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Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
tulostavoiteasiakirja vuosille 2022-2025 

 

1. Toiminta-ajatus 
 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tekee työtä kuluttajien aseman ja kilpailun toimivuuden pa-
rantamiseksi ja vaikuttaa sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointiin. 
 
 

2. Visio ja arvot 
 
Virasto pyrkii tuottamaan mahdollisimman paljon lisäarvoa kuluttajille ja kansantaloudelle. 
Strategisena visiona on arvostettu, vaikuttava ja vahva KKV. 
 
Viraston arvot ovat yhdessä saavuttaminen, riippumattomuus ja vastuullisuus. Yhdessä saa-
vuttaminen tarkoittaa parhaiden ratkaisujen etsimistä hyödyntäen koko talon osaamista. Riip-
pumattomuus tarkoittaa toimimista tinkimättömästi kuluttajien ja kansantalouden hyväksi. 
Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että toiminta perustuu asiantuntemukseen ja huolelliseen har-
kintaan.   
 

 
3. Toimintaympäristön muutokset 

 
Hallitusohjelmassa korostetaan kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toimivuuden varmistamista kas-
vun ja kansalaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja asetetaan tavoitteeksi kotimarkkinoiden 
kilpailullisuuden vahvistuminen. 
 
Tarve parantaa kotimarkkinoiden kilpailullisuutta korostaa tehokkaan kartellipolitiikan merki-
tystä. 
 
Julkisissa hankinnoissa kilpailun vähäisyys ja tutkitusti vähäinen tarjousten määrä korostavat 
tarvetta kilpailuvalvonnalle, hankintavalvonnalle ja viraston osallistumiseen osaltaan hankin-
tatoimen kehittämiseen. Prosentuaalisesti pienelläkin julkisten hankintojen tehostamisella 
kilpailua hyödyntämällä olisi vaikutusta julkiseen talouteen. 
 
Kilpailulakia muutettiin kesäkuussa 2021 voimaan tulleilla muutoksilla. Pääosa muutoksista 
perustui ns. ECN+ direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon, mutta lakiin tehtiin myös KKV:n 
esillä pitämiä kansallisiin tarpeisiin perustuvia muutoksia kilpailurikkomuksesta määrättävän 
seuraamusmaksun suuruuden arviointia koskeviin säännöksiin.  ECN+ direktiivin implemen-
toinnilla varmistetaan, että viranomaiset toimivat EU:n kilpailusääntöjä täytäntöön pannes-
saan itsenäisesti ja puolueettomasti, että viranomaisilla on riittävät resurssit, toimivaltuudet 
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ja sanktiot. Kilpailulain muutokset vahvistivat mm. kilpailunrajoitusten tutkinta-, päätöksen-
teko- ja sanktiointivaltuuksia. 
 
EU:n kilpailupolitiikka ja sen kansallinen täytäntöönpano on toistaiseksi vahvistanut kansal-
lista kilpailupolitiikkaa ja kilpailuviranomaisten toimintavaltuuksia. EU:ssa on tällä hetkellä vi-
reillä paljon lainsäädäntöhankkeita, jotka vaikuttavat keskeisesti KKV:n toimintaympäristöön 
tulevina vuosina. Viime aikoina myös paine EU:n kilpailusääntöjen ja erityisesti yrityskaup-
pavalvonnan höllentämiseen on voimistunut.   
. 
Digitalisaatio ja alustatalouden kehittyminen aiheuttavat uusia haasteita kilpailu- ja kuluttaja-
politiikalle. Suurten teknojättien markkinavoiman kasvu korostaa tarvetta integroituun kil-
pailu- ja kuluttajapolitiikkaan. Digitalisaation, datatalouden ja toimivien sisämarkkinoiden tar-
joamat mahdollisuudet voivat parhaimmillaan hyödyttää kuluttajan asemaa aitojen itsenäis-
ten kulutuspäätösten tekijänä. EU:n tavoitteena on ihmislähtöinen datatalous, jossa käyttä-
jille annetaan oikeudet, välineet ja taidot, joiden avulla data pysyy kuluttajien omassa hallin-
nassa. Kuluttajien suojaksi luodaan myös uutta sääntelyä, jotta alustoilla tapahtuvan toimin-
nan läpinäkyvyys paranisi ja lainvastaisiin menettelyihin voitaisiin puuttua nykyistä tehok-
kaammin. EU:n komissio on kehittämässä uusia välineitä (esim. Digital markets act) mm. 
alustojen ja valtiontukien sääntelyyn, millä saattaa olla merkitystä viraston toiminnalle tule-
vina vuosina. 
 
EU:n kuluttaja-asioiden toimintaohjelman vuosille 2020–2025 tulee edelleen ohjaamaan ku-
luttajapolitiikan ja –sääntelyn kehitystä tulevina vuosina. Ohjelman strategiset painopistealu-
eet ovat kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä vihreässä että digitaalisessa 
siirtymässä, haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien suojelu, kuluttaja-asioiden hallin-
non tehostaminen kuluttajien oikeuksien tehostamiseksi ja kansainvälinen yhteistyö. Toi-
menpiteitä suunniteltaessa otetaan yhä enemmän huomioon tieto kuluttajakäyttäytymisestä. 
 
EU täydentää ja uudistaa nopealla tahdilla kuluttajansuojalainsäädäntöä ja uutta lainsäädän-
töä on tullut mm. tavaran kaupasta, digitaalisista sisällöistä, elinkeinonharjoittajan tiedonan-
tovelvoitteista, kotimyynnistä ja kuluttajansuojan soveltamisalan laajentamisesta sekä edus-
tajakanteesta. Komissio on antanut myös ehdotuksensa datapalveluja ja kuluttajaluottoja 
koskevasta uudesta lainsäädännöstä. Kuluttajien yleisiä etuja vahingoittavan lainvastaisen 
toiminnan kieltämistä ja tarvittavien hyvitysten turvaamista edistetään edustajakannedirektii-
vin toimeenpanolla.  
 
Ylivelkaantumisen hillitseminen vaatii laaja-alaisia toimenpiteitä. Hallitusohjelmassa on ko-
rostettu toimia ylivelkaantumisen ja siihen liittyvien ongelmien vähentämiseksi.  Eduskunta 
edellytti vuonna 2019 voimaan tulleen luottosääntelyn yhteydessä, että valtioneuvosto val-
mistelee pysyvää lainsäädäntöä kuluttajaluottoja koskevan mainonnan ja suoramarkkinoin-
nin hillitsemisestä.  
 
Kuluttaja-asiamies sai kesällä 2020 käyttöön uusia valvontakeinoja ja toimivaltuuksia, kun 
EU:n CPC-asetus pantiin täytäntöön kansallisesti. Kuluttaja-asiamiehellä on oikeus hakea 
seuraamusmaksun määräämistä markkinaoikeudelta tiettyjen laissa yksilöityjen kuluttajan-
suojasäännösten rikkomisesta. Kuluttaja-asiamiehellä on myös tiedonsaanti- ja tarkastusoi-
keus yrityksen toimitiloihin, oikeus tehdä koeostoja sekä oikeus määrätä poikkeuksellisissa 
tapauksissa verkkosivustoilla olevaa sisältöä poistettavaksi 
 
Komission on CPC-asetuksen myötä mahdollista käynnistää yhteisiä jäsenmaita velvoittavia 
valvontahankkeita laajalle levinneissä lainrikkomuksissa. Tällä on vaikutusta kuluttaja-asia-
miehen mahdollisuuteen päättää itsenäisesti valvontatoiminnassaan priorisoitavista asioista.  
 
Erilaisten tietovarantojen ja metodologisten innovaatioiden myötä myös kilpailu- ja kuluttaja-
politiikan kehittäminen nojautuu entistä enemmän tutkittuun tietoon ja uudistustarkasteluilta 
pystytään edellyttämään aiempaa luotettavampaa tietopohjaa. KKV on osaltaan panostanut 
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tähän kehitykseen tuottamalla tutkimuksia ja selvityksiä omalta toimialaltaan. KKV kehittää 
aktiivisesti sekä tietopohjaa että analyyttistä osaamistaan, jotta lainsäädäntöön tai muuhun 
sääntelykehikkoon tehtäviä muutoksia voidaan tehdä tietoisina siitä, että uudistukset paran-
taisivat mahdollisimman hyvin ihmisten hyvinvointia poliittisten arvovalintojen mukaisesti.  
 
