Valtiosihteerin tehtävään nimitettävältä 
edellytettäisiin pääsääntöisesti ylempää kor-
keakoulututkintoa. Valtiosihteeriksi voitai-
siin kuitenkin valtioneuvoston ohjesäännön 
43 §:n 1 kohdan mukaisesti nimittää myös 
henkilö, jolla on muulla tavoin hankittua teh-
tävän vaatimaa taitoa ja kokemusta. Palkka-
ukseltaan valtiosihteeri rinnastuisi lähinnä 

kansliapäällikön virkaan. Virkanimike olisi 
sama kuin on otettu käyttöön valtioneuvoston 
kansliassa. "Valtiosihteeri" vastaisi kansain-
välisesti käytössä olevia, vastaavien virkojen 
nimikkeitä. Nimike on ollut käytössä ulko-
asiainministeriön ja valtiovarainministeriön 
kansliapäällikköjen viroissa. Erotukseksi mi-
nisterin toimikaudeksi nimitettävistä valtio-
sihteereistä näille viroille on valtion virka-
mieslaissa säädetty nimike "valtiosihteeri 
kansliapäällikkönä".  

Valtion virkamieslain 4 §:n 2 momentin 3 
kohdan mukaisesti valtiosihteerien tehtävät 
olisivat valtion talousarviossa eriteltäviä vir-
koja, joista eduskunta siten päättäisi. Uutta 
hallitusta muodostettaessa jouduttaisiin vir-
koja mahdollisesti siirtämään ministeriöstä 
toiseen. Viran siirto tapahtuisi valtion virka-
mieslain 5 §:ssä säädettävässä menettelyssä. 
Virkaan liittyvät määrärahat puolestaan siir-
rettäisiin valtion talousarviosta annetun lain 
(423/1988) 7 a §:ssä säädetyssä menettelyssä. 
Kyseinen menettely koskee henkilöstöresurs-
sien uudelleen kohdentamista ja virkojen siir-
toa virastosta toiseen. 

Valtiosihteerin tehtävistä säädettäisiin val-
tioneuvoston ohjesäännössä, ministeriökoh-
taisissa valtioneuvoston asetuksissa ja minis-
teriön asetuksina annettavissa ministeriöiden 
työjärjestyksissä. Pääministerin toimikaudek-
si nimitetystä valtiosihteeristä ministeriöihin 
ehdotettujen, ministerin toimikaudeksi nimi-
tettävien valtiosihteerien asema eroaisi siinä, 
että he eivät olisi linjassa ministeriön ylimpiä 
virkamiehiä, vaan linjajohto kuuluisi ministe-
rin alaisuudessa kansliapäällikölle. Valtiosih-
teerillä ei olisi pääministerin valtiosihteerin 
tavoin yleisiä pysyvien virkamiesten johto- 
tai koordinaatiotehtäviä, vaan hän johtaisi 
ministerin apuna asioiden sisällöllistä valmis-
telua ministerin toimialalla. Hänellä ei olisi 
myöskään pidätysoikeutta ministeriön vir-
kamiesten ratkaisuvaltaan kuuluviin asioihin.  

Ehdotetussa valtiosihteerijärjestelmässä on 
tarkoitus, että valtiosihteerille ei säädettäisi 
ministeriöasetuksissa ratkaisuvaltaa asioissa, 
jotka voidaan valtioneuvostolain 15 §:n 2 
momentin nojalla antaa ministeriön virka-
miehen ratkaistavaksi. Valtiosihteeri olisi 
kuitenkin valtioneuvoston nimittämänä vir-
kamiehenä valtioneuvoston esittelijä valtio-
neuvostolain 21 §:n yleisen säännöksen mu-
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kaisesti. 
Valtiosihteeri olisi virkamiehenä virkavas-

tuussa kuten muutkin virkamiehet. Hänen 
asemansa olisi sidottu poliittisesti ministeriin 
ja tämän nauttimaan luottamukseen eduskun-
nassa. 

