
 Toimittaja Roope Kariniemi: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Mika Salminen, sosiaali- ja 

terveysministeriön Kirsi Varhila ja valtiovarainministeriön Martti Hetemäki. Kuulostaako tutulta? 

Nämä henkilöt ovat nousseet kuluvana vuonna päärooleihin koronan vastaisessa taistelussa, mutta sen 

lisäksi he kaikki ovat myös vaikutusvaltaisia virkamiehiä. Mutta kuinka vaikutusvaltaisia? 

Minun nimeni on Roope Kariniemi ja nyt keskustelemme siitä, kuinka paljon suomalaisilla virkamiehillä on 

poliittista valtaa. 

Valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta, jos Mika Salminen tai Kirsi Varhila kävelisi 

nyt vastaan kadulla, pyytäisitkö nimikirjoitusta? 

 

Haastateltava Ilkka Ruostetsaari: Enpä taitaisi pyytää. Riittää, että heitä voi televisiosta seurata.  

Toimittaja Roope Kariniemi: Kyllä. Tulemmeko muistamaan koronavuoden virkamiehien esiinmarssina? 

Haastateltava Ilkka Ruostetsaari: Kyllä varmasti ihmisillä on jäänyt mieleen, että virkamiehet ovat olleet 

vahvasti julkisuudessa ja kyllähän tietysti Suomessa keskeiset koronalinjaukset ovat poliittiset päättäjät 

tehneet, mutta he ovat pitkälti luottaneet viranomaisiin, virkamiehiin, mutta toisaalta tieteellisen 

tutkimuksen asiantuntijoihin. 

Toimittaja Roope Kariniemi: Katsotaan nopeasti vähän historiaan. 90-lukuun ja lama-aikaan. Silloin 

virkamiehet ja virkamiesten valta oli paljon esillä.  On esimerkiksi sanottu että lama-aikana 

valtiovarainministeriön virkamiehet silloisen kansliapäällikön Raimo Sailaksen johdolla päättivät siitä, mihin 

menoleikkaukset kohdentuvat. Myös sinä olet kirjoittanut, että virkamieskunnan kontrolloiva ja rajoittava 

vaikutus tiivistyi tavattomasti 1990-luvulla. 

Miten sellaiseen tilanteeseen ajauduttiin? 

Haastateltava Ilkka Ruostetsaari: Kyllähän siinä tietysti ajankohdan vaikea taloudellinen tilanne vaikutti. 

Suomi oli syvässä lamassa suuressa lamassa, niinku sitä on kutsuttu, ja sillä on julkiseen talouteen tehtiin 

leikkauksia, ja nehän olivat tietysti poliittisille päättäjille vaikeita päätöksiä, tavallaan en sano, että 

virkamiehet olisivat kaapanneet valtaa vaan päinvastoin voisi sanoa, että poliittiset päättäjät työnsivät sitä 

valtaa virkamiehille, että suunnitelkaa ja tehkää te ne vaikeat leikkauspäätökset. Eli tämähän oli tilanne 

pitkälti. 

 

Toimittaja Roope Kariniemi: No nyt eletään talouden kanssa vaikeita aikoja, onko havaittavissa samaa nyt? 

Haastateltava Ilkka Ruostetsaari No ei ehkä ihan samassa määrin, mutta kyllähän tässä vuosien varrella on 

tapahtunut usein sitä, että eduskuntavaalien jälkeen jopa valtiovarainministeriön virkamiehet ovat tulleet 

julkisuuteen, ja esittäneet mitä valtion talolle pitäisi tehdä. Eli se on aika yllättävää, että vaalien jälkeen 

virkamiehet kertovat poliitikoille, että mitä heidän pitäisi tehdä ja poliitikot ovat sitten aika suoraan 

ottaneet nämä valtiovarainministeriön virkamiesten linjaukset lähtökohdaksi ja hyväksyneet ne 

sellaisenaan. Tietenkin nyt nyt korona-aikana tavallaan vähän uutta on ollut se, että velkaantumisesta on 

puhuttu vähemmän, sitä on kauhisteltu vähemmän ja on tavallaan valtionvarainministeriön 

talouskuripolitiikka on jäänyt vähän taka-alalle, ja nyt kaikki ovat olleet sitä mieltä, että kansakunnan 

pelastamiseksi velkaa on otettava ja elvytettävä. 

 



Toimittaja Roope Kariniemi: No vuonna 2005 otettiin käyttöön poliittisten valtiosihteerin tehtävät. 

Valtiosihteerin tehtävä on varmistaa, että ministerin poliittinen tahto välittyy ministeriön valmistelutyöhön. 

Onko tässä tavoitteessa on onnistuttu? 