Ilmastomuutos voi vaikuttaa tulevina vuosina yhä voimakkaammin myös kilpailu- ja kulutta-
japolitiikkaan. Ilmastopolitiikan sekä kilpailu- ja kuluttajapolitiikan yhteensovittamiseen on 
syytä kiinnittää huomiota. EU:n komissio ja EU-kilpailuviranomaiset kartoittavat parhaillaan, 
miten EU:n kilpailusääntöjä olisi tulkittava, kun kilpailevat yritykset perustelevat yhteistyötään 
mm. kestävän kehityksen edistämisellä. Myös kuluttajapolitiikassa ympäristövastuullisuus on 
voimistuva trendi ja se on nostettu komission toimintaohjelmassa keskiöön. Yritysten tarjonta 
ja kuluttajien kysyntä kohdistuvat yhä enemmän kestävän kehityksen edellytykset täyttäviin 
tuotteisiin. Se tuo mukanaan myös ylilyöntejä kuten harhaanjohtavaa markkinointia. Kulutta-
jille on annettava tarkempaa tietoa tuotteiden ympäristöominaisuuksista ja niiden kestävyy-
destä ja korjattavuudesta. 
 
 

4. Strategiset tavoitteet toiminnan kehittämiselle  
 
KKV:n strategiset kehityshankkeet viraston kehittämiseksi: 
 
1. priorisoinnin tehostaminen  
2. vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisääminen 
3. johtamisen kehittäminen 
4. henkilöstöön panostaminen  
5. digitalisaation hyödyntäminen 
 
Priorisoinnin tehostamisen tavoitteena on saada aikaan enemmän keskittymällä yhä vaikut-
tavampiin asioihin. Hanke on käynnistetty tunnistamalla ja määrittelemällä viraston toiminto-
jen yhteiskunnallinen arvonlisä (public value): viraston ja sen eri toimintojen päämäärän kir-
kastaminen helpottaa priorisointia ja keskittymistä tehtäviin, joilla voidaan parhaiten edistää 
markkinoiden toimivuutta ja kuluttajien hyvinvointia. Osana strategiahanketta laaditaan tai 
ajantasaistetaan kunkin toiminnon priorisointiperiaatteet. Tämä koskee sekä viraston ulos-
päin näkyviä toimintoja että sisäisiä tukitoimintoja. Strategiahankkeessa kehitetään myös 
priorisoinnin onnistumisen jälkikäteisarviointia. Tarkoituksena on kiinnittää aiempaa enem-
män huomiota siihen, mitä KKV:ssa on saatu aikaan ja mitä puolestaan on jäänyt tekemättä 
peilaten aikaansaannoksia KKV:n toimintojen yhteiskunnalliseen päämäärään. 
 
Vaikuttavuutta ja näkyvyyttä kehitetään lisäämällä aktiivista vuorovaikutusta toimittajien, 
päättäjien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.  Virasto on kartoittanut eri kohde-
ryhmien tarpeita ja pyrkinyt tuottamaan heitä palvelevia sisältöjä heidät parhaiten tavoitta-
vissa kanavissa. Uusi, sidosryhmiä paremmin palveleva verkkopalvelu julkaistaan vuoden 
2021 lopulla. Asiantuntijoita on valmennettu mediayhteistyöhön sekä tuottamaan asiakas-
lähtöisiä sisältöjä viraston verkkopalveluun, somekanaviin sekä media- ja taustatilaisuuksiin. 
Johtamista kehitetään tukemaan entistä paremmin viraston tavoitteiden saavuttamista. En-
sisijaisesti kiinnitetään huomiota töiden organisointiin, johtamisvalmennukseen ja laajemmin 
esimiestyön ja johtamisen tukeen. Töitä organisoidaan yhä selkeämmin projekteiksi ja kou-
lutetaan asiantuntijoita ja esimiehiä projektityöhön ja sen johtamiseen. Esimiestyötä tekeville 
tarjotaan koulutusta, tukea ja työkaluja käytännön työhön. Johtamisen kehittämisessä kiinni-
tetään erityistä huomiota myös etätyön ja hybridityön johtamiseen 
 
Henkilöstöön panostamiseen liittyvä kehityshanke linkittyy osaltaan valtionhallinnon strategi-
seen HR-tavoitteeseen kehittää henkilöstön osaamista. Kehityshankkeen yksi keskeinen ta-
voite on systematisoida osaamisen kehittämistä ja koulutusta koko viraston tasolla. Kilpailu- 
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ja kuluttajapoliittinen koulutus keskitetään KKV Akatemian alle ja geneerinen koulutus Taito-
talon alle. Nämä ovat useampivuotisia projekteja ja koulutuspanostusten kohdentamisessa 
korostuu pidemmän aikavälin strateginen suunnittelu. Panostamme henkilöstöön -kehitys-
hankkeen tavoitteena on osaltaan lisätä viraston houkuttelevuutta työnantajana. KKV:lla oli 
jo ennen koronapandemiaa myönteisiä kokemuksia joustavista työaikakäytännöistä (ml. etä-
työstä) sekä monipaikkaisesta työstä. Virastossa on aloitettu valmistautuminen uuteen hyb-
ridityöhön, ja henkilöstöä tullaan tukemaan tässä mm. koulutuksin varmistaen riittävät val-
miudet, yhteisöllisyys ja työhyvinvointi. KKV:ssa tullaan jatkossakin panostamaan ajasta ja 
paikasta riippumattomaan työhön digitalisaatiota hyödyntämällä. KKV toimii aktiivisesti val-
tion yhteisten HR-tavoitteiden ja monipaikkaisuuden edistämisen tavoitteiden saavutta-
miseksi. 
 
Kilpailu- ja kuluttajavirastossa on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021–
2022 (päivätty 2.3.2021). Suunnitelman tarkoitus on tehdä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
työstä luonteva ja näkyvä osa Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintaa työyhteisönä. Tavoit-
teena on syrjimätön ja hyvinvoiva yhteisö, jossa ihmisten erilaisuus nähdään voimavarana, 
joka tosiasiallisesti ja aktiivisesti edistää ihmisten yhdenvertaisuutta ja jossa puututaan epä-
kohtiin. Suunnitelmassa määritellyt tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet pohjaavat loppu-
vuodesta 2020 viraston henkilöstölle tehtyyn kyselyyn, jolla hankittiin tietoa koko viraston 
henkilöstön kokemuksista ja toiveista tasa-arvosta ja yhdenvertaisesta kohtelusta. Seuraava 
kysely ja suunnitelman päivitys tehdään viimeistään syksyllä 2022, missä yhteydessä KKV 
huomioi hallituksen tasa-arvo-ohjelman ja TEM:n työelämän monimuotoisuusohjelman ta-
voitteet. 
 
Strategisten tavoitteiden toteuttamista tuetaan digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. 
Virasto panostaa digikypsyytensä nostamiseen sekä parantaa tiedon hyödynnettävyyttä, te-
hostaa analytiikkaa, uudistaa verkkopalvelua ja asiointipalveluja sekä varmistaa henkilöstölle 
toimivat ICT-työkalut ja käytön osaamisen. Viraston tavoitteena on siirtyä eGovernment ta-
solta eli yksittäisistä palvelukokonaisuuksista ja virastokohtaisuudesta Digital Government-
tasolle eli palvelukokokonaisuuksiin ja julkisen hallinnon toimijoiden yhteen toimiviin asiakas-
lähtöisiin palveluihin ja tiedon jakamiseen. Digitalisaation hyödyntämistä on käsitelty laajem-
min alla olevassa jaksossa. 
 
KKV sitoutuu omien hankintojensa osalta kansalliseen julkisten hankintojen strategiaan ja 
sen tavoitteiden edistämiseen sekä laatimaan viraston hankintoja koskevan julkisten hankin-
tojen toimintasuunnitelman. 
 
