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Valtion uusi matkustusstrategia
Toimikausi

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta
valtion uudeksi matkustusstrategiaksi. Työryhmän toimikausi on 2.11.2020 –
31.1.2021.

Tausta

Valtiovarainministeriö asetti 18.2.2019 valtion matkustusta ja matkahallintoa
selvittävän työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää matkustuksen ja
matkahallinnon nykytilaa ja matkahallinnolle asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Työryhmän loppuraportin 5.11.2019 ehdotuksen mukaan valtion
matkustusstrategia tulisi päivittää ja matkahallinnon organisointia tarkastella
uudessa ja muuttuneessa toimintaympäristössä.
Työryhmän keskeisiä ehdotuksia olivat:

Tavoite/tehtävä

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

-

Valtion matkustusstrategia tulee päivittää ja sitä varten perustetaan oma
työryhmä

-

Valtiolle tulee nimetä vastuutaho matkahallinnon koordinoimiseen

-

Valtion kokous- ja tapahtumahallinnon haltuunotto

-

Valtion matkustusturvallisuuden kokonaisuuden tarkastelu

-

Vastuullista matkustamista tulisi tarkastella jatkossa koko valtionhallinnon
tasolla ja luoda yhtenäiset käytännöt ja toimintamallit

-

Järjestelmien käytettävyyden parantaminen ja raportoinnin kehittäminen

-

Koulutus -peruspaketti valtion virkamiehille valtion matkustuksesta

Nyt asetettavan työryhmän tavoitteena on tehdä valtiovarainministeriölle ehdotus
valtion uudeksi matkustusstrategiaksi. Valtion vuoden 2008
matkustusstrategiassa esitetyt tavoitteet ovat edelleen pääosin ajankohtaisia.
Matkustusstrategian ohjaavan tavoitteen sekä muuttuneen toimintaympäristön
puh. 0295 16001 (vaihde)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi
Y-tunnus 0245439-9

Finansministeriet
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 28, 00023 Statsrådet

tfn 0295 16001 (växel)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.finansministeriet.fi
FO-nummer 0245439-9
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vuoksi tavoitteita on kuitenkin syytä täsmentää ja tarkistaa. Työryhmä keskittyy
seuraaviin teemoihin:
-

Valtion matkahallinnon ja erityisesti matkustuksen ohjauksen organisointi

-

Matkustuksen kokonaistaloudellisuus ja mahdolliset säästöt

-

Matkustusturvallisuus mukaan lukien tietoturvallisuus

-

Ympäristövastuullisuusnäkökohdat

Työskentelyn pohjana on valtion matkustusstrategia vuodelta 2008 sekä valtion
matkustusta ja matkahallinnon organisointia selvittäneen työryhmän työ vuodelta
2019. Työn yhteydessä toteutettiin matkustamiseen liittyvä laaja kysely, johon
saatiin yli 2000 vastausta. Kattava palaute muodostaa vahvan pohjan
matkustuksen ja valtion matkahallinnon kehittämiselle.

Organisointi

Ehdotus uudeksi matkustusstrategiaksi valmistellaan työryhmässä, johon
kuuluvat:
neuvotteleva virkamies Päivi Rissanen, valtiovarainministeriö, puheenjohtaja
kategoriapäällikkö Minna Isoherranen, Hansel Oy
palvelupäällikkö Ellen Tullinen, Palkeet
matkahallinnon asiantuntija Minna Torppa, puolustusministeriö
talous- ja rahoituspäällikkö Tuula Pietilä, Suomen ympäristökeskus
kehittämispäällikkö Seppo Hellsten, Suomen ympäristökeskus
apulaisosastopäällikkö Titta Maja, ulkoministeriö
hankintapäällikkö Asmo Kemppainen, ulkoministeriö
erikoissuunnittelija Katja Järveläinen, Valtiokonttori
erityisasiantuntija Tarja Tikkanen, valtioneuvoston kanslia
erityisasiantuntija Aino Lipsanen, ympäristöministeriö
neuvotteleva virkamies Jouko Hämäläinen, valtiovarainministeriö, sihteeri
neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta, valtiovarainministeriö, sihteeri
Uusi matkustusstrategia laaditaan sidosryhmiä vahvasti osallistaen niin, että
perinteisen työryhmätyön lisäksi järjestetään laajempia työpajoja sidosryhmille.
Tavoitteena on, että jokaisesta sidosryhmäorganisaatiosta saadaan työhön
mukaan työryhmäedustajan lisäksi kaikki matkustusstrategian kannalta
olennainen asiantuntemus. Työpajojen organisoinnista vastaa
valtiovarainministeriö.
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Työsuunnitelma

Työryhmän aloituskokous
Työpajat
Työryhmän kokous
Luonnos matkustusstrategiaksi valmis
Laaja kommenttikierros
Työryhmän kokous
Lopullisen ehdotuksen työstäminen

marraskuun alkupuoli
loka-marraskuu
marraskuu
joulukuun puoliväli
joulukuun puoliväli-tammikuun puoliväli
tammikuun puoliväli
tammikuun loppu

Ehdotus uudeksi matkustusstrategiaksi toimitetaan laajalle kommenttikierrokselle
valtionhallintoon joulukuussa 2020 – tammikuussa 2021.
Työ tehdään virkatyönä ja muut kulut maksetaan valtiovarainministeriön
toimintamenomomentilta 28.01.01.

Osastopäällikkö, ylijohtaja

Juha Sarkio

Finanssineuvos, yksikön päällikkö

Mari Näätsaari

Jakelu

Päätöksessä nimetyt
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Ministeriöt ja virastot
Hankeikkuna