Haastateltava Ilkka Ruostetsaari: Siinä mielessä kyllä, että kyllähän tuota ministerin poliittinen tahto ja 

hallituksen poliittinen tahto välittyy varsin hyvin virkamies valmisteluun. Takavuosina on varsinkin Sipilän 

hallituksen aikana on pohdittu jopa sitä että, virkamieskunnan poliittinen ohjaus on vahvistunut sillä tavalla, 

että on sidottu virkamiesvalmistelun käsiä, jopa mahdollisuuksia päättää niistä vaihtoehdoista, jota 

esitetään sitten poliittisille päättäjille. Tämä on tavallaan jopa kaventanut virkamiesvaltaa. 

 Mutta kyllähän sinä ministeriöiden poliittista ohjauksessa on vähän ongelmaa, koska poliittinen 

valtiosihteeri ohjaa poliittisesti. Mutta kuitenkin se kansliapäällikkö ohjaa sitä virkamies valmistelua. Eli 

siinä on tavallaan kohtalaista ohjausta, toinen osa ohjauksesta tulee kansliapäälliköltä, toinen tulee 

poliittiselta valtiosihteeriltä ja tietenkin ministeriltä vielä, niin siinä voi olla virkamiespolosella olla joskus 

miettimistä, että mitähän tässä nyt tehdä? 

Toimittaja Roope Kariniemi: Puhutaan kohta vielä kansliapäälliköistä lisää, mutta kysyisin tähän väliin 

yleisemmin. Muodollisesti ja ideaalisestihan ajatellaan, että virkamiehet valmistelevat ja poliitikot 

päättävät. Muun muassa edellä mainittu Raimo Sailas on todennut, että virkamiehen vastuun ja poliittisen 

vastuun raja on sinetöity, ministerit ovat isäntiä ja virkamiehet renkejä.  

Valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari, onko tosiasiassa kuitenkin niin, että virkamiehet käyttävät myös 

poliittisluontoista valtaa eli toisen sanoen tekevät työssään myös poliittisia päätöksiä? 

Haastateltava Ilkka Ruostetsaari. No ei nyt virallisesti tee, mutta joka tapauksessa virkamiehethän 

käyttävät asiantuntijavaltaa. Kun ministerit tulevat ja menevät, niin virkamiehet ovat olleet pitkään siellä 

ministeriössä, heillä on varsin hyvä asiantuntemus sillä omalla toimialallaan. Ja kun sitten pohditaan 

vaihtoehtoja miten joku asia pitäisi ratkaista, niin eiväthän nämä tuota eri vaihtoehdot ole sillä tavalla aina 

poliittisesti neutraaleja, niillä on omia poliittisia vaikutuksia eri yhteiskunnan eri väestöryhmiin ja kun 

virkamiehestä rajaavat näitä vaihtoehtoja, niin kyllä he käyttävät myös poliittisluonteista tai ainakin 

yhteiskunnallista valtaa. 

Toimittaja Roope Kariniemi: Eli sinne ministerin pöydälle päätyy jo vaihtoehtoja, joista on tavallaan 

päätetty, minkä vaihtoehtojen kesken valitaan, eli siinä on jotain vaihtoehtoja voitu jättää virkamiesten 

toimesta pois. 

Haastateltava Ilkka Ruostetsaari Kyllä ja sehän tiedetään yleisesti, että poliittisten päätösten suhteen 

keskeistä valtaa käytetään siellä valmisteluvaiheessa, siellä ne perusvaihtoehdot rajataan mistä se valinta 

tehdään sitten poliittisella tasolla. Toki poliitikot voivat päättää, että pannaan koko valmistelu uusiksi, 

mutta aika harvoin näin tapahtuu, että kyllä se asiantuntijavalta siellä virkamieskunnassa on ja se pysyy. 

 

Toimittaja Roope Kariniemi: Onko niin, että jos nyt mietitään vaikka sitä ministeriön kansliapäällikköä, 

heitä monesti nimitetäänkin semmoisiksi ykkösvirkamiehiksi Suomessa, niin se että on ollut ministeriössä, 

montakymmentäkin vuotta töissä virkamiehenä, niin siinä ajaudutaan sellaiseen tilanteeseen, että jos 

ministeriöön tulee vaikka nuori ministeri, joka ei välttämättä ole juuri sen alan asiantuntija, niin silloin 

varsinkin se virkamiehen valta saattaa korostua? 