  

Digitalisaation hyödyntäminen 
 

Virasto jatkaa suunnitelmallisesti eGovernment -tason kyvykkyyksien viimeistelyä, samalla 
kun ICT-kehityksen painopiste suuntautuu entistä enemmän Digital Government -tason ky-
vykkyyksien luomiseen. 
 
Vuonna 2022 on tarkoitus mahdollistaa vahva tunnistautuminen ja rekisteriperusteinen toi-
sen puolesta asiointi viraston tarjoamien palveluiden osalta. Toteutuksessa tavoitellaan vi-
raston eri järjestelmät kokoavaa tunnistautumiskerrosta, jolloin uusien tunnistautumistapojen 
ja järjestelmien käyttöönotto onnistuu taustalla ilman järjestelmäkohtaisten toteutusten tar-
vetta. Tunnistautumiskerrosta suunnitellessaan virasto hyödyntää poikkihallinnollisesti op-
peja vastaavista toteutuksista muualla valtionhallinnossa. 
 
Muu kehityksen painopiste on vahvasti Digital Government -tason kyvykkyyksien rakentami-
sessa. Viraston kehitystä ohjaa syyskuussa 2021 hyväksytyn digivision pohjalta johdettu tie-
kartta, joka konkretisoi kehittämisen painopisteet 2022–2025. 
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Tiekartan kehittämishankkeita voidaan ryhmitellä kolmeksi ohjelmakokonaisuudeksi. Näistä 
kuluttaja-asioiden asiointijärjestelmän uudistus ja kilpailuvastuualueen massadataky-
vykkyydet pureutuvat suoraan tiedon hyödyntämiseen yli yksikkörajojen ja toiminnan asia-
kaslähtöisyyden kehittämiseen. Näiden lisäksi viraston prosessien automatisaatiota kehite-
tään Digitaalinen tuottavuus -kärkihankkeella, jotta virasto kykenee vastaamaan kasva-
vaan palvelukysyntään nykyisellä henkilötyömäärällä. 
 
Kuluttaja-asioiden asiointijärjestelmän uudistus täydentää vuonna 2021 käynnistettyä 
viraston verkkosivujen uudistusta, tavoitteena tehdä digitaalisista palveluista ensisijainen 
lähtökohta kasvavaan palvelukysyntään vastaamiseksi. Uudistettujen verkkosivujen mahdol-
listama helpompi tiedon löydettävyys ja uuden asiointijärjestelmän mahdollistamat asiakkaan 
tarpeeseen mukautuvat itsepalvelut ja lisääntynyt läpinäkyvyys asian etenemiseen auttavat 
löytämään yksinkertaisempiin tilanteisiin nopean avun 24/7. Rutiiniluonteisen palvelukysyn-
nän siirtyminen itsepalveluun mahdollistaa henkilökohtaisen neuvontapalvelun keskittymisen 
vaativampiin palvelutilanteisiin. Asiantuntijoiden tarjoamaa neuvontapalvelua voidaan lisäksi 
tehostaa hyödyntämällä tekoälypohjaista tietämyskantaa oikean ratkaisun löytämiseksi te-
hokkaasti. 
 
Vaikka uudistus keskittyykin kuluttaja-asiointiin, virasto pyrkii hyödyntämään samaa järjes-
telmäarkkitehtuuria myös kilpailuvastuualueen yhteydenottojen digitalisoimiseksi. Uudistuk-
sen ytimessä on kuluttaja-aiheisen asioinnin tuottaman tiedon kerääminen aiempaa raken-
teellisemmassa muodossa. Tämä mahdollistaa sekä tiedon tuottamisen avoimena datana 
sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kuten yritysten ja median käyttöön, myös itsepalvelumah-
dollisuuksien kehittämisen tietoon pohjautuen. Tiedolla johtamisen kulttuuria on mahdollista 
lähteä juurruttamaan jo nykyisten tietovarastojen pohjalta, mutta varsinainen kehitysloikka 
vaatii uudenlaisten tietovarasto- ja raportointikyvykkyyksien kehittämistä. Tämä on luonteva 
poikkihallinnollinen kehityskohde ja virasto onkin tunnistanut hallinnonalan sisäisiä yhteistyö-
mahdollisuuksia tietovarantojen rakentamisessa ja kehittämisessä. 
 
Kilpailuvalvonnan massadatakyvykkyydet -kokonaisuus koostuu useasta hankkeesta, 
jotka yhdessä varmistavat viraston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden säilymisen myös voi-
makkaasti digitalisoituvassa maailmassa. Hankekokonaisuus palvelee koko viraston tarpeita 
luoden kyvykkyyksiä myös vaikutusarviointiyksikön ja kuluttaja-asiamiehen valvontatoimin-
nan tarpeisiin. 
 
Kyvykkyydet voidaan jakaa yksittäisen tiedon elinkaaren ympärille, lähtien tietoturvallisesta 
siirtoväylästä (datadiodista) jonka avulla suuria tietomääriä voidaan siirtää turvallisesti ulko-
puolisista verkoista viraston verkkoon. Tietoturvallinen työtila mahdollistaa tehokkaan dialo-
gin valvottavien yritysten kanssa tiedon salausperusteiden ympärillä. Integraatiot julkishallin-
non tietolähteisiin kuten Hanselin hankintadataan sekä PRH:n, KELA:n, Veron ja positiivisen 
luottorekisterin aineistoihin mahdollistavat analysoitavien datamassojen rikastamisen. Pilvi-
pohjainen laskenta mahdollistaa entistä suurempien datamassojen turvallisen ja tehokkaan 
käsittelyn. Dokumentinhallinta mahdollistaa eri tietoaineistojen pääsyn- ja elinkaaren hallin-
nan. 
 
Hankekokonaisuus tavoittelee merkittävää kehitystä sidosryhmien (yritykset ja näiden puo-
lesta asioivat) digitaalisissa palveluissa kilpailuvastuualueella ja analyysitoiminnan vaikutta-
vuudessa. Lisäksi hankekokonaisuus edistää Digital Government -tavoitetta eri toimijoiden 
tiedon hyödyntämisestä valtionhallinnon sisällä. 
 
Digitaalinen tuottavuus -hanke kehittää viraston keskeisimpien prosessien automaatioas-
tetta ja sitä kautta tuottavuutta jo nykyisillä työkaluilla. Kokonaisuuteen liittyy viraston keskei-
simpien päätösprosessien ytimessä olevan asianhallintajärjestelmän käytettävyyden paran-
taminen ja robotiikan hyödyntäminen asiakaspalvelun ja hallinnon prosesseissa. Ensimmäi-
set kokeilut robotiikan ja ennustavan analytiikan yhdistämisestä ovat antaneet jo lupaavia 
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tuloksia, joten jatkossa kehityksen painopisteen tulisi olla kyvykkyyksien tarjoaminen yhä laa-
jempaan käyttöön virastossa. KKV:n erityispiirteenä ovat toisaalta henkilötyövuosilla mitat-
tuna melko pienivolyymiset palveluprosessit ja toisaalta keskimäärin korkeasti koulutettu ja 
digikyvykäs henkilöstö, joten laajojen taustajärjestelmäautomaatioiden sijaan viraston robo-
tiikkaohjelman on ajateltu keskittyvän Citizen Developer -mallilla tapahtuvaan lähikehityk-
seen. 
 
Viraston digitalisaatio-ohjelmaa tukee viraston tietohallinnon kehittäminen. Digivision ja digi-
talisaation tiekartan systemaattinen toteutus ketterän kehityksen periaatteita noudattaen ja 
panostus tietoturvan kehittämiseen varmistavat hankkeiden etenemisen turvallisuudesta tin-
kimättä. Luomalla mittaristo digitalisaatio-ohjelmalle varmistetaan hankkeiden vaikuttavuus 
ja voidaan luoda palautemekanismi jatkokehityksen suuntaamiseksi oikein. Hankintojen ke-
hittäminen jatkuu hyödyntämällä tarjolla olevia puitejärjestelyjä ja luomalla toimintatavat sys-
temaattiseen sopimusten elinkaaren hallintaan. 