 
1.2. Laki valtion virkamieslain muuttami-

sesta 

5 §. Pykälässä säädetään mahdollisuudesta 
siirtää valtion virkoja toiseen yksikköön tai 
virastoon kuin mihin virka on alun perin pe-
rustettu. Voimassa olevaa pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että valtiosihteerien vir-
koja voitaisiin tarvittaessa siirtää ministeriös-
tä toiseen huolimatta siitä, että ne olisivat 
valtion virkamieslain 4 §:n 2 momentin 3 
kohdan mukaan valtion talousarviossa minis-
teriöittäin eriteltäviä virkoja. Voimassa ole-
van valtion virkamieslain 5 §:n 1 momentin 
mukaan valtion talousarviossa eriteltäviä vir-
koja ei voida siirtää toiseen virastoon valtion 
virkamieslaissa säädetyssä menettelyssä, 
vaan siirto edellyttäisi eduskunnan päätöstä 
valtion talousarvion muuttamisesta. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin valtio-
sihteerin viran siirtomahdollisuudesta toiseen 
ministeriöön. Viran siirto voi olla tarpeen 
uutta hallitusta muodostettaessa tai muutetta-
essa ministerien keskinäistä työnjakoa, jol-
loin ministerien määrä kussakin ministeriössä 
saattaa muuttua aikaisempaan verrattuna. 
Tällöin myös ministeriöihin sijoitettujen val-
tiosihteerien määrää olisi tarpeen muuttaa. 
Jos virka ei ole avoinna, se voidaan siirtää 
vain virkamiehen suostumuksella. Viran siir-
to tapahtuisi valtion virkamieslain 5 §:n no-
jalla, kun taas määrärahat siirtyisivät toisen 
ministeriön käytettäväksi valtion talousarvi-
osta annetun lain 7 a §:n 2 momentin nojalla. 
Kyseisen säännöksen mukaan määrärahan 

siirtämisestä toisen ministeriön hallin-
nonalaan kuuluvan viraston käytettäväksi 
päätetään valtiovarainministeriön esittelystä 
valtioneuvostossa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtio-
sihteerin viran siirtoa koskevasta päätöksen-
teosta. Ehdotetun säännöksen mukaan siir-
rosta päättäisi valtioneuvosto samoin kuin se 
päättää talousarviossa eriteltävien virkojen 
siirrosta saman viraston sisällä ja muiden 
virkojen siirrosta toisen ministeriön hallin-
nonalaan kuuluvaan virastoon. Viran ja sii-
hen liittyvän määrärahan siirtoa koskevat 
päätökset voitaisiin tehdä samanaikaisesti.  

Pykälän 3 momentti vastaa voimassa ole-
vaa säännöstä.  

 
2.  Tarkemmat säännökset  

Tarkoituksena on, että valtioneuvoston oh-
jesäännössä säädettäisiin valtiosihteerin teh-
tävistä ja toimivallasta. Lisäksi ohjesäännös-
sä rajattaisiin valtiosihteerin pidätysvalta 
koskemaan ainoastaan pääministerin toimi-
kaudeksi nimitettyä valtiosihteeriä. 

Valtion virkamiesasetuksessa säädettäisiin, 
että valtiosihteerin virka täytetään sitä haet-
tavaksi julistamatta tai sen avoinna olemises-
ta ilmoittamatta.  

Luonnokset asetusmuutoksiksi ovat esityk-
sen liitteenä. 

 
3.  Voimaantulo 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan heti 
sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvis-
tettu. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

 

Laki 

valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun  lain (175/2003)  6  §:ään 

uusi 2 momentti seuraavasti: 
  

6 § 

Valtiosihteeri 

— — — — — — — — — — — — — —   
Myös muuta ministeriä avustamaan voi-

daan nimittää ministerin toimikaudeksi val-
tiosihteeri. Ministeri voi määrätä valtiosih-
teerin toimimaan hänen sijaisenaan asioiden 

valmisteluun liittyvissä tehtävissä ja edusta-
maan häntä Euroopan unionin neuvoston ko-
kouksessa. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta  
20  . 
 

————— 
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2. 

