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POLITIIKAN JA AMMATTIJOHTAMISEN HERKKÄ TASAPAINO 

1. Näkökulmani. Julkinen johtaminen on johtamisen ja johtamistieteen oma erikoisalansa, 

mikä johtuu julkisen johtamisen yhteiskunnallisesta roolista ja tehtävästä sekä tehtävää 

koskevista perustavanlaatuisista yhteiskunnallisista, oikeudellisista ja eettis-moraalisista 

vaatimuksista. Julkisen johtamisen tehtävä ja rooli sekä järjestäminen ovat osaksi 

perustuslailla ja lailla säädetyt. Perustuslakiin ja laillisuuteen kiteytyvät myös useat politiikan 

ja sosiologian tutkimuksessa tarkemmin hahmotetut ja tunnistetut ideaalit ja teoriat 

johtajuudesta ja hallinnon sekä hallinnan ja virkakunnan rooleista ja tehtävistä. Julkisen 

johtamisen yksi erityispiirteistä on se, että se on yhteispeliä demokraattisen 

päätöksenteon ja hallinnon ammattijohtajien kesken, jossa nämä molemmat johtajien 

ammattiryhmät täydentävät toisiaan. Demokraattinen päätöksenteko kuuluu politiikan 

alaan ja politiikka välittää kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmaan johtamiseen 

ja johtajuuteen. Ammattimaistuminen koskee kuitenkin laajasti myös politiikkaa ainakin 

valtakunnallisella tasolla ja tietyiltä osin kunnissa ja hyvinvointialueilla. Monet poliittiset 

päätöksentekijät ovat politiikan ammattijohtajia. Puheenvuoroni kontekstissa 

ammattijohtamisella tarkoitetaankin valtion- sekä hyvinvointialueiden ja kuntahallinnon 

virkajohtajia erotuksena luottamustehtävässä toimivista ja kansanvaltaisella mandaatilla 

toimivista poliittisista päätöksentekijöistä; kunnissa mahdollisena hallintomallina oleva 

pormestarimalli eroaakin valtion ja hyvinvointialueiden johtamisesta siinä, että pormestari 

on samanaikaisesti poliittinen johtaja ja operatiivisessa linjavastuussa oleva virkajohtaja. 

Puheenvuoroni perustuu valtioneuvoston oikeuskanslerin suorittamassa ylimmässä 

laillisuusvalvonnassa kerättyyn näkökulmaan. Oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa 

jatkuvasti tulkitaan politiikan ja ammattijohtamisen yhteispelin onnistumista niin poliittisista 
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toimijoista tasavallan presidentin ja ministereiden sekä kunnallisten ja jatkossa myös 

hyvinvointialueen luottamushenkilöiden virkatoimien ja toimien julkisissa tehtävissä 

lainmukaisuuden sekä virkamiesten ja julkisen hallinnon työntekijöiden osalta. Näkökulmani 

on oikeudellinen; se on normatiivinen. Juridiikka hakee selkeyttä sekä poikkeaa siten osin 

ilmiöitä ja rakenteita ymmärtävästä ja selittävästä hallinto- ja johtamistieteellisestä 

näkökulmasta. Politiikan ja ammattijohtamisen yhteispeliin ja tasapainoon vaikuttaa 

väistämättä se, että tietyt oikeudelliset periaatteet eivät ainakaan aivan yhteen kulje osan 

modernin hallinto- ja johtamistieteellisen keskustelun ajatusten kanssa. Julkisen johtamisen 

kehittämisessä ja itseymmärryksen luomisessa on tarpeen olla hyvinkin tietoinen tästä 

jonkinasteisesta jännitteestä. 