 
 
  



    7 (10) 

   
 

 
 

 

II. TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2022–2025  

Toiminnallinen tuloksellisuus 

 

Toiminnallinen tuloksellisuus 

  

 

2019 

Toteuma 

2020 

Toteuma 

2021 

Tavoite  

2022 

Tavoite 

2023 

Alustava 

tavoite 

2024 

Alustava 

tavoite 

2025 

Alustava 

tavoite 

Tavoite 1: KKV tuottaa yhteiskunnallista 

lisäarvoa kansantaloudelle ja kuluttajille. 

(TAE) 

Mittari: Sidosryhmien arvio (1-5) 
- - >3,8 >3,9 >3,9 >4,0 >4,0 

Tavoite 2: KKV:n henkilöstön asiantunti-

juus on vahvaa. (TAE) 

Mittari: Sidosryhmien arvio (1-5) - - >3,8 >3,9 >3,9 >4,0 >4,0 

Tavoite 3: Digikypsyysindeksi, konsernin 

virastot toteuttavat hallinnonalan yhtei-

sen dTEM–ohjelman tavoitteita ja lin-

jauksia sekä varmistavat että virastojen 

digivalmiudet kasvavat. (itsearvio, 

asteikko 1-5) - 
3,3 3,1 3,1 

  
 

Tavoite 4: Kokonaistyötyytyväisyyden 

paraneminen.  

 

Mittari: VMBaro -henkilöstökysely (1-5) 

 

3,70 3,86 >3,8 >3,8 >3,8 >3,8 >3,8 

                                                                  

Henkilötyövuodet ja määrärahat 

Henkilötyövuodet (htv) 
2019  

Toteuma 

2020 

Toteuma 

2021 

Tavoite 

2022 

Tavoite  

2023 

Alustava 

tavoite 

2024 

Alustava 

tavoite 

2025 

Alustava 

tavoite 

 
203 221 228 233 - - - 
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Määrärahat 

TA 20191 TA 20202 TAE 20213 TAE 2022 

 

KEHYS 

2023 

 

KEHYS 2024 

 

KEHYS 

2025 

 

TEM:n rahoitus (1000 €) 
17 004 17 589 18 361 18 928    

 

 

 

5. Riskienhallinta 
 

Riskienhallinnan tehtävänä on osaltaan varmistaa viraston tavoitteiden toteutuminen, talou-
den ja toiminnan lainmukaisuus sekä toiminnan tehokkuus. Riskienhallinta pyritään järjes-
tämään (mitoitukset, painotukset) siten, että se on oikeassa suhteessa toiminnan luontee-
seen ja laajuuteen sekä näihin liittyviin riskeihin. KKV soveltaa riskienhallinnassaan valtio-
varainministeriön antamaa riskienhallintapolitiikkamallia ja riskienhallintaohjetta (VM 
22/2017). 
 
 

Viraston tulostavoitteiden toteutuminen 
 

KKV tuottaa yhteiskunnallista lisäarvoa kansantaloudelle ja kuluttajille -tulostavoitteen saa-
vuttamiseksi on keskeistä hallita riskiä resurssien epäoptimaalisesta kohdentumisesta. Si-
ten KKV:n strategian kehityshankkeiden toimeenpanolla tavoitellaan jatkuvasti yhteiskun-
nallista lisäarvoa eniten tuottavien selvitysten priorisointia ja henkilöstöresurssien tehokasta 
käyttöä. Tavoitteen saavuttamisen kannalta on tärkeää myös tarkastella KKV:n toimival-
tuuksien ohjaavaa lainsäädäntöä. 
 
Yrityskauppavalvonnan alalla selvitetään yhdessä ministeriön kanssa mahdollisuudet lain-
säädännön kehittämiseksi, jotta yrityskauppavalvonnan avulla on mahdollista puuttua kaik-
kein haitallisimpiin keskittymiin. Hankintalain saralla arvioidaan puolestaan tarpeita ja edel-
lytyksiä tehostaa hankintojen valvontaa esimerkiksi KKV:lle asetettujen määräaikojen 
osalta. Kuluttajaneuvonnan henkilökohtaisen palvelun kysyntä jatkaa kasvuaan eikä sitä 
pystytä kokonaan korvaamaan itsepalvelulla asiakkaiden puuttuvien valmiuksien tai käsitel-
tävien asioiden monimutkaisuuden vuoksi. Kuluttajaneuvonnan osalta tulostavoitteen saa-
vuttamisen varmistamiseksi edistetään asiakkaiden ohjautumista itsepalveluun ja rajataan 
neuvontapalvelua priorisointiperiaatteiden mukaiset sekä varmistetaan henkilöstöresurs-
sien riittävyys.  
 
Tulostavoitteen KKV:n henkilöstön asiantuntijuus on vahvaa saavuttamisen huomioitaviksi 
ja merkittäviksi riskeiksi on tunnistettu osaamisen riittävyys haastavissa substanssiasioissa, 
joidenkin avaintoimintojen jääminen yksittäisten osaajien varaan, riittävät henkilöresurssit, 
lähtövaihtuvuus ja pitkät poissaolot. Näiden hallitsemiseksi varmistetaan jatkuvasti riittävä 
palkkakilpailukyky ja henkilöstöresurssien riittävyys sekä panostetaan henkilöstön työhyvin-
vointiin, töiden organisointiin ja priorisointiin, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen.  

                                                
 

1 Nettomenot 
2 Nettomenot 

3 Momentille myönnetään III LTAE:ssa 27.5.2021 lisäystä 99 000 euroa. 
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Digikypsyyden kehittämiseksi merkittäviä riskejä ovat määrärahojen riittävyys kehityspa-
nokseen, käsiteltävien tietoaineistojen vaatimukset suhteessa pilvipohjaisiin ratkaisuihin ja 
muiden ratkaisujen saatavuuteen tai kustannuksiin sekä henkilöresurssien riittävyys. Jatku-
valla suunnittelulla, budjetoinnilla, tietoaineistojen arvioinnilla ja luokittelulla sekä varmista-
malla riittävät henkilöresurssit hallitaan digikypsyyden edistymistä hidastavia riskejä.   
 
Työtyytyväisyyden paranemisen saavuttamista voi heikentää riskit valtion heikosta palkka-
kilpailukyvystä, puutteellisista koulutus- ja kehittymismahdollisuuksista, sekä etätyön haas-
teista johtamisessa ja yhteisöllisyydessä. KKV:n strategian kehityshankkeiden tehokkaalla 
toimeenpanolla ylläpidetään viraston houkuttelevaa työnantajakuvaa, varmistetaan mahdol-
lisuus osaamisen kehittämiseen sekä vahvistetaan etäjohtamista ja kannustetaan aktiivi-
seen vuorovaikutukseen hybridityöaikana monipaikkaisessa virastossa.  
 
 

Talouden ja toiminnan lainmukaisuus 
 
KKV:ssä käsitellään merkittäviä määriä henkilötietoja ja salassa pidettäviä tietoja. Näihin 
tietoihin kohdistuu myös paljon tietopyyntöjä. Tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen liittyviä 
riskejä hallitaan jatkuvasti ohjeistuksilla, perehdytyksellä ja tiedottamisella. Vuonna 2021 on 
tehty lisäksi erityisiä panostuksia rekrytoimalla hallintolakimies, jonka osaaminen keskittyy 
tietosuojaan ja julkisuuslain soveltamiseen sekä hankkimalla ulkopuolista osaamista KKV:n 
tiedon luokittelun ja käsittelyohjeistuksen päivittämiseksi. Nämä vaikuttavat tämänhetkisen 
tilanteen vahvistamisen lisäksi tulossopimuskauden riskienhallintaan.  
 
Uuden hallintolakimiehen osaamisalaan kuuluvat myös julkiset hankinnat. Hankintojen lain-
mukaisuuden varmistamiseksi virastossa on rekrytoinnin lisäksi kehitetty hankintatoimen 
toimintatapoja, ohjeita, koulutusta ja sopimustenhallintaa, joita ylläpidetään ja edelleen vah-
vistetaan tulossopimuskaudella.  
 
