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”Suomalainen julkinen hallinto on 
demokratian ja kestävän 
kehityksen peruskivi.

Julkisen johtamisen yhteinen 
identiteetti ja arvopohja syntyvät 
yhteisestä vuoropuhelusta.

Kestävän julkisen hallinnon 
rakentaminen kysyy rohkeaa 
johtajuutta ja suunnitelmallista 
tukea.”

”Hyvä julkinen johtaminen rakentuu tälle 
perustalle. Jokainen johtaja, niin poliittinen 
päätöksentekijä kuin virkajohtaja, vaikuttaa 
siihen, että julkinen hallinto 
kokonaisuudessaan toimii ja turvaa 
suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin. 
Julkisen johtamisen identiteettiä, arvopohjaa 
ammattimaista johtamista on edelleen 
vahvistettava ja rakennettava uudenlaista 
kumppanuutta koko julkisella sektorilla. 
Yhteistyöryhmä esittää, että käynnistetään 
yhteinen, laaja-alainen keskustelu ja 
valmistelu julkisen johtamisen periaatteiden 
linjaamiseksi ja toteuttamiseksi. ”

(Keskustelualoite - Julkisen johtamisen 
yhteistyöryhmä 2022)
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”Suomalainen julkinen 
hallinto on demokratian 
ja kestävän kehityksen 
peruskivi.

Epävakaassa maailmassa 
julkisen hallinnon palvelu- ja 
toimintakyky turvaa koko 
suomalaisen yhteiskunnan 
menestyksen ja hyvinvoinnin.
Yhteiskunnan hyvä kasvaa 

keskinäisestä luottamuksesta. 
Johtajien vastuulla on 

jatkuvuuden ja muutoksen 
herkkä tasapaino.
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Julkisen johtamisen 
yhteinen identiteetti ja 
arvopohja syntyvät 
yhteisestä 
vuoropuhelusta.

Julkinen johtaminen on 
merkityksellistä ja vastuullista 
työtä koko yhteiskunnan 
hyvinvoinnin ja demokratian 
palveluksessa.
Julkisen johtamisen vakaa 

arvopohja turvaa yhteiskunnan 
kestävän kehityksen
Vastuu tulevista sukupolvista 

edellyttää poliittisen johdon ja 
virkajohdon selkeää työnjakoa 
ja toimivia suhteita.
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Kestävän julkisen 
hallinnon rakentaminen 
kysyy rohkeaa 
johtajuutta ja 
suunnitelmallista tukea.

Jokaista johtajaa on tuettava 
määrätietoisesti osana julkisen 
johtajien kehittyvää 
ammattikuntaa
Yhteisestä vuoropuhelusta 

yhteiseksi tekemiseen 
julkisessa hallinnossa
Julkisen johtamisen 

kehittämisen on edettävä 
selkeää polkua yhteiseen 
maaliin
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