 

2. Yhteispelillä on perustuslaillinen perusta. Perustuslaissa säädetyt Suomen 

valtiojärjestyksen ja oikeusjärjestyksen kantavat periaatteet edellyttävät demokraattisesta 

päätöksenteosta vastaavien poliittisten päätöksentekijöiden ja virkamiehille uskotun 

ammattijohdon sekä asioiden esittelijöinä ja valmistelijoina toimivien virkamiesten 

(asiantuntijoiden) yhteispeliä. Perustuslain kantavat periaatteet samalla välittävät oikeuteen 

institutionalisoituneen käsityksen hyvän poliittisen ja virkajohtajuuden tehtävistä ja 

ominaisista piirteistä yhteiskunnan hyväksymässä pitkäaikaisessa poliittisessa perinteessä 

ja näin perustuslailliset periaatteet pohjautuvat myös pitkäaikaiseen sosiologiseen taustaan. 

Politiikan ja ammattijohtamisen tasapaino syntyy onnistuneesta yhteispelistä ja 

vuorovaikutuksesta, poliittisen prosessin ja ammattijohtajien sekä asiantuntijavirkamiesten 

keskinäisestä luottamuksesta ja ulkopuolisen yhteiskunnan yleisestä luottamuksesta 

yhteispelin onnistumiseen. Perustuslain 2 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään yleisesti 

kansanvallan periaatteesta. Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa 

valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Perustuslain 2 §:n 1 momentti sisältää ajatuksen siitä, 

että eduskunnan kanssa ei voi olla kilpailevia päätöksentekoelimiä, koska eduskunta 

edustaa valtiollisen vallan haltijana olevaa Suomen kansaa. Kansanvallan periaatteeseen 

kuuluu perustuslain 3 §:n 2 momentissa säädetty ja perustuslain 64 §:n 2 momentissa 

todettu parlamentarismin periaate, jonka mukaan yleistä hallitusvaltaa käyttävän 

valtioneuvoston ja sen jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Kansanvaltaan 

kuuluu myös poliittisen ja hallinnon ja sen kehittämisen tärkeimmän asialistan asettaminen 

eli agendavalta; parlamentarismin kannalta keskeinen hallitusohjelma tulee tiedonantona 

eduskunnan käsiteltäväksi ja asiallisesti hyväksyttäväksi. Perustuslain 67 §:n mukaan 

hallitusvallan käytössä valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistaan laajakantoiset ja 

periaatteellisesti tärkeät asiat sekä ne muut asiat, joiden merkitys sitä vaatii. Tämä säännös 

osaltaan määrittää politiikan ja ammattijohtamisen välistä rajaa. Perustuslain 2 §:n 3 

momentin säännös oikeusvaltioperiaatteesta sisältää niin ikään ajatuksen siitä, että kaikella 

julkisen vallan käytöllä ja julkisella päätöksenteolla tulee olla kansanvaltainen perusta. 

Kunnallisessa ja hyvinvointialueen päätöksenteossa puolestaan kansanvaltaisuuden ja 

siten politiikan alan määrittely sisältyy jo itsehallinnon käsitteeseen ja periaatteisiin 
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perustuslain 121 §:ssä; kunnan ja hyvinvointialueen hallinto perustuu kunnan tai 

hyvinvointialueen asukkaiden itsehallintoon, jossa asukkaiden valitsema päätöksentekoelin 

päättää kunnan tai hyvinvointialueen taloudesta ja toiminnasta. Poliittinen johto niin 

valtakunnassa kuin kunnissa antaa julkisjohtamiselle kasvot; kuntien pormestarimallissa 

lisäksi yhdistyy poliittinen ja operatiivinen johtaminen tavalla, jota ei sellaisenaan ole muilla 

tasoilla. Rajan käynnin ohella näistä ilmenee, että juuri poliittisen johdon tehtävänä on hakea 

yhteiskunnan yhteistä hyvää ja yhteistä näkemystä luovia ja toteuttavia kompromisseja ja 

neuvotella niistä.  