KKV:ssä on vuonna 2021 käynnistetty strategian johtamisen kehittämisen kehityshankkeen 
alaprojektina riskienhallinnan parantaminen, jonka toimenpiteet jatkuvat tulossopimuskau-
della. Tavoitteena on vakiinnuttaa riskienhallintapolitiikan mukaisten riskien arvioinnin, hal-
lintatoimien ja seurannan toimenpiteet tukemaan ennakoivaa johtamista ja vahvistamaan 
hyvää johtamis- ja hallintotapaa.  
 

 

Toiminnan tehokkuus  
 

Toiminnan tehokkuutta tuetaan ja parannetaan KKV:n strategian priorisoinnin tehostami-
sen, johtamisen parantamisen, henkilöstöön panostamisen ja digitaalisuuden hyödyntämi-
sen kehitysohjelmilla. 

 
 

6. Voimassaolo ja seuranta 
 

Tulostavoiteasiakirjassa tavoitteet asetetaan neljälle vuodelle. Tavoitteet asetetaan sito-
vasti seuraavalle vuodelle ja kolmen seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan alustavina. Tu-
lostavoiteasiakirja päivitetään rullaavasti vuosittain. Erityisesti hallituskauden vaihtuessa 
tavoitteet päivitetään kattavasti.  
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Tulostavoiteasiakirjan budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätök-
sessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioi-
daan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden ke-
säkuussa sekä puolivuotistoteumaa syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä.  Raportointi tu-
lostavoitteiden toteumista tapahtuu lisäksi kaksi kertaa vuodessa kaksi kertaa vuodessa 
30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä. Raportointi tulostavoitteiden 
toteumista esitetään viraston internetsivuilla sekä välitetään tutkihallintoa.fi –sivustolle.  
 

 
 
 
 

 
 
Antti Neimala   Kirsi Leivo 
Ylijohtaja    Pääjohtaja 

 
 
 
 
 

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen  Anna Saharinen 
Kaupallinen neuvos   Hallintojohtaja 

 
 
 
 
Liitteet Nelivuotiskauden 2022–2025 tulostavoitteiden Toimeenpanosuunnitelma 
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NELIVUOTISKAUDEN 2022 - 2025 TULOSTAVOITTEIDEN 
TOIMEENPANOSUUNNITELMA  


Toiminnallinen tuloksellisuus 


 
Tulostavoite 1: KKV tuottaa yhteiskunnallista lisäarvoa kansantaloudelle ja kuluttajille. (TAE) 
 


VUOSI TOIMENPITEET 
2022  


Kilpailuvalvonta 
• Tehokkaalla priorisoinnilla pystytään suuntaamaan resursseja kansantalouden kannalta kaik-


kein haitallisimpiin rikkomuksiin 
• Lisätään sidosryhmien tietoisuutta yrityskauppavalvonnan parhaista käytännöistä tutkinta-


prosessien tehokkuuden lisäämiseksi 
• Osallistutaan ministeriön selvityksiin, jossa kartoitetaan mahdollisuudet yrityskauppavalvon-


nan ilmoitusrajoja koskevan lainsäädännön kehittämiseen 
• Tehostetaan kilpailuvalvontaa ottamalla ECN+ -direktiivin perusteella tehtyjen kilpailulain 


muutosten mahdollistamat valvonnan uudet keinot täysimittaisesti käyttöön 
• Ylläpidetään valmiutta tehokkaaseen tutkintatoimintaan hankkimalla riittävät tietotekniset 


työvälineet tukemaan jokapäiväisen työn suorittamista ja kehittämällä tutkintaprosesseja 
• Rakennetaan valtion ja kuntien hankintayksiköiden kilpailutusjärjestelmästä saatavan hankin-


tadatan hyödyntämisen mahdollistavat tekniset ratkaisut. 
• Kehitetään kartellien havaitsemiseen liittyviä ja muita kilpailuvalvonnan data-analyysival-


miuksia 
• Kartoitetaan, missä määrin kunnat ja kuntayhtymät ovat eriyttäneet markkinoilla kilpailutilan-


teessa harjoittamansa toiminnan kilpailulain edellyttämällä tavalla. 
• Edistetään kirjanpidon eriyttämiseen liittyvien tilinpäätöstietojen raportoinnin automatisoi-


mista yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. 
• Edistetään hankintalainsäädännön määräaikasääntelyn kehittämistä yhteistyössä työ- ja elin-


keinoministeriön kanssa tehokkaan valvonnan edellytysten parantamiseksi. 
• Kartoitetaan sidosyksiköiden ulosmyynnin laajuutta ja markkinavaikutuksia 
• Hyödynnetään ECN+ direktiivin ECN-verkolle antamia uusia toimivaltuuksia ja muuta kansain-


välistä toimintaa kansallisessa kilpailuvalvonnassa. 
 


Kuluttaja-asiamiehen valvonta ja muu kuluttajansuoja sekä Kuluttajaneuvonta 
 
• Puututaan markkinoilla esiintyviin merkittäviin ongelmiin priorisointiperiaatteiden mukaisesti 


käyttämällä myös tarvittaessa kuluttaja-asiamiehen uusia valvontakeinoja ja toimivaltuuksia 
ja osallistutaan CPC-asetuksen edellyttämiin yhteiseurooppalaisiin valvontahankkeisiin. 


• Tehostetaan priorisointia ja panostetaan valvontatoiminnassa enemmän isompiin valvonta-
kokonaisuuksiin ja valmentavaan yhteistyöhön (compliance) 


• Edistetään yritysten kuluttaja-asioiden osaamista valmentavalla otteella ja yritysten arkea tu-
kevilla palveluilla.   


• Edistetään tulevien yrittäjien ja yritysten kuluttajansuojan osaamista yhteistyöllä oppilaitos-
ten kanssa 







• Vaikutetaan kuluttajansuojaan liittyviin lainsäädäntö- ja muihin hankkeisiin, joita on vireillä 
eri hallinnonaloilla useita, mm. henkilöön kohdistuvien palvelujen ja julkisten palvelujen asi-
akkaansuojan sääntely, edustajakannedirektiivi, kuluttajaluottosääntely ja perintälaki  


• Jatketaan ylivelkaantumiseen liittyvää hankekokonaisuutta (mm. luottokustannusten koh-
tuullistaminen eri keinoin, luottojen markkinoinnin sääntely ja luottosääntelyn valvonta) 


• Edistetään kuluttajan oikeudellista asemaa kestävään kulutukseen liittyvissä kysymyksissä val-
vonnan ja vaikuttamisen keinoin. 


• Kehitetään kuluttajaneuvonnan itsepalvelukanavia osana viraston digitalisaatio-ohjelmaa. 
Aktivoidaan toimintaohjein kuluttajia toimimaan markkinoilla esiintyvien riskien ja ongelmien 
välttämiseksi asioissa, joissa kuluttajahaitta on merkittävä. 
 
Vaikutusarviointi 
• Tiivistetään asiantuntijatasolla yhteistyötä kilpailu- ja kuluttajapolitiikan valvontatoiminnoissa 


työskentelevien kanssa. Tällä varmistetaan asiantuntijoiden mielenkiinto ja osaaminen tutki-
musprojektien suuntaamisessa viraston kannalta tärkeisiin kysymyksiin sekä samalla lavenne-
taan tutkimustietoon perustuvaa argumentaatio-osaamista myös yksikön ulkopuolelle.    


• Tutkimusprojekteissa analysoidaan eri vaihtoehtoja parantaa markkinoiden toimivuutta ku-
luttajien eduksi. Tuodaan esille eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet, ja mahdollisuuksien 
mukaan käydään läpi uudistuksista kumpuava vaikutusten kohdentuminen eri toimijoihin. Li-
säksi pyritään varmistamaan, että valtionhallinnossa kustakin asiasta vastaavat tahot ovat 
ymmärtäneet tulosten lisäksi siihen johtaneet perustelut.  
 