Haastateltava Ilkka Ruostetsaari: Kyllä näin voidaan sanoa ja tietenkin nimenomaan paljon riippuu siitä 

uuden ministerin kokemuksesta jos uusi ministeri on sellanne, että puhutaan vaikka sosiaali- ja 

terveysministeriöstä. Jos tämä uusi ministeri on toiminut eduskunnassa vaikka sosiaali- ja 



terveysvaliokunnan puheenjohtajana, on omassa puolueessa ja omassa eduskuntaryhmässä vastannut 

sosiaali- ja terveysalan kysymyksistä, niin hän tuntee kyllä tätä substanssia varsin hyvin, eli silloin hän ei ole 

sillä siinä määrin virkamiesten armoilla ja vietävissä kuin siinä tapauksessa että, se virkamies ei tunne tätä 

aluettaan. Tänä päivänä kun virkamiehiä nimitetään, niin ei paljonkaan katsota, että heidät sijoitetaan 

siihen ministeriöön missä heillä on eniten osaamista vaan ministerit ovat generalisti ja yleismiehiä ja 

yleisnaisia. 

 

Toimittaja Roope Kariniemi :No voiko sitä tavallinen kansalainen tai äänestäjä millään tavalla huomata, jos 

vaikka jostain ministeriöstä kuuluukin se kansliapäällikön tai virkamieskunnan ääni enemmän kuin 

ministerin? 

Haastateltava Ilkka Ruostetsaari: No sitä on käytännössä aika vaikeaa kansalaisen kuulla, ja minä luulen, 

että kun kokeneet virkamiehet ymmärtävät hyvin tämä työnjaon virkamieskunnan ja poliitikkojen välillä, 

niin he eivät tule julkisuuteen tällaisilla avauksella. Valtiovarainministeriön virkamiehet ovat ehkä poikkeus 

tässä. 

 

Toimittaja Roope Kariniemi: Mikä niistä tekee muuten poikkeuksen, juuri valtiovarainministeriön 

kansliapäällikköä on nimitetty Suomen ykkösvirkamieheksi, miksi? 

Haastateltava Ilkka Ruostetsaari: No valtiovarainministeriön on kyllä tällainen superministeriö, eli 

oikeastaan puhutaan mistä tahansa yhteiskunnassa sektorista, niin aina sen sektorin kehittäminen on 

rahasta kiinni, ja kun budjettia tehdään niin sehän lähtee siitä, että ministeriöt tekevät omat esityksensä, ja 

valtiovarainministeriö karsii niitä ja siitä mennään eteenpäin. Valtiovarainministeriön virkamiehet istuvat se 

valtakunnan lompakon päällä. 

 

Toimittaja Roope Kariniemi: No kansliapäällikkönimityksessä on puhuttu näistä poliittisista 

virkanimityksistä. Poliittisia virkanimityksiä on tehneet käytännössä kaikki puolueet viime vuosikymmenten 

aikana. Esimerkiksi nyt kuluvana vuonna Vihreiden sisäministeri Maria Ohisalo valitsi sisäministeriön 

kansliapäälliköksi Kirsi Pimiän, jolla on taustaa muun muassa Vihreiden eduskuntaryhmän juristina. 

No tässä vastikään kansliapäällikön paikka oli auki valtiovarainministeriössä, siitä kisasi 5 henkilöä, no nyt 

haku on auki uudestaan, mutta tässä edellisessä haussa yksi viidestä kandidaatista oli oppositiopuolue 

kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen. 

Jos ajatellaan, että vallassaan vasemmistohallitus, onko kokoomuskansanedustajalla mitään asiaa 

kansliapäälliköksi? 

Haastateltava Ilkka Ruostetsaari: Kyllä se aika vaikeaa on. Sanotaan, että sitoutumaton henkilö voi tulla 

tänä päivänä jo nimitetyksi korkeaan virkaan eli niin tiukasti niitä virkoja ei läänitetä puolueiden välillä. Tänä 

päivänä ei tehdä enää mitään puolueita välisiä suuria virkapaketteja, vaan ne ovat yksittäistapauksia ja 

käytännössä valtioneuvosto on sillä tavalla sektoroitunut, että valtionvarainministeri päättää pitkälti sen 

omaa ministeriön virkanimityksistä.  

No tämä valtiovarainministeri on sen verran tärkeä, että sehän ei mennyt läpi vaikka valtiovarainministerillä 

oli esittää henkilö, mutta muut hallituspuolueet eivät hyväksyneet esitystä. 

Toimittaja Roope Kariniemi: Voiko ajatella, että tosiaan kun vaikka kansliapäällikkö on laissa määritelty 

tehtävä, se ei ole virallisesti poliittinen tehtävä, mutta kuitenkin on selvää että hallituspuolueet haluaa 



siihen edustajan jolla on vaikka taustaa sitä taustaa oman puolueen toimintaan jollain tavalla. Niin 

todistaako nää poliittiset virkanimitykset sen, että myös tämmöisissä virkamiestehtävissä on sitä poliittista 

valtaa? 