 

3. Valmistelu, päätöksenteko sekä tehokas ja puolueeton toimeenpano. Virkakunnan 

roolina ja siten ammattijohtamisen piirissä ovat perustuslain perusteella asioiden valmistelu 

ja lain sekä eduskunnan ja valtioneuvoston muiden päätösten toimeenpano sekä 

oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti vastuu laillisuudesta sekä virkavastuu hallinnon 

asianmukaisesta toiminnasta. Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön 

tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. 

Perustuslain 118 §:n mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on 

myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen 

jäsenenä kannattanut. Esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, 

jollei hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettään. Esittelijänvastuu sisältää 

päätöksen laillisuuden ja myös asianmukaisen selvittämisen päätöksentekoa varten sekä 

toimeenpanon. Ammattijohtamisen tehtävänä on luoda virka- ja esittelijänvastuun 

toteutumiselle sekä valmistelulle ja toimeenpanolle hyvän hallinnon mukaiset puitteet. 

Perustuslain 2 §:n 2 momentin mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja 

vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Kansanvalta ei näin ole vain 

kulloisenkin enemmistön poliittisista päätöksentekijöistä enemmistöpäätöksentekoa vaan 

siihen kuuluu jokaisen oikeus osallistua ja vaikuttaa. Tämän osallistumisen edellytysten 

luominen ja mahdollistaminen ovat osaksi myös virkamiesjohdon tehtävänä. 

 

4. Politiikan ja ammattijohtamisen tasapaino syntyy politiikan alan ja roolin, virka-

asiantuntijaroolin ja virkatyön ammattijohtamisen alan ja roolin suhteellisen selkeästä 

määrittelystä ja sopimisesta yhteiskunnallisina pelisääntöinä, toimijoiden toisiaan 

täydentävän roolin ja tehtävän syvällisestä ymmärtämisestä ja keskinäisestä 

kunnioittamisesta sekä yhteistyöstä ja dialogista yhteiskunnassa yleisesti ja varsinkin 

yhteisillä foorumeilla. Kansanvallan ja parlamentarismin sekä oikeusvaltion ja 

virkavastuullisen valmistelun periaatteet viime kädessä määrittävät politiikan ja 

ammattijohtamisen roolit mutta käytännön johtamista varten periaatteita on tarpeen 

tarkentaa. Sopimisella yhteiskunnallisina pelisääntöinä tarkoitan lainsäädäntöön otettavia 

riittävän selkeitä ja ajantasaisia säännöksiä työnjaosta ja pelisäännöistä sekä näiden 

tulkintaa edelleen ja sisäistämistä käytänne- tai sovinnaissääntöinä.  
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5. Poliittinen ja virkajohto ovat yleisen edun toteuttajia eri näkökulmista. Poliittinen 

päätöksentekijä ja ammattijohtaja ovat molemmat yleisen edun palveluksessa mutta hieman 

eri näkökulmista. Molemmat toimivat myös perustuslaillisella virkavastuulla. 

Valtioneuvoston jäsenten osalta vastuu toteutetaan erityisessä ministerivastuumenettelyssä 

ja ministereiden rikosoikeudellista vastuuta koskee korotettu syytekynnys sekä lisäksi 

perustuslain perusteella poliittisen vastuun ensisijaisuus. Kunnan ja hyvinvointialueen 

kaikkia poliittisia päätöksentekijöitä koskee aivan samanlainen rikos- ja 

vahingonkorvausoikeudellinen virkavastuu kuin virkamiehiä ja siitä näkökulmasta poliittinen 

ja virkajohto kunta- ja maakuntahallinnossa ovat samassa asemassa. Prosessien 

näkökulmasta poliittinen johto vastaa poliittisen prosessin ja keskustelun johtamisesta ja 

yhteiskuntapolitiikan ja hyvinvointialueen ja kunnan (muutos)asialistan muodostamisesta ja 

poliittinen johto antaa julkiselle vallalle kasvot. Virkajohto sekä asiantuntijat toimivat näissä 

kysymyksissä neutraaleina asiantuntijoina. Virkajohto vastaa esi- ja perusvalmistelun sekä 

lainvalmisteluprosessin johtamisesta mutta tärkeistä ja laajakantoisista asioista linjaaminen 

ja päättäminen kuuluvat poliittiselle johdolle. Virkajohto huolehtii julkisorganisaatioiden 

toimintakyvystä ja henkilöjohtamisesta sekä tavoitteiden toteuttamisesta. 