Laki 

valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun virkamieslain (750/1994) 5 § seuraavasti: 

 
 

5 § 
Virka voidaan siirtää samassa virastossa 

muuhun yksikköön kuin mihin se on perus-
tettu sekä muu kuin valtion talousarviossa 
eriteltävä virka myös toiseen virastoon. Val-
tion talousarviossa eriteltävä ministeriön val-
tiosihteerin virka voidaan kuitenkin siirtää 
toiseen ministeriöön. Siirrettäessä virka toi-
seen virastoon tarvittava määräraha on siir-
rettävä toisen viraston käytettäväksi siten 
kuin valtion talousarviosta annetun lain 
(423/1988)  7 a §:ssä säädetään. Jos virka ei 
ole avoinna, virka voidaan siirtää vain vir-
kamiehen suostumuksella.  

 
 
Valtion talousarviossa eriteltävä virka siir-

retään saman viraston muuhun yksikköön ja 
ministeriön valtiosihteerin virka toiseen mi-
nisteriöön sekä muu virka toisen ministeriön 
hallinnonalaan kuuluvaan virastoon valtio-
neuvoston päätöksellä.  

Muu kuin valtion talousarviossa eriteltävä 
virka siirretään saman viraston muuhun yk-
sikköön viraston päätöksellä, jollei asetuksel-
la toisin säädetä, ja saman ministeriön hallin-
nonalaan kuuluvaan toiseen virastoon minis-
teriön päätöksellä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta  

20  . 
 

————— 
 

Helsingissä 14  päivänä syyskuuta 2004 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Pääministeri Matti Vanhanen 
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Liite                
Rinnakkaistekstit 

 
 
 

1. 

 

Laki 

valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun  lain (175/2003)  6  §:ään 

uusi 2 momentti seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

 
6 § 

Valtiosihteeri 

Pääministeriä avustamaan voidaan nimit-
tää pääministerin toimikaudeksi valtiosih-
teeri. Pääministeri voi määrätä valtiosihtee-
rin toimimaan sijaisenaan asioiden valmiste-
luun liittyvissä tehtävissä. 
 

 
6 § 

Valtiosihteeri 

— — — — — — — — — — — — — —   
 
 
 
 
Myös muuta ministeriä avustamaan voi-

daan nimittää ministerin toimikaudeksi val-
tiosihteeri. Ministeri voi määrätä valtiosih-
teerin toimimaan hänen sijaisenaan asioi-
den valmisteluun liittyvissä tehtävissä ja 
edustamaan häntä EU:n ministerineuvoston 
kokouksessa. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta  
20  . 

——— 
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2. 

 

Laki 

valtion virkamieslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun virkamieslain (750/1994) 5 § seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

5 § 
Virka voidaan siirtää samassa virastossa 

muuhun yksikköön kuin mihin se on perus-
tettu sekä muu kuin valtion talousarviossa 
eriteltävä virka myös toiseen virastoon. Siir-
rettäessä virka toiseen virastoon tarvittava 
määräraha on siirrettävä toisen viraston käy-
tettäväksi siten kuin valtion talousarviosta 
annetun lain 7 a §:ssä (307/1992) säädetään. 
Jos virka ei ole avoinna, virka voidaan siir-
tää vain virkamiehen suostumuksella.  
 
 
 

Valtion talousarviossa eriteltävä virka siir-
retään saman viraston muuhun yksikköön 
sekä muu virka toisen ministeriön hallin-
nonalaan kuuluvaan virastoon valtioneuvos-
ton päätöksellä.  

 
Muu kuin valtion talousarviossa eriteltävä 

virka siirretään saman viraston muuhun yk-
sikköön viraston päätöksellä, jollei asetuk-
sella toisin säädetä ja saman ministeriön hal-
linnonalaan kuuluvaan toiseen virastoon 
ministeriön päätöksellä. 
 

 
5 § 

Virka voidaan siirtää samassa virastossa 
muuhun yksikköön kuin mihin se on perus-
tettu sekä muu kuin valtion talousarviossa 
eriteltävä virka myös toiseen virastoon. Val-
tion talousarviossa eriteltävä ministeriön 
valtiosihteerin virka voidaan kuitenkin siir-
tää toiseen ministeriöön. Siirrettäessä virka 
toiseen virastoon tarvittava määräraha on 
siirrettävä toisen viraston käytettäväksi siten 
kuin valtion talousarviosta annetun lain 
(423/1988) 7 a §:ssä säädetään. Jos virka ei 
ole avoinna, virka voidaan siirtää vain vir-
kamiehen suostumuksella.  