2023–
2025 


 
Kilpailuvalvonta 
• Tehokkaalla priorisoinnilla pystytään suuntaamaan resursseja kansantalouden kannalta kaik-


kein haitallisimpiin rikkomuksiin 
• Varmistetaan, että kilpailuvastuualueen ekonomistitoimintoa hyödynnetään riittävästi kai-


kissa kilpailuvastuualueen toiminnoissa 
• Ylläpidetään valmiutta tehokkaaseen tutkintatoimintaan hankkimalla riittävät tietotekniset 


työvälineet tukemaan jokapäiväisen työn suorittamista ja kehittämällä tutkintaprosesseja 
• Kehitetään valtion ja kuntien hankintayksiköiden kilpailutusjärjestelmästä ja muualta saata-


van datan hyödyntämiseen kartelli- ja muussa kilpailuvalvonnassa liittyviä taloustieteellisiä ja 
muita menetelmiä 


• Hyödynnetään kilpailuvastuualueen eri toimintojen tutkinnassa uudet digitalisoinnin tarjoa-
mat mahdollisuudet mahdollisimman laajasti 


• Varmistetaan, että kilpailuvastuualueen oikeudenkäyntitoiminto on riittävästi resursoitu 
• Kehitetään hankintavalvonnan toimintatapoja erityisesti lainvastaisten menettelyjen havait-


semisessa  
• Varmistetaan, että hankintavalvonnan ja kilpailuneutraliteettivalvonnan toiminta on suun-


nattu siten, että saavutetaan suurin mahdollinen vaikuttavuus  
• Varmistetaan, että yrityskauppavalvonnan prosessit ovat tehokkaat ja ajantasaiset 
• Tuetaan kansallista kilpailuvalvontaa hyödyntämällä ECN-verkostoa ja muuta kansainvälistä 


yhteistyötä. 
 
Kuluttaja-asiamiehen valvonta ja muu kuluttajansuoja sekä Kuluttajaneuvonta 
• Puututaan markkinoilla esiintyviin merkittäviin ongelmiin priorisointiperiaatteiden mukaisesti 


ja osallistutaan CPC-asetuksen edellyttämiin yhteiseurooppalaisiin valvontahankkeisiin. 
• Toimenpiteet suunnitellaan tarkemmin ajankohtaisen markkinatilanteen mukaan. 
 
 







Vaikutusarviointi 
• Edistetään erityisesti aineistopohjaista kysymysten selvittämistä luomalla yhdessä muiden yk-


siköiden kanssa KKV:hen suurten digitaalisten aineistojen hyödyntämiseen soveltuvat toimin-
tatavat ja infrastruktuuri. 


• Kehitetään KKV:stä yhteistyömalleja myös akateemisen yhteisöön, jotta yllä pidetään ja nos-
tetaan KKV:n selvitys- ja tutkimustoiminnan laatua ja viritetään akateemisen puolen kiinnos-
tusta kilpailu- ja kuluttajakysymyksiin.   
 


 
Tulostavoite 2: KKV:n henkilöstön asiantuntijuus on vahvaa. (TAE) 
 


VUOSI TOIMENPITEET 
2022 • Varmistetaan henkilöstöresurssien riittävyys avaintehtävissä 


• Vahvistetaan viraston oikeudenkäyntiosaamista 
• Vahvistetaan viraston tietoteknisen tutkinnan osaamista 


 
Strateginen HR tavoite: Osaamisen kehittäminen 
• Vahvistetaan strategista HR-johtamista ja systematisoidaan osaamisen kehittämistä mm. te-


hostamalla koko virastotasoista koulutuspanostuksia suunnittelua ja kohdentamista.  
• Uudistetaan viraston henkilöstöstrategia. 
• Kehitetään ja systematisoidaan ulkoisten ja sisäisten tietolähteiden hallinnointia (knowledge 


management), mihin sisältyvät mm. asianhallinta, sähköiset työkalut ja työalustat, verkkole-
vyt sekä kirjasto. 


• Panostetaan tarvittavaan analyyttiseen osaamiseen (institutionaalinen osaaminen, selvi-
tys/tutkimuskysymysten muodostaminen, laajojen kvantitatiivisten aineistojen hyödyntämi-
nen). 


• Vahvistetaan johdon ja asiantuntijoiden kykyä viestiä asiantuntemuksestaan sidosryhmiä pal-
velevalla tavalla mediassa, sosiaalisessa mediassa ja KKV:n verkkopalvelussa. 
 


2023- 
2025 


• Varmistetaan palkkakilpailukyky riittävän asiantuntijuuden ylläpitämiseksi 
• Varmistetaan henkilöstöresurssien riittävyys avaintehtävissä 
• Vahvistetaan viraston oikeudenkäyntiosaamista 
• Vahvistetaan viraston tietoteknisen tutkinnan osaamista 
 
Strateginen HR tavoitteet: Osaamisen kehittäminen 
• Vahvistetaan strategista HR-johtamista ja systematisoidaan osaamisen kehittämistä mm. te-


hostamalla koko virastotasoista koulutuspanostuksia suunnittelua ja kohdentamista. 
• Viedään uusi henkilöstöstrategia tehokkaasti jokaisen työntekijän arkeen.  
• Kehitetään ja systematisoidaan ulkoisten ja sisäisten tietolähteiden hallinnointia (knowledge 


management), mihin sisältyvät mm. asianhallinta, sähköiset työkalut ja työalustat, verkkole-
vyt sekä kirjasto. 


• Panostetaan tarvittavaan analyyttiseen osaamiseen (institutionaalinen osaaminen, selvi-
tys/tutkimuskysymysten muodostaminen, laajojen kvantitatiivisten aineistojen hyödyntämi-
nen). 


• Vahvistetaan johdon ja asiantuntijoiden kykyä viestiä asiantuntemuksestaan sidosryhmiä pal-
velevalla tavalla mediassa, sosiaalisessa mediassa ja KKV:n verkkopalvelussa. 


 







Tulostavoite 3: Digikypsyysindeksi, konsernin virastot toteuttavat hallinnonalan yhteisen dTEM–
ohjelman tavoitteita ja linjauksia sekä varmistavat, että virastojen digivalmiudet kasvavat. 
 


VUOSI TOIMENPITEET 
2022 Panostetaan vuoden 2021 digikypsyysarvioinnin heikoimpiin osa-alueisiin avainhankkeiden 


kautta digitalisaation rahoituksen puitteissa. 
• KKV on 3.5.2021 jätetyn TAE2022 yhteydessä toimittanut TEM:lle perustelumuistiossa kolme 


digitalisaatiota edistävää hankeaihiota (uudistettu kuluttaja-asioiden asiointijärjestelmä, kil-
pailuvalvonnan massadatakyvykkyydet ja digitaalinen tuottavuus). Pyydetyn rahoituksen to-
teutuessa näiden toteutus selvitetään yksityiskohtaisemmin ja hankkeita aloitetaan toteutta-
maan. Hankkeet vahvistavat digikypsyysarvoinnin osa-alueita arkkitehtuuri ja teknologia, 
asiakaslähtöisyys, palvelut ja prosessit ja tieto (kts. taulukko alla). Hyödynnetään hankkeissa 
yhteistyömahdollisuuksia julkishallinnon sisällä.  


 
Panostetaan kyberturvallisuuteen 
• Suunnataan ICT-yksikön resursseja tietoturvaan ja kehitetään kyberturvallisuuden eri osa-alu-


eita säännöllisillä riskiarvion mukaan priorisoiduilla hankkeilla. 
• Ryhdytään systemaattisesti toimimaan päivitetyn tietoturvan vuosikellon mukaan. 
 
Edistetään digitalisaatiota viraston digivision pohjalta laaditun tiekartan mukaisesti ja hyvän 
ICT-hallinnon käytäntöjä soveltaen 
• Avainhankkeiden ohella edistetään 2021 luodun digivision mukaisia kehityshankkeita 
• Vakiinnutetaan hankesalkun ja IT-budjetin säännöllinen seuranta 
• Vakiinnutetaan IT-toimittajasopimusten elinkaaren hallinta 
• Päivitetään digivisio säännöllisesti vähintään kerran vuodessa 
 
Edistetään kokeilukulttuuria digiosaamisen edistämiseksi 
• Tuetaan tiedonkeruun ja hyödyntämisen kokeiluja virastossa ja EU- yhteistyön puitteissa 
• Jatketaan ICT-perehdytysohjelmaa ja digiklinikoita henkilöstön digiosaamisen kehittämiseksi. 
•  


2023- 
2025 


• Jatketaan edellisiä ja mahdollisesti uusia tunnistettuja kehityskohteita. 