Transaktionaalisen ja transformaalisen johtamisen käsitteiden kautta ei kuitenkaan pysty 

erittelemään riittävästi poliittisen ja virkajohdon roolitusta ja yhteispeliä. Asiajohtaminen 

korostuu poliittisella johdolla mutta toisaalta kansalaiskokemukseen ja tunteeseen 

vaikuttaminen yhteiskunnan kautta on poliittisen johdon tärkeimpiä tehtäviä. 

Menestyksellinen kompromissien neuvotteleminen sisältää myös paljon transaktionaalisen 

johtamisen mutta myös ihmisiin vaikuttamisen elementtejä. 

 

6. Yhteispelissä on kipupisteitä. Poliittisen ja ammattijohdon suhdetta ja roolia 

laillisuusvalvonnan havaintojeni ja muun muassa Sitrassa Kansanvallan peruskorjaus –

projektissa ja lainvalmistelun kehittämiseksi tehtyjen selvitysten sekä uudemman 

tutkimuskirjallisuuden perusteella hiertäviä seikkoja ovat muodollis-oikeudellisen 

päätöksentekoprosessin ja vapaamuotoisemman poliittisen prosessin katkokset; 

yhteiskuntapolitiikan strategioita ja linjauksia koskevat diskurssin ja lainvalmistelun sekä 

täytäntöönpanon ja hallinnon katkokset; liian suppeat käsitykset rationaalisesta julkisesta 

päätöksenteosta sekä tiedon rooliin ja luonteeseen sekä epävarmuuteen liittyvät seikat ja 

muutokset samoin kuin demokratian toimintaan ja avoimuuteen sekä 

perusteluvelvollisuuteen monitulkintaisissa asioissa liittyvät ristiriidat ja puutteet. Näihin 

liittyvät yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tuottavuuden johtamisessa kohdattavat 

jännitteet. Tietoon perustuva päätöksenteko on kaunis ja tavoiteltava mutta tavattoman 

vaativa ideaali. Puhtaimmillaanhan tietoon ja datan perustuva johtaminen on datapohjausta 

algoritmijohtamista, jossa managerialistisia suunnittelu-ja ohjaustehtäviä annetaan 

tarkoitukseen kehitetyn ja koulutetun algoritmin hoidettavaksi. Tämä on merkittävä ilmiö ja 

sen hyödyntämisestä ja merkityksestä julkisessa johtamisessa täytyy keskustella. Mutta 
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keskityn nyt tietoon perustuvaan monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien 

ratkaisemiseen, missä algoritmit voivat olla vain apuväline. 

 

7. Arvoperustalla ja luottamuksella arvojen mukaiseen ja johdonmukaiseen 

toimintatapaan on suuri vaikutus poliittisen ja virkajohdon väliseen tasapainoon. 

Arvoperustassa on sekä yhtäläisyyksiä ja joitain eroja. Julkisen hallinnon arvojen yhteinen 

perusta on perustuslaissa ja hyvässä hallinnossa mutta sen rajoissa arvojen painotuksilla 

on eronsa. Samoin hyveet eli hyvää virkajohtajaa ja hyvää poliitikkoa lajinsa edustajana 

koskevat eettiset ja valtiotaidolliset sekä arvostelukykyä koskevat vaatimukset ovat hieman 

eri tavoin painottuneita. Arvojen asettamisesta ja arvoperustaisten ristiriitojen ratkaiseminen 