Haastateltava Ilkka Ruostetsaari Kyllä. No voi sanoa ainakin, että poliittisluontoista valtaa korkealla 

virkamiehellä on, niin kuin tuossa äsken puhuttiin. Se kansliapäällikkö ohjaa ja johtaa sitä myös 

virkamiesvalmistelua ja kun siellä tehdään valintoja erilaisten vaihtoehtojen välillä niin silloin siellä 

käytetään sitä poliittisluontoista valtaa ja ministerit haluavat varmistaa, että kansliapäällikkönä on luotettu 

henkilö joka nyt sitten välittää sitä ministerin tahtoa. Tietenkin tänä päivänä siinä on vielä poliittinen 

valtiosihteerikin apuna. Luulisi että se tahto välittyy sinne ministeriöön. 

Oikeastaan nyt aika mielenkiintoinen uusi tapaus, liittyy tähän Pekka Haavistoon. Koska mehän totuttu, että 

ministeriöt ovat päällikkövirastoja, jossa ministeri johtaa kuin kapteeni laivaa. Mutta nyt sitten tutkitaan 

rikosoikeudellisena prosessina sitä, että ylittikö Pekka Haavisto tämän poliittisen ohjauksen rajat ja 

syyllistykö hän rikokseen käskyttäessään tätä virkamiestä, joka valmisteli tätä suomalaisten kotiuttamista 

Al-holin leiriltä. Minusta tämä on aika mielenkiintoinen ennakkotapaus. 

Toimittaja Roope Kariniemi: Ja määrittelee mahdollisesti myös jollain tapaa uudestaan tätä ministerin ja 

virkamiesten välistä suhdetta? 

 

Haastateltava Ilkka Ruostetsaari Kyllä minun mielestäni siitä voi olla kysymys siinä, että sillä poliittisella 

ohjauksella on kuitenkin rajansa. Eli siellä tulee sitten tää virkamiehen oikeudellinen asema vastaan. 

 

Toimittaja Roope Kariniemi: Jos mietitään sitä, että virkamiehellä ja virkamieskunnalla, oltiinpa sitten 

kunnassa tai valtionhallinnossa, niin on sitä poliittisluontoista valtaa, niin miten ajattelet, muodostaako se 

jonkinlaisen poliittisen ongelman? 

 

Haastateltava Ilkka Ruostetsaari: No se voi tietysti olla jos virkamiehen rooli muodostuu kovin vahvaksi, 

mutta juuri jos se poliittinen ohjaus toimii eli hallituksen ja ministerin tahto välittyy sinne 

valmisteluportaaseen, niin ei se silloin ole ongelma. Mutta jos sitten käytännössä käykin niin, että 

poliittisesti nimitetyt virkamiehet alkavat tavallaan heitellä kapuloita rattaisiin, jos maassa sattuu olemaan 

sellanen hallitus, jonka kokoonpano ei virkamiestä miellytä niin, sillon törmätään tähän lojaalisuus 

kysymykseen ja virkamiehen tehtävä on kuitenkin palvella istuvaa hallitusta oli se sen kokoonpano mikä 

tahansa. Kyllä siinä tietysti voi tällaista ristiriitakin jossain tilanteessa tulla. 

 

Toimittaja Roope Kariniemi: miten näet onko virkamiesten tekemä työ eli lähinnä se valmistelutyö, tällä 

hetkellä tarpeeksi läpinäkyvää? 

Haastateltava Ilkka Ruostetsaari: Ei välttämättä ole. Siitähän on käyty vähän keskusteluakin, muistaakseni 

Matti Vanhanenkin totesi, että keskeneräisiä asioita ei tuoda julkisuuteen, ja kun niitä vaihtoehtoja 

ministeriössä pohditaan, niin Kuten sanoin niin siellähän käytetään valtaa ja tietysti kansalaisten kannalta 

olisi hyvä, jos päästäisiin jo näistä vaihtoehdoista keskustelemaan ennen kuin tehdään se virallinen päätös. 

Tällainen avoimuus olisi paikallaan. Mutta ymmärrän hyvin, että ministerit kokevat tämän avoimuuden 

hankalaksi, ja että se vaikeuttaa heidän työtään, kun vaikeista asioista pitää tehdä päätöksiä. 



Toimittaja Roope Kariniemi: Hyvä. Keskustelu siitä, että missä ja kenellä on poliittinen valta, on varmasti 

ikuisuuskysymys. Kiitos joka tapauksessa haastattelusta ja vastauksista valtio-opin professori Ilkka 

Ruostetsaari Tampereen yliopistosta  

Haastateltava Ilkka Ruostetsaari: Kiitos. 

 