Tulostavoite 3. Digikypsyysindeksi. Toimeenpanosuunnitelman liite 
 
Avainhankkeet ja digikypsyyden osa-alueet 


 
 


Osa-alue Näkökulma
Uusi kuluttaja-


asioiden asiointi-
järjestelmä


Kilpailuvalvonnan 
massadata-


kyvykkyydet


Digitaalinen 
tuottavuus


Miten edistää


Arkkitehtuuri ja 
teknologia


Kokonais-
arkkitehtuuri x


Useiden järjestelmien (Dyla, KUTI, Valma) korvaaminen uudella 
ratkaisulla yhtenäistää kokonaisarkkitehtuuria 


Integrointi ja 
rajapinnat x x x


Uusi kuluttajavastuualueen järjestelmä tarjoaa valmiita 
integraatiorajapintoja mm. tietovaraston ja puhelujärjestelmän 
tarpeisiin. Kilpailuvastuualueella tietoturvall inen 
tiedonsiirtorajapinta mahdollistaa tietomassojen tehokkaan ja 
turvall isen siirron, l isäksi toteutetaan useita integraatioita muiden 
tietohall intoyksiköiden tietolähteisiin. Rutiininomaista 
tiedonsiirtoa järjestelmien väli l lä kyetään automatisoimaan 
robotiikan avulla.


Sovellukset x x x


Uudet sovellukset korvaavat sähköpostipohjaista viestintää 
kuluttajien ja yritysten yhteyshenkilöiden kanssa digitaalisi l la 
ratkaisuil la. Asiointijärjestelmän käytettävyys satunnaisessa 
käytössä paranee.


Palvelut ja 
prosessit


Sähköiset 
palvelut x x


Kuluttajavastuualueella uusien itsepalveluiden kehittäminen 
helpottuu merkittävästi ja kasvava osa asioinnista alkaa 
digitaalisesta kanavasta. Kilpailuvastuualueella yritysten 
yhteyshenkilöt saavat käyttöön uusia digitaalisia 
yhteydenottokanavia ja asioinnin dialogi si irtyy sähköpostista 
aidosti digitaalisi in palveluihin.


Palvelukanavat x x Asiointilomakkeiden käyttö eri päätelaitteil la helpottuu.


Asiakas-palvelu x
Tietämyskannan tehokas hyödyntäminen ja mahdollisuus ottaa 
käyttöön chatbot-ratkaisu tehostavat asiakaspalvelun prosesseja.


Läpinäkyvyys x x Asiakas saa läpinäkyvyyden prosessin etenemiseen.


Automatisaatio x x


Tekoälyn hyödyntäminen mm. tietämyskannan hyödyntämisessä on 
sisäänrakennettu uuteen asiointijärjestelmään. Viraston sisäisi in 
prosesseihin l i ittyviä manuaalisia työvaiheita kyetään karsimaan 
robotiikan avulla.


Asiakas-
lähtöisyys


Asiakas-
ymmärrys x


Asioinnista tuotettavan tiedon reaaliaikaisuus paranee ja 
mahdollistaa nopeamman reagoinnin muuttuviin asiakastarpeisiin.


Saavutettavuus x


SAAS-lisenssointimalli  mahdollistaa sen, että digitaalisten 
lomakkeiden saavutettavuus on kauttaaltaan parhaiden käytäntöjen 
mukaista ja kehittyy vaatimusten päivittyessä.


Tieto Tiedonhallinta x


Dokumentinhall intaa kehittämällä hyödyll inen tieto kyetään 
löytämään helpommin. Pilvipohjaisen laskennan kyvyyksiä 
kehittämällä isoja tietomassoja kyetään hyödyntämään ilman 
työaseman asettamia rajoituksia.


Yhteis-
käyttöisyys x


Dokumentinhall intaa kehittämällä kyetyään tunnistamaan 
mahdollisesti hyödynnettävissä oleva olemassaoleva tieto.


Poikki-
hall innoll isuus x


Integraatiot muihin hall innon tietovarastoihin mahdollistavat 
poikkihall innoll isen tiedon hyödyntämisen tutkinnassa ja 
vaikutusarvioinnissa.


Oikea-
aikaisuus x


Kuluttaja-asioinnin tietokanta tuottaa avointa dataa lähes 
reaaliaikaisesti hyödynnettäväksi. Isoon osaan tietopyynnöistä 
kyetään vastaamaan automaattisesti i lman manuaalista tiedon 
keruuta eri järjestelmistä.


Avoin tieto x
Kuluttaja-asioinnin tietokanta tuottaa avointa dataa lähes 
reaaliaikaisesti elinkeinoelämän ja median hyödynnettäväksi.







Tulostavoite 4: Kokonaistyötyytyväisyyden paraneminen. 
 


VUOSI TOIMENPITEET 
2022 • Kehitämme johtamista -strategiahankkeen toimeenpanon myötä parannetaan töiden organi-


sointia ja panostetaan systemaattiseen johtamisvalmennukseen. Töitä organisoidaan yhä sel-
keämmin projekteiksi ja koulutetaan asiantuntijoita ja esimiehiä projektityöhön ja sen johta-
miseen. Johtamisen kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota hybridityöhön valmenta-
van johtamisen näkökulmasta. 


• Tehostamme priorisointia -strategiahankkeen toimeenpanon myötä on määritelty viraston 
priorisointiperiaatteita, joita sovelletaan aktiivisesti käytännön työssä. Strategiahankkeessa 
kehitetään myös priorisoinnin onnistumisen jälkikäteisarviointia.  


• Panostamme henkilöstöön -strategiahankkeessa systematisoidaan osaamisen kehittämistä. 
Koulutuspanostukset kohdennetaan systemaattisesti ennakoivan suunnitelman mukaisesti. 
Virastoon ollaan luomassa KKV Akatemia, joka keskittyy kilpailu- ja kuluttajapoliittisen koulu-
tuksen järjestämiseen. Lisäksi Taitotalon alla järjestetään yleistä virkamiestaitoihin liittyvää 
koulutusta kuten viestintä- ja mediavalmennusta sekä työyhteisövalmennusta. Yhteisöllisyy-
den edistämiseen kiinnitetään erityistä huomiota uudessa hybridityössä.  


Hyödynnämme digitaalisuutta -strategiahankkeen kautta varmistetaan viraston digikypsyyden 
nostaminen. Lisäksi parannetaan tiedon hyödynnettävyyttä, tehostetaan analytiikkaa, uudiste-
taan verkkopalvelua ja asiointipalveluja sekä varmistetaan henkilöstölle toimivat ICT-työkalut ja 
käytön osaaminen. 


2023- 
2025 


• Jatketaan edellä mainittujen strategiahankkeiden toimeenpanoa ja tunnistetaan aktiivisesti 
mahdollisia uusia kehityskohteita.  


 


  







Seurantamittarit 
  
 


2017  
Toteuma 


2018  
Toteuma 


2019 
Toteuma 


2020 
Toteuma 


Vahvistetaan uskottavaa hard-core-kartellien 
vastaista politiikkaa. 
Mittari: sidosryhmien arvio (1-5) 


3,62 3,6 4,0 3,9 


Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti 
keskittymisestä aiheutuva kilpailuongelma. 
Mittari: sidosryhmien arvio (1-5) 


3,63 3,46 3,6 3,7 


Julkinen valta ei vääristä kilpailua markki-
noilla. 
Mittari 1: Julkisten hankintojen valvonta, si-
dosryhmien arvio (1-5) 
Mittari 2: Kuinka moni julkisen vallan toimija 
on muuttanut käyttäytymistään kilpailuneut-
raalimmaksi KKV:n toimien seurauksena. 


