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Etiikka ja yhteiskunnallinen luottamus 

• Kaikella toiminnalla on tarkoitus tai tavoite. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen on elämän laatukriteeri. 

• Tavat ja tottumukset määrittävät standardit sille, mitä 
yhteiskunta pitää oikeana tai vääränä, hyvänä tai pahana. 

• Moraalikäsitys muovautuu ympäristön ja yksilöiden 
vuorovaikutuksessa. Moraali määrittää elämäämme ja 
suhteitamme toisiin ihmisiin. 

• ”Toiseuden etiikka”; eettinen vastuu toisesta. 

• Mitkään sopimukset eivät toimi ilman luottamusta. 
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Mikä on 
hyve? 

Mitä on 
hyvä elämä? 

Mikä on 
elämän 
tarkoitus? 

Mikä on 
oikein? 

Mikä on  
hyvää? 



Toimintaympäristöhavainnot 

• Etiikan ja eettisyyden merkitys ovat kasvussa 

• Hyvä hallinto ja tehokas lainsäädäntö ovat Suomelle tärkeä 
kilpailukykytekijä 

• Luottamus on yhteiskunnan ”liima” 

• Valtionhallinnossa uusi virkamiessukupolvi 

• Virkamiesvalmistelun ja poliittisen valmistelun yhtälössä 
jännitteitä 

• Miten virkamiesvalmistelun kireät aikataulut, siiloutuminen ja 
uudenlaisen osaamisen tarve kohtaavat digiyhteiskunnan 
odotukset laajasta, reaaliaikaisesta, avoimesta ja osallistavasta 
valmistelusta? 
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Eettinen johtaminen 

• Johtamisella luodaan hyviä käytäntöjä ja yhteisiä pelisääntöjä 
sekä organisaatiolle että toiminnalle: kukin yhteisö osaltaan 
määrittää eettiset periaatteensa lainsäädännön puitteissa 

• Code of Conduct, laatukäsikirjat, pelisäännöt 

• Neljä E:tä: tehokkuus (efficiency), taloudellisuus (economy), 
vaikuttavuus (effectiveness) ja etiikka (ethics) 

• Virkamiesvastuut: tilivelvollisuus, oma vastuu ja sitoumus 

• Eettiset periaatteet ulottuvat ulkoistettuihin julkisiin 
palveluihin 
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Virkamiesetiikka 

• Tasapuolisuus ja virkamiehen puolueettomuus luovat perustan 
viranomaistoiminnalle. Viranomaisten on huolehdittava siitä, 
että toiminta on puolueetonta ja myös näyttää 
puolueettomalta sidosryhmien ja kansalaisten näkökulmasta  

• Mutta, ”ajan kuvaa”: 

” Ei siitä direktiivistä tarvitse välittää.” 

”Toisen hallinnonalan virkamiesten kanssa ei tästä tule 
keskustella.” 

”Jos et suostu esittelemään, katsotaan kumman urakehitys on 
paremmin edennyt vuoden kuluttua.” 

”Rakenteisiin tehtävien muutosten tulisi kestä aikaa, ei tulisi olla 
henkilökohtaisista lähtökohdista valmisteltuja.” 
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MITEN ASIA 
ON? 

MILTÄ ASIA  
NÄYTTÄÄ? 



Ylimmän johdon rooli 

• Johdon suhtautuminen ja tietoisuus sisäisen valvonnan 
menettelyistä ja sen merkityksestä johtamisessa luo perustan 
sisäisen valvonnan ja hyvän hallinnon periaatteiden 
toimivuudelle koko organisaation toiminnassa. 

• Kun ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt osoittavat pitävänsä 
sovittuja menettelytapoja ja kontrolleja tärkeinä, on 
todennäköistä, että muukin henkilöstö huomioi tämän ja 
noudattaa olemassa olevia menettelytapoja tietoisesti. 

• Olettamana, että johdon toiminta heijastuu koko 
organisaatioon niin hyvässä kuin pahassakin. 

• ”Virkamiesjohto on olennaisilta osin noudattanut säädettyjä, 
määrättyjä ja sovittuja menettelytapoja. Ylimmän johdon 
viranhoitotavat myös tukevat hyvän hallinnon periaatteiden 
toteutumista hallinnossa.” VTV YJM-laillisuustarkastus 2016 
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http://www.vtv.fi/files/5281/K172016_vp_netti.pdf


Kiitos! 
tytti.yli-viikari@vtv.fi 

www.vtv.fi 
@VTV_fi 
@tyttiyv 


