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UPPGIFT/RESULTAT MÅL, INNEHÅLL TIDSPLAN

Allmänt Arbetet för att främja tjänstemannaetik fortsätter. Målet är at upprätthålla nivån på den finländska tjänstemannaetiken OECD-

ländernas toppnivå. 

Kontinuerlig

UPPGIFT/RESULTAT MÅL, INNEHÅLL TIDSPLAN

Politisk översikt av 

tjänstemannaetiken

Det politiska översikten tar upp bakgrunden till arbetet med tjänstemannaetiken, tidigare åtgärder och nuläget. I översikten beskrivs 

resultaten av de nyaste enkäterna (bland tjänstemän och allmänheten) och de slutsatser och rekommendationer som gjorts utifrån 

resultaten.  

Översikten är avsedd att användas av beslutsfattare, ledningen, personalen och i utbildningsmaterial. Den ska också ges åt personer 

och organisationer i Finland och utomlands som är intresserade av etikarbete.

Sammanställd i augusti 2018 på 

finska.                                

Översättningar till svenska och 

engelska publiceras efter hand.

UPPGIFT/RESULTAT TIDSPLAN

Att främja värdebaserat och 

etiskt ledarskap

Vi främjar etiskt ledarskap i statsförvaltningen. Vi framhåller chefernas ställning som förebilder för gemensamma värderingar och 

vikten av deras exempel för organisationens verksamhet.

Vi stöder en öppen samtalskultur och diskussioner om etiska frågor. 

Till stöd för ämbetsverkens egna etikdagar och seminarier framställer vi material och en stomme för programmet.

Kontinuerlig  

Hösten 2018                                                          

UPPGIFT/RESULTAT TIDSPLAN

UPPGIFT/RESULTAT TIDSPLAN

Starkare ställning för den 

tjänstemannaetiska 

delegationen och 

karensbestämmelser

Tjänstemannaetiska delegationen:

Den tjänstemannaetiska delegationens ställning bör stärkas genom att bestämmelser om delegationen införs i 

statstjänstemannalagen.

Målet är att delegationen blir ett rådgivande organ vars utlåtanden har en styrande inverkan på myndigheternas verksamhet. 

Regeringens proposition 

överlämnas till riksdagen under 

höstsessionen 2018. Lagen kan 

träda i kraft i början av 2019 om 

riksdagen ger sitt svar under hösten 

2018.

Karensbestämmelserna: 

En ändring av karensbestämmelserna i statstjänstemannalagen 44 a § är under beredning. Till lagen fogas bestämmelser som gör det 

möjligt att avtala om en högst sex månaders karenstid som inte är ett villkor för att kvarstå i tjänst eller övergå till ett annat uppdrag.

Höstsessionen 2018

UPPGIFT/RESULTAT MÅL, INNEHÅLL TIDSPLAN

Intern övervakning och 

riskhantering

Vi utvärderar om vi i tillräckligt hög grad beaktar etiska frågor i anvisningarna för intern kontroll och riskhantering, i planeringen av 

övervakningsåtgärder och i bedömningen av den interna kontrollen. 

Vi fördjupar samarbetet mellan den tjänstemannaetiska delegationen och delegationen för intern kontroll och riskhantering.

Delegationen för intern kontroll och 

riskhantering tillsattes hösten 2018. 

Mandatperioden är tre år.

UPPGIFT/RESULTAT  TIDSPLAN

Nätverket för utveckling av 

tjänstemannaetiken

Vi skapar ett nätverk för att utveckla tjänstemannaetiken som blir ett nytt slags forum för detta ämne. 

Nätverket kan enligt överenskommelse delta i beredningen av ärenden som rör tjänstemannaetik inom finansministeriets 

ansvarområde.

Nätverket inleder sin verksamhet 

hösten 2018.

UPPGIFT/RESULTAT MÅL, INNEHÅLL TIDSPLAN

Enkäter bland tjänstemän och 

allmänheten

Vi upprepar enkäterna om värderingar och tjänstemannaetik med ca fem års mellanrum. 

Den tredje enkäten riktad till tjänstemän gjordes 2015 och den första enkäten riktad till allmänheten gjordes 2016.

2021–2022

VERKSAMHETSPLAN FÖR TJÄNSTEMANNAETIK 2018–2022

Statsförvaltningens verksamhet är värdebaserad och etisk

Målet är att vidare främja statsförvaltningens värdebaserade och etiska verksamhet. Här ingår att öka personalens kunskap genom 

utbildning och öppen diskussion. 

Öka kunskapen och utveckla 

utbildningen

Kontinuerlig


