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Valtion  
rekrytointiväylä

 Valtiolle.fi 

Löydä  
unelmiesi  

työpaikka jo 
tänään!
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• Löydät Valtiolle.fi -sivustolta 
lähes kaikki valtiolla parhaillaan 
avoimena olevat työpaikat. 

• Voit tutustua valtion eri 
työnantajiin ja kiinnostaviin 
uratarinoihin.

• Löydät myös muuta tietoa 
valtiosta työnantajana, mm. 
ajankohtaisia rekrytointiuutisia 
ja tietoa tapahtumista. 
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   Valtio työnantajana  

•   Tutkimusten mukaan yksi suosituimmista  
  työnantajista Suomessa.

•    Työpaikkoja ympäri Suomen.

•   Yhteensä noin 75 000 työntekijää, lähes yhtä  
  paljon naisia ja miehiä. Eri työnantajia on noin 120 kpl.

•   Valtion henkilöstö viihtyy työssään.

Tehtävässäni korostuu kokonaisuuksien  
hahmottamiskyky. Asioita on työn alla 
paljon, siten kyky suodattaa olennainen  
on tärkeää.

- Sari, talousjohtaja, Puolustusvoimat

Haluatko tehdä merkityksellistä 
työtä yhteiskunnan ytimessä? 

Oletko kiinnostunut monipuolisista 
ja mielenkiintoisista työtehtävistä, 
laajoista kehittymismahdollisuuksista 
sekä joustavista työskentelyolo- 
suhteista? Kansainvälisyydestäkin? 

Katso, mitä valtio voi tarjota juuri 
Sinulle!
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   oSaaminen aVainaSemaSSa  

•   Osaava ja motivoitunut henkilöstö on valtion- 
  hallinnon keskeinen menestystekijä.

•   Osaajia on monilta eri aloilta hyvin erilaisin  
  koulutustaustoin.

•   Asiantuntijatehtävissä korostuvat korkeakoulu- 
  tutkinto, hyvä kielitaito, tekevä ote ja kiinnostus  
  yhteiskunnallisiin asioihin.

•   Osaamisen kehittymistä tuetaan työuran eri  
  vaiheissa monin tavoin.

   monipuolinen työpaikka  

•   Laaja tehtäväkenttä

•   Monipuoliset ja haastavat työtehtävät

•   Hyvät kehittymismahdollisuudet

•   Moderni ja aktiivinen työympäristö

•   Hyvät työolosuhteet

•   Joustava ja vakaa

•   Kiinnostavat uramahdollisuudet

•   Kansainvälisiä tehtäviä ja harjoittelumahdollisuuksia

Ryhmätyötähän tämä on. 
Yhdessä ratkotaan ja pohditaan 
asioita. Ei jää yksin, vaan aina 
löytyy apua ja tukea.

- jani, ylitarkastaja, uudenmaan ElY-keskus

Olen pystynyt työni kautta  
vaikuttamaan konkreettisesti  
esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksiin.

- janne, Pohjois-Afrikka tiimin vetäjä, 
  ulkoasiainministeriö

©
 T

Ek
ES

©
 S

Yk
E

©
 l

IIk
EN

N
EV

IR
AS

TO



   Valtio tarVitSee oSaajia   
   myöS tuleVaiSuudeSSa  

•   Toiminnan digitalisointi tuo osaamiselle erityis- 
  vaatimuksia. Muuttuvat työympäristöt ja nopeasti 
  kehittyvä teknologia luovat uudenlaisia  
  työpaikkoja valtionhallintoon. 

•   Valtiolla vapautuu työpaikkoja henkilöstön  
  liikkuvuuden sekä eläköitymisen vuoksi. 

   Tasa-arvoinen ja  
   kehittyVä työyhteiSö 

•   Valtiolla tehdään pitkäjänteistä työtä työelämän  
  laadun edistämiseksi.

•   Työhyvinvointia tuetaan kehittämällä työympäristöä  
  ja toimivaa työyhteisöä.

•   Samapalkkaisuuden toteutumista edesauttaa selkeä ja  
  kannustava palkkausjärjestelmä, jossa palkka koostuu  
  sekä tehtäväkohtaisesta että henkilökohtaisesta osasta. 

•   Tasa-arvoisuutta edistävät myös mm. joustavat  
  mahdollisuudet perhe-elämän ja työn  
  yhteensovittamiseen.

 

Lainvalmistelu. 
Jos olet valmis vaikuttamaan  
laajoihin kokonaisuuksiin, muttet  
halveksu yksityiskohtia. 

