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Valtionhallinnon toiminta on arvolähtöistä ja eettisesti korkeatasoista
VIRKAMIESETIIKAN TOIMINTASUUNNITELMA 2018 - 2022
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
Virkamiesetiikkaa koskeva
politiikkakatsaus

TAVOITTEET, SISÄLTÖ
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.

TEHTÄVÄ/TULOS

AIKATAULU
Valmistunut elokuussa 2018
suomenkielisenä.
Myös käännökset ruotsiksi ja
englanniksi on julkaistu.
AIKATAULU

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

Jatkuva

Tuetaan avointa keskustelukulttuuria ja pohdintaa eettisistä asioista. Arvoja ja etiikkaa koskevia osuuksia sisällytetään muun muassa
valtionhallinnon yhteisiin johtamisvalmennusohjelmiin ja johdon tilaisuuksiin.
Arvolähtöisen ja eettisen
johtajuuden edistäminen

Ennakoidaan toimintaympäristön muutoksia ja julkiseen johtamiseen kohdistuvia vaatimuksia ja eettisten kysymysten osuutta niissä.
Hyödynnetään mm. valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton syksyllä 2019 toteuttaman aivoriihen tuloksia ja sen pohjalta käytyä keskustelua
julkisen johtamisen tulevaisuudesta ja identiteetistä.
Virastojen omien etiikkapäivien ja -tilaisuuksien tueksi tuotetaan valmis "mallipäivän" ohjelmarunko ja sen liiteaineisto.

TEHTÄVÄ/TULOS
Tietoisuuden lisääminen ja
koulutuksen kehittäminen

AIKATAULU
Tavoitteena on edelleen edistää valtionhallinnon arvoihin perustuvaa ja eettisesti korkeatasoista toimintaa. Siihen liittyy henkilöstön
tietoisuuden lisääminen mm. koulutuksen ja avoimen keskustelun avulla.

TEHTÄVÄ/TULOS
Virkamieseettisen
neuvottelukunnan aseman
vahvistaminen

Syksy 2019

Jatkuva
AIKATAULU

Virkamieseettinen neuvottelukunta:
Vahvistetaan virkamieseettisen neuvottelukunnan asemaa sisällyttämällä asiasta säännös valtion virkamieslakiin.
Tavoitteena on, että neuvottelukunta on neuvoa-antava toimielin, jonka lausunnoilla on ohjaava vaikutus viranomaisten toimintaan.

Virkamieslain säännös valtion
virkamieseettisestä
neuvottelukunnasta tuli voimaan
1.3.2019.

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 on uudenlainen foorumi virkamiesetiikkaa koskevien asioiden kehittämistä varten.

Virkamiesetiikan
kehittäjäverkosto

TEHTÄVÄ/TULOS
Virkamies- ja kansalaiskyselyt
TEHTÄVÄ/TULOS
Kansainvälinen yhteistyö

Verkoston toiminta käynnistyi syksyllä
2018.

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

TAVOITTEET, SISÄLTÖ
Uudistetaan kyselyt arvoista ja virkamiesetiikasta noin viiden vuoden väliajoin.
Virkamiehille tehtiin järjestyksessä kolmas kysely vuonna 2015 ja kansalaisille tehtiin ensimmäinen kysely vuonna 2016
TAVOITTEET, SISÄLTÖ
Osallistutaan aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön OECD:n Senior Public Integrity -työryhmässä. Europaan neuvoston korruption
vastaisen toimielimen (GRECO) arviointikierroksille osallistuminen.

AIKATAULU
2021 - 2022
AIKATAULU
Jatkuva