päätöksellä kuuluu ensisijaisesti poliittiselle johdolle. Sama koskee prioriteettien asettamista 

ja voimavarojen ja riskien kohdentamisen perusteita sekä päätöksentekoa laajakantoisissa 

ja merkittävissä asioissa. Asiantuntijoiden alaa on asian selvittäminen mahdollisimman 

monipuolisesta näkökulmasta ja objektiivisella tavalla sekä erilaisten vaihtoehtojen ja niiden 

vaikutusten tuominen esille mahdollisimman objektiivisella ja tasapuolisella tavalla sekä 

tämän tarkastelun pohjalta ratkaisuehdotusten tekeminen.  Näkökulmien objektiivisuuden ja 

moninäkökulmaisuuden varmistamista on oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa korostettu 

virkavalmistelun tehtävänä (ks. esim. oikeuskanslerin päätös 12.12.2019 drno 

OKV/536/1/2019). Virkajohto ei (välttämättä) itse ole suoraan asiantuntija ja varsinkin 

asiakysymyksissä poliittisen toimijan asiajohtajan ja linjaajan rooli sekä johtavan 

asiantuntijan rooli yhtyvät tai tulevat huomattavan lähelle. Virkajohdon roolissa painottuu 

kokonaisvastuu siitä, että johdettava organisaatio pystyy tehokkaaseen ja vaikuttavaan 

valmistelu- ja toimeenpanopalveluun eli objektiivisesti ja monipuolisesti valmistelemaan ja 

tuottamaan perusteluita sekä varmistamaan lainmukaisuuden ja hyvän hallinnon sekä 

perus- ja ihmisoikeuksien tasapainoisen toteutumisen niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. 

Johdon roolissa ja arvoperustassa on tämän ja johdettavan organisaation ja sen verkostojen 

kyvvykkyyden tähän johdonmukainen varmistaminen. Varsinkin johdon roolina on pitää yllä 

ajantasaista kyvykkyyttä, puuttua jämäkästi sen ja valmistelun sekä täytäntöönpanon 

ongelmiin. Virkajohdon rooliin kuuluu myös selkeästi viestiä ongelmista poliittiselle johdolle. 

Tämä näkökohta on ollut usein esillä laillisuusvalvonnassa. Perustuslakivaliokunnan ja 

valtioneuvoston oikeuskanslerin käytännön mukaan poliittisella johdolla on oikeus 

luottaa siihen, että esittelevä virkamies ja virkamiesjohto varoittavat selkeästi 

lainvastaisesta tai hyvän hallinnon vastaisesta menettelystä (oikeuskanslerin päätös 

22.3.2020 ulkoministeriön kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin ja hallintopalveluista 

vastaavan alivaltiosihteerin menettely, OKV/210/10/2020; Perustuslakivaliokunnan mietintö 

PeVM 26/2020 vp, s. 22 ulkoministeri Haaviston menettelystä). 

 

8. Virkajohdon tärkeänä tehtävänä on virkavalmistelun ja toimeenpanon prosessien 

johtaminen ja poliittiselle johdolle kuuluu poliittisen prosessin johtaminen ja poliittisten 

kantojen ja linjausten antaminen ajoissa valmistelun ja toimeenpanon prosesseihin. 

http://www.okv.fi/media/filer_public/f9/d8/f9d87bb0-2fd4-4157-a140-ed1a25657f26/okv_536_1_2019.pdf
http://www.okv.fi/media/filer_public/f9/d8/f9d87bb0-2fd4-4157-a140-ed1a25657f26/okv_536_1_2019.pdf
https://www.okv.fi/media/filer_public/c1/f2/c1f23285-86fe-4dff-9819-c030fadbacc8/ratkaisu_ulkoministerion_virkamiesten_menettely_okv_210_10_2020.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/PeVM_26+2020.aspx
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Prosessienjohdon epäselvyydet ja poliittisen johdon kyvyttömyys sopia 

