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Julkinen hallinto vuonna 2030

• Aikaa 4 483 päivää
• Kolmet valtiolliset, maakunnalliset ja kunnalliset vaalit
• Yli 75-vuotiaita on 800 000 (nyt 500 000)
• Vanhuspalveluiden kustannukset ovat ~12 mrd (nyt 7,5 mrd)

• Henkilöstä tarvitaan paljon lisää 
• Digitaalisuus ei ole enää se juttu

• LÄHES KAIKKI ON DIGITAALISTA 
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Tekoäly korvaa usein yksittäisiä tehtäviä,
ei kokonaisia toimenkuvia

40%Nykyisestä työstä 
voidaan automatisoida 10%

toimenkuvista on sellaisia, että 
yli 90% voidaan automatisoida

mutta vähemmän kuin 

Lähde: McKinsey



Strategiset painopisteet:Käyttäjälähtöinen 

Iteroiva

Mobiili

Julkinen hallinto vuonna 2030

Tietopohjainen

Ketterä

Monitaitoinen Kokeileva

Uusi 
normaali

Nopea 
feedback

Alustoilla 
työskentelevä



Kansalaisneuvonta

Yritysneuvonta

PalveluväyläPalvelutietovaranto

Palveluhallinta

LOPPUKÄYTTÄJÄLLE
kansalainen
yrityksen edustaja
viranomainen

PALVELUNTARJOAJALLE
viranomainen
yritys / yhteisö

Valtuudet

MaksutTunnistus

Verkkopalvelu

Es
im

er
kk

ej
ä

Kartat

Viestit



Digitalisaatio ja julkinen hallinto

Painopistealueet

2. Hyödynnämme avointa, 
omaa ja yhteistä tietoa

3. Mahdollistamme 
ekosysteemin ja luomme 
puitteet; palvelualustan

1. Palvelemme asiakkaita 
yhtenäisesti

Suomen kilpailukyky

Tietotekniikan kehitys, 
uudet teknologiat

Muutosvoimat Tarvittavat kyvykkyydet

Johtaminen

Osaaminen

Hankinnat

Infrastruktuuri

Tiedonhallinta

Digitaalinen turvallisuus

Lainsäädäntö

Väestön ikääntyminen

Yhteiskunnan rooli 
palveluiden tuottajana
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Ajankohtaista valtion taloushallinnosta: organisointi

• Kirjanpitoyksiköiden kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatiminen 
keskitetään Palkeiden lakisääteiseksi tehtäväksi 1.10.2017.

• Palvelut tuotetaan samoin periaattein kaikille.
• Selkeät roolit ja yhteinen tietojärjestelmä 

>prosessien, toiminnan tuottavuuden ja laadun jatkuva kehittäminen.

• Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen ja 
tehostaminen sekä automaattiset kontrollit.

• Talousarvioasetus muodostaa valtion talousarviotalouden 
keskeisen corporate governance -dokumentin.
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Ajankohtaista valtion taloushallinnosta: konserniraportointi

• Hallituksen vuosikertomus ja TAE:ssa sisältävät budjettivaltion, 
rahastojen ja liikelaitosten kattavan sulautetun kokonaistaseen 
sekä kokonaistuotto- ja kululaskelma.

• Aikaisempaa parempi kokonaiskuva ja läpinäkyvyys 
valtioneuvoston ohjausvallan alaisesta valtiontaloudesta. 

• Konsernilaskelmat sisältäisivät  myös valtionyhtiöt ja 
mahdollisesti myös valtion osakkuusyhtiöt.

• Aidot konsernilaskelmat aikaisintaan 2023.
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Ajankohtaista valtion taloushallinnosta: konserniraportointi
• EU:n julkisen sektorin yksiköiden tilinpäätössääntöjen 

harmonisointihanke (EPSAS) sisältänee sekä valtion 
konsernilaskennan että laajemman koko julkista taloutta 
koskevan konsolidoinnin.

• Kuntatieto-hanke, jossa kuntien ja tulevien maakuntien 
tilinpäätöstietoja pyritään yhdenmukaistamaan ja keräämään 
raportointia varten yhteen paikkaan.

• Valtion konsernilaskelmat ja Kuntatieto-hanke luovat edellytyksiä 
koko julkista taloutta koskevien laajempien analyysien 
laatimiselle.
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• Miten julkinen sektori oikeasti muuttuu?
• Yleinen viisaus: liioittelemme muutosten välittömiä 

vaikutuksia, mutta samalla aliarvioimme pitkän aikavälin 
vaikutukset.

• Digitaalisuus mahdollistaa huiman muutoksen – riittääkö 
rohkeus tehdä tarvittavat päätökset? 

• Yksilön kannalta paras tapa valmistautua muutokseen on 
huolehtia jatkuvasti omasta osaamisestaan.

Kiitokset Palkeille herättelevästä Foorumista!
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Lopuksi
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