- liisa, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö

Työkuormaa on ajoittain paljon, 
mutta työnteko on yksityistä  
sektoria joustavampaa ja työ-
kokonaisuus pysyy mielekkäänä.

- olli, asiantuntija, Tekes
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Valtiovarainministeriö  
Valtion työmarkkinalaitos

henkilostoosasto@vm.fi 
vm.fi/valtio-tyonantajana
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•	Aluehallintovirastot AVI
•	Arkistolaitos
•	Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskus ARA
•	Celia Näkövammaisten kirjasto
•	Edunvalvontatoimistot (1.10.2016 alkaen) 

•	Eduskunnan kanslia
•	Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukset, ELY-keskukset
•	Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
•	ELY-keskusten sekä TE-toimistojen 

kehittämis- ja hallintokeskus,  
KEHA-keskus

•	Energiavirasto
•	Euroopan Kriminaalipolitiikan 

Instituutti HEUNI
•	Geologian tutkimuskeskus
•	Hallinnon tietotekniikkakeskus 

HALTIK
•	Hallinto-oikeudet
•	Hovioikeudet
•	Huoltovarmuuskeskus HVK
•	Hätäkeskuslaitos
•	 Ilmatieteen laitos
•	 Innovaatiorahoituskeskus Tekes
•	Kansainvälisen liikkuvuuden ja 

yhteistyön keskus CIMO
•	Kansallinen audiovisuaalinen 

instituutti KAVI
•	Kansallinen koulutuksen 

arviointikeskus
•	Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV
•	Konkurssiasiamiehen toimisto
•	Korkein hallinto-oikeus
•	Korkein oikeus
•	Kotimaisten kielten keskus Kotus
•	Kuluttajariitalautakunta
•	Käräjäoikeudet
•	Lapsiasiavaltuutetun toimisto
•	Liikenne- ja viestintäministeriö
•	Liikennevirasto

•	Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
•	Luonnonvarakeskus Luke
•	Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus Fimea
•	Maa- ja metsätalousministeriö
•	Maahanmuuttovirasto Migri
•	Maanmittauslaitos MML
•	Maaseutuvirasto Mavi
•	Maistraatit
•	Markkinaoikeus
•	Museovirasto
•	Niuvanniemen sairaala
•	Oikeusaputoimistot
•	Oikeuskanslerinvirasto
•	Oikeusministeriö
•	Oikeusrekisterikeskus
•	Onnettomuustutkintakeskus OTKES
•	Opetus- ja kulttuuriministeriö
•	Opetushallitus OPH
•	Oppimis- ja ohjauskeskukset Mikael, 

Mäntykangas, Onerva ja Tervaväylä
•	Patentti- ja rekisterihallitus PRH
•	Pelastusopisto
•	Poliisi
•	Puolustushallinnon rakennuslaitos
•	Puolustusministeriö
•	Puolustusvoimat
•	Rahoitusvakausvirasto
•	Rajavartiolaitos
•	Rikosseuraamuslaitos
•	Sisäministeriö
•	Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontavirasto (Valvira)
•	Sosiaali- ja terveysministeriö
•	Suomen Akatemia
•	Suomen Kansallisgalleria
•	Suomen ympäristökeskus SYKE
•	Suomenlinnan hoitokunta
•	Syyttäjälaitos
•	Säteilyturvakeskus STUK

•	Taiteen edistämiskeskus Taike
•	Tasa-arvovaltuutetun toimisto
•	Tasavallan presidentin kanslia
•	Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

THL
•	Tietosuojavaltuutetun toimisto
•	Tilastokeskus
•	Tulli
•	Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Tukes
•	Työ- ja elinkeinoministeriö
•	Työ- ja elinkeinotoimistot, 

TE-toimistot
•	Työtuomioistuin
•	Ulkoasiainministeriö
•	Ulkopoliittinen instituutti
•	Ulosottovirastot
•	Vakuutusoikeus
•	Valtakunnansyyttäjänvirasto
•	Valtakunnanvoudinvirasto
•	Valtiokonttori
•	Valtion Eläkerahasto VER
•	Valtion koulukodit
•	Valtion taloudellinen tutkimus- 

keskus VATT
•	Valtion talous- ja henkilöstö- 

hallinnon palvelukeskus  
Palkeet

•	Valtion tieto- ja 
viestintätekniikkakeskus Valtori

•	Valtioneuvoston kanslia
•	Valtiontalouden tarkastusvirasto
•	Valtiovarainministeriö
•	Vanhan Vaasan sairaala
•	Varastokirjasto
•	Verohallinto
•	Viestintävirasto
•	Väestörekisterikeskus
•	Yhdenvertaisuusvaltuutetun  

toimisto
•	Ympäristöministeriö