Valtion talousarviossa eriteltävä virka siir-
retään saman viraston muuhun yksikköön ja 
ministeriön valtiosihteerin virka toiseen mi-
nisteriöön sekä muu virka toisen ministeriön 
hallinnonalaan kuuluvaan virastoon valtio-
neuvoston päätöksellä.  

Muu kuin valtion talousarviossa eriteltävä 
virka siirretään saman viraston muuhun yk-
sikköön viraston päätöksellä, jollei asetuk-
sella toisin säädetä, ja saman ministeriön 
hallinnonalaan kuuluvaan toiseen virastoon 
ministeriön päätöksellä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta  
20  . 

——— 
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Liite 
Asetusluonnokset 

 
 
 
 
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 

valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,  
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 2003 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 37 

ja 45 § ja  
lisätään 44 §:ään uusi 2 momentti sekä  asetukseen uusi 44 a § seuraavasti: 
  

37 § 

Oikeus päätösvallan pidättämiseen 

Pääministerin toimikaudeksi nimitetty val-
tiosihteeri, valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
ja kansliapäällikkö sekä alivaltiosihteeri ja 
osastopäällikkö voivat pidättää itsellään pää-
tösvallan asiassa, jonka heidän alaisensa 
muutoin saisi ratkaista.   
 
 

6 luku 

Ministeriön virkamiehiä koskevat säännök-
set 

44 § 

Valtiosihteerin tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ministerin toimikaudeksi nimitetyn valtio-

sihteerin tehtävänä on ministerin apuna ja 
edustajana:  

1) edistää ja seurata ministerin toimialalla 
hallitusohjelman toteuttamista;  

2) ohjata ministerin apuna asioiden valmis-
telua ministerin toimialalla;  

3) huolehtia yhdessä kansliapäällikön kans-
sa ministeriön ja muiden hallinnonalojen yh-

teistyöstä;  
4) avustaa  ministeriä kansainvälisten teh-

tävien  ja  etenkin  EU-asioiden valmistelus-
sa;  

5) edustaa ministeriä hänen toimeksianto-
jensa mukaisesti;  

6) hoitaa muut tehtävät, jotka ministeri hä-
nelle antaa.  
 

44 a §  

Valtiosihteerin toimivalta 

Valtiosihteeri voidaan määrätä toimimaan 
myös niissä ministeriöissä, joihin ministeri 
on määrätty käsittelemään ministeriön toimi-
valtaan kuuluvia asioita. 

Määräys annetaan nimittämiskirjassa. 
Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin 

toimialaa.  
 

45 § 

Kansliapäällikön tehtävät 

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, ke-
hittää ja valvoa ministeriön ja sen hallin-
nonalan toimintaa sekä siinä tarkoituksessa: 

1) vastata ministeriön toiminnasta ja huo-
lehtia, että sen tehtävät hoidetaan tuloksek-
kaasti; 
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2) huolehtia lainsäädännön valmistelun 
laadusta ministeriössä; 

3) vastata virkamiesvalmistelun koor-
dinoinnista ministeriön sisällä; 

4) johtaa ja kehittää ministeriön henkilös-
töhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa; 

5) vastata ministeriön hallinnonalan tavoit-

teiden valmistelusta ja niiden toteutumisen 
seurannasta; 

6) vastata ministeriön  hallinnonalan orga-
nisaatiosta ja sen kehittämisestä. 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  . 
————— 

 
 
 
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 

valtion virkamiesasetuksen 7 §:n muuttamisesta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,  
muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 7 

§:n 2 momentti, sellaisena kun se on asetuksessa 263/2003, seuraavasti:  
 

7 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Valtiosihteerin virka täytetään sitä haetta-
vaksi julistamatta tai sen avoinna olemisesta 
ilmoittamatta. Samaa menettelyä noudattaen 

nimitetään ministerin erityisavustajan määrä-
aikaiseen virkasuhteeseen. 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  . 
————— 

 
 

 
 


