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TEHTÄVÄ/TULOS TAVOITTEET, SISÄLTÖ AIKATAULU

Yleistä Virkamiesetiikan korkean tason edistämiseen liittyvää työtä jatketaan. Tavoitteena on Suomen virkamiesetiikan tason 

ylläpitäminen edelleen OECD:n kärkimaiden tasolla. 

Jatkuva

TEHTÄVÄ/TULOS TAVOITTEET, SISÄLTÖ AIKATAULU

Virkamiesetiikkaa koskeva 

politiikkakatsaus

Politiikkakatsaus sisältää virkamiesetiikkaan liittyvän työn taustan, aikaisemmat toimenpiteet ja nykytilan. Katsauksessa 

kuvataan uusimpien kyselytutkimusten tulokset (virkamies- ja kansalaiskysely) sekä näistä tehdyt päätelmät ja 

politiikkasuositukset.  

Politiikkakatsaus on tarkoitettu päätöksentekijöiden, johdon ja henkilöstön käyttöön ja osaksi koulutusaineistoa. Lisäksi sitä on 

tarkoitus jakaa etiikkatyöstä kiinnostuneille tahoille sekä Suomessa että kansainvälisissä yhteyksissä.

Valmistunut elokuussa 2018 

suomenkielisenä.                                

Käännökset ruotsiksi ja 

englanniksi julkaistaan niiden 

valmistuttua.

TEHTÄVÄ/TULOS AIKATAULU

Arvolähtöisen ja eettisen 

johtajuuden edistäminen

Edistetään eettistä johtajuutta valtionhallinnossa. Korostetaan johtajien asemaa arvojohtajina ja heidän esimerkkinsä 

merkitystä organisaation toiminnalle.

Tuetaan avointa keskustelukulttuuria ja pohdintaa eettisistä asioista. 

Virastojen omien etiikkapäivien ja  -tilaisuuksien tueksi tuotetaan  valmis "mallipäivän" ohjelmarunko ja sen liiteaineisto.

Jatkuva     

Syksy 2018                                                          

TEHTÄVÄ/TULOS AIKATAULU

TEHTÄVÄ/TULOS AIKATAULU

Virkamieseettisen 

neuvottelukunnan aseman 

vahvistaminen ja 

karenssisääntely

Virkamieseettinen neuvottelukunta:

Vahvistetaan virkamieseettisen neuvottelukunnan asemaa sisällyttämällä asiasta säännökset valtion virkamieslakiin.

Tavoitteena on, että neuvottelukunta on neuvoa-antava toimielin, jonka lausunnoilla on ohjaava vaikutus viranomaisten 

toimintaan. 

Hallituksen esitys annetaan 

eduskunnalle syysistuntokaudella 

2018. Laki voisi tulla voimaan 

vuoden 2019 alussa, jos 

eduskunta antaa vastauksensa 

syksyllä 2018.

Karenssisääntely: 

Valmistellaan muutos karenssisäännökseen (valtion virkamieslain 44 a §). Lisätään säännökseen mahdollisuus sopia nykyisen 

lain mukaisen karenssin lisäksi enintään kuuden kuukauden sopimuksenvaraisesta karenssiajasta, joka ei ole virassa 

jatkamisen tai uuteen tehtävään siirtymisen edellytys.

Syysistuntokausi 2018

TEHTÄVÄ/TULOS TAVOITTEET, SISÄLTÖ AIKATAULU

Sisäinen valvonta ja 

riskienhallinta

Arvioidaan, otetaanko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksessa, valvontatoiminen suunnittelussa ja sisäisen 

valvonnan arvioinnissa riittävällä tavalla huomioon eettiset kysymykset. 

Tiivistetään virkamieseettisen neuvottelukunnan ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan yhteistyötä.

Sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan neuvottelukunta 

asetetaan syksyllä 2018. 

Toimikausi on kolme vuotta.

TEHTÄVÄ/TULOS  AIKATAULU

Virkamiesetiikan 

kehittäjäverkosto

Perustetaan virkamiesetiikan kehittäjäverkosto, joka on uudenlainen foorumi virkamiesetiikkaa koskevien asioiden kehittämistä 

varten. 

Verkosto voi osallistua VM:n vastuulla olevien virkamiesetiikkaan liittyvien asioiden valmisteluun erikseen sovittavalla tavalla.

Verkoston toiminta käynnistyy 

syksyllä 2018.

TEHTÄVÄ/TULOS TAVOITTEET, SISÄLTÖ AIKATAULU

Virkamies- ja kansalaiskyselyt Uudistetaan kyselyt arvoista ja virkamiesetiikasta noin viiden vuoden väliajoin. 

Virkamiehille tehtiin järjestyksessä kolmas kysely vuonna 2015 ja kansalaisille tehtiin ensimmäinen kysely vuonna 2016

2021 - 2022

VIRKAMIESETIIKAN TOIMINTASUUNNITELMA 2018 - 2022

Valtionhallinnon toiminta on arvolähtöistä ja eettisesti korkeatasoista

Tavoitteena on edelleen edistää valtionhallinnon arvoihin perustuvaa ja eettisesti korkeatasoista toimintaa. Siihen liittyy 

henkilöstön tietoisuuden lisääminen mm. koulutuksen ja avoimen keskustelun avulla. 

Tietoisuuden lisääminen ja 

koulutuksen kehittäminen

Jatkuva