 
 
- 
 
- 


 
 


3,37 
 


3 
 


 
 


3,2 
 


4 
 


 
 


3,3 
 


2 


Yrityskauppavalvonnan päätökset yhteensä, 
josta 
 
I vaiheessa päätetyt 
 
II vaiheessa päätetyt 
 
Esitykset markkinaoikeudelle 
 


29 
 
 


24 
 


5 
 


0 


39 
 
 


34 
 


5 
 


0 


34 
 
 


29 
 


4 
 


1 


22 
 
 


19 
 


2 
 


1 


Tapaukset, joissa yritys on muuttanut toimin-
taansa kuluttajasuoja-lainsäädännön mu-
kaiseksi (kpl). 
 


93 108 89 116 


Henkilökohtaisen kuluttajaneuvontapalvelun 
kysyntä:  
puhelinneuvontaan soittaneiden + sähköisten 
yhteydenottojen määrä. 
 


84 948 87 688 86 333 99 493 


Henkilökohtaisessa kuluttajaneuvonnassa kä-
sitelty tapausmäärä (selvittely- ja sovitteluta-
paukset). 
 


70 315 62 838 61 805 61 050 


Kuluttajaneuvonnan itsepalvelukanavat: 
- Reklamaatioapurin käyttö 


 
- Muut ohjeet ja neuvot verkossa 


 
6408 


 
679 114 


 
7733 


 
715 106 


 
9035 


 
798 575 


 


 
10 990 


 
1 098 294 







Kuvaus viraston riskienhallintamallista 


 
KKV:n riskienhallinnan tehtävänä on osaltaan varmistaa viraston tavoitteiden toteutuminen, talouden 
ja toiminnan lainmukaisuus sekä toiminnan tehokkuus. Riskienhallinta pyritään järjestämään (mitoituk-
set, painotukset) siten, että se on oikeassa suhteessa toiminnan luonteeseen ja laajuuteen sekä näihin 
liittyviin riskeihin. 
 
KKV:ssä on asteittain suunniteltu ja sovellettu riskienhallintaa VM:n esittämän riskienhallintapolitiikka-
mallin ja VM:n antaman riskienhallintaohjeen (VM 22/2017) mukaisesti. Riskienhallintapolitiikassa mää-
ritellään KKV:n riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet, vastuut ja keskeiset menettelyt. Riskienhallin-
nan parantaminen ja vakiinnuttaminen politiikan mukaisesti on otettu yhdeksi KKV:n strategiseksi kehi-
tysprojektiksi vuosille 2021–2022. Työjärjestys, taloussääntö sekä taloussuunnittelun ja -ohjauksen vuo-
sikello ovat luonnollisesti jo vakiintuneita KKV:n riskienhallinnan osia.  


 







Riskitaulukko 
 


RISKI HALLINTATOIMET 
HALLINTA-
TOIMIEN 
AIKATAULU 


VASTUU-
HENKILÖ 


Tulostavoite: KKV tuottaa yhteiskunnallista lisäarvoa kansantaloudelle ja kuluttajille (TAE) 


Resurssien kohdentuminen epäoptimaalisesti Yhteiskunnallista lisäarvoa eniten tuottavien selvitysten priorisointi 
ja henkilöresurssien tehokas käyttö strategiamme kehityshankkei-
den mukaisesti. 


jatkuva Leivo, Väänänen, 
Mattila 
Hakola-Uusitalo 


Yrityskauppavalvonta: Lainsäädäntö ei mahdollista puuttumista 
kaikkiin haitallisiin keskittymiin. 


Selvitetään yhdessä ministeriön kanssa mahdollisuudet lainsäädän-
nön kehittämiseen. 


jatkuva Leivo 


Hankintavalvonta: Hankintalaissa KKV:lle asetetut määräajat ei-
vät mahdollista puuttumista kaikkiin vahingollisiin lainvastaisiin 
suorahankintoihin. 


Selvitetään yhdessä ministeriön kanssa mahdollisuudet lainsäädän-
nön kehittämiseen. 
 


jatkuva Mattila 


Kuluttajaneuvonnan henkilökohtaisen palvelun kysyntä jatkaa 
kasvuaan eikä sitä pystytä kokonaan korvaamaan itsepalvelulla 
asiakkaiden puuttuvien valmiuksien tai käsiteltävien asioiden 
monimutkaisuuden vuoksi.  


Edistetään asiakkaiden ohjautumista itsepalveluun ja rajataan neu-
vontapalvelua priorisointiperiaatteiden mukaisesti. Varmistetaan 
henkilöstöresurssien riittävyys. 


jatkuva Väänänen 


Tulostavoite: KKV:n henkilöstön asiantuntijuus on vahvaa (TAE) 
 
 
Riittävät henkilöresurssit 


Varmistetaan riittävät määrärahat ja seurataan niiden kehitystä. 
Panostetaan ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun ja varmistetaan 
tehokas rekrytointi. 
Seurataan systemaattisesti htv-kehitystä. 
Ylläpidetään positiivista työnantajakuvaa. 


jatkuva Leivo 


Lähtövaihtuvuus ja pitkät poissaolot Panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin. 
Tehostetaan töiden organisointia ja priorisointia. 
Panostetaan systemaattiseen johtamisvalmennukseen. 
Hyödynnetään lähtöhaastatteluita systemaattisesti. 


jatkuva Saharinen 


Avaintoimintoja yksittäisen osaajan varassa 
 


Varmistetaan henkilöstöresurssien riittävyys, osaamisen ja tiedon 
jakaminen, sijaisjärjestelyt, henkilökierto ja dokumentointi. 


kvartaaleit-
tain 


Saharinen 







Virastolla ei riittävää osaamista haastavissa substanssiasioissa Varmistetaan riittävä palkkakilpailukyky. 
Panostetaan koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. 


jatkuva Leivo 


Osaamisen kehittämiseen ei riittäviä resursseja Strategiset HR- tavoitteet: Varmistetaan riittävät määrärahat ja 
henkilöstöresurssien riittävyys kehitystoimiin. 


jatkuva Saharinen 


Tulostavoite: Digikypsyysindeksi 
 
Määrärahat eivät riitä digitalisaation vaatimaan kehityspanos-
tukseen. 


Vaiheistetaan hankkeita ja edistetään suunnittelua, vaikka toteu-
tus lykkääntyisi. Selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää siirtomää-
rärahoja hankkeiden käynnistämiseksi. 


Q4/2021 + 
jatkuva 


Härme 


Käsiteltävät tietoaineistot eivät mahdollista pilvipohjaisten rat-
kaisujen käyttöä ja muiden ratkaisujen saatavuus on heikko tai 
kustannus korkea. 


Viraston tietojen turvaluokituksen päivitys, jotta ei ylisuojata tie-
toja. Hybridiarkkitehtuuri, jossa eri turvaluokitustasojen ympäris-
töt mahdollistetaan hallitusti. 


Q4/2021 + 
jatkuva 


Härme 


ICTD-yksikön henkilöstöresurssien riittävyys Varmistetaan riittävät henkilöresurssit suunnittelemalla ja toteut-
tamalla tarvittavat tehtäväkuvat sekä lisärekrytoinnilla. 


jatkuva Härme 


Tulostavoite: Työtyytyväisyyden paraneminen 


Valtion heikko palkkakilpailukyky Ylläpidetään viraston houkuttelevaa työnantajakuvaa strategian 
kehityshankkeiden tehokkaalla toimeenpanolla. 


jatkuva Leivo 


Puutteelliset koulutus ja kehittymismahdollisuudet Varmistetaan, että henkilöstöllä on mahdollisuus osaamisensa ke-
hittämiseen. Varataan osaamisen kehittämiseen riittävästi resurs-
seja ja aikaa. 


jatkuva Leivo 


Yhteisöllisyyden kokeminen, erillisyyden ja etätyön haasteet Vahvistetaan etäjohtamista ja kannustetaan aktiiviseen vuorovai-
kutukseen hybridityöaikana ja monipaikkaisessa virastossa. 


jatkuva Leivo 
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