monipuoluekokoonpanoissa riittävän ajoissa valmisteluun ja hallinnon ohjaukseen 

annettavista linjauksista sekä linjauksissa pitäytyminen riittävän kärsivällisesti ovat yksi 

poliittisen ja virkamiesjohdon kipukohdista. Prosessien venymiseen vaikuttaa myös se, että 

varsin usein monipuoluehallituksissa on tai saattaa olla taipumusta lykätä epämiellyttäviä tai 

kovin vaikeita päätöksiä myöhemmille vaalikausille. Hankaluutena on ollut myös 

puutteellinen käsitys ja yhteiskunnallinen yhteisymmärrys siitä, missä asioissa tarvitaan 

vaalikautta tai valtuuskautta pidempää valmistelua ja päätöksentekoa ja näkökulmaa (ks. 

oikeuskanslerin puheenvuoro Lainvalmistelun ja sen johtamisen kehittämistarpeista 

valtioneuvostossa, 20.5.2019). Virkajohto on osaltaan organisaation muisti ja muutostaidon 

osaaja hallinnollisissa suhteissa. Virkajohdon osaamiseen ja tehtäviin osaltaan kuuluu 

realistisen aikajänteen ja sen edellyttämästä valmistelun ja päätöksenteon malleista 

huolehtiminen. 

 

9. Useat julkisjohtajat ja julkisen sektorin asiantuntijat ovat tietyn erityisen näkökulman 

edistäjiä ja esillä pitäjiä. Professioiden rooli ja merkitys toiminnan ohjautumisessa on varsin 

merkittävä. Julkisjohtajat ovat vasta muodostumassa oleva professio ja taustaprofessiot 

ovat usein mutta eivät enää aina julkisjohtajaroolia merkittävämpiä. Pohjoismaisessa 

parlamentarismissa poliittista päätöksentekijää koskee imperatiivisen mandaatin kielto; 

poliittinen päätöksentekijä ei ole valitsijoidensa vaan koko kansan tai kaikkien kuntalaisten 

tai hyvinvointialueen asukkaiden edustaja. Käytännössä kuitenkin poliittinen johtaja edustaa 

intressiryhmiä tai taustatahoja ja poliittista puoluettaan; osa poliittisista päätöksentekijöistä 

on sektoripolitiikan harjoittajia kun taas osa yleispoliittisia johtajia. Puolueiden merkitys 

kansalaisten poliittisen autonomian organisoinnin välineenä on suuri; se on välillä myös 

julkisen johtamisen tarkastelussa aliarvostettu. Ylimmän johdon tehtävissä painottuu oman 

organisaation byrokratian edun ja näkökulman edistämisen lisäksi nimenomaan myös eri 

näkökulmien yhteensovittaminen. 

 

 

Tietoon perustuva päätöksenteko on tärkeää mutta hyvin vaikea ideaali 

monimutkaisessa maailmassa 

 

10. Tiedon ja yhteiskunnallisten ongelmien monimuotoisuus, kompleksisuus ja ilkeät ongelmat 

sekä tiedon rajallisuus ja epävarmuus osaltaan tuottavat vaikeuksia suomalaisessa 

hallinnossa hyvin omaksutulle rationaalin sektoribyrokratian ja yhä tarkkarajaisempaan ja 

täsmällisempään sääntelyyn pyrkivän lainsäädännön mallille. Kansalaisten keskuudessa 

tiedon ja elämismaailman epävarmuus osaksi ruokkii kaipuuta yksinkertaistaviin totuuksiin 

ja muodolliseen legalismiin. Esimerkiksi Covid-19-epidemiassa tilannekuva ja 

päätöksenteon tietoperusta ovat olleet koko ajan aukollisia ja ratkaistavat ongelmat koko 

https://www.okv.fi/fi/tiedotteet-ja-puheenvuorot/509/tuomas-poysti-lainvalmistelun-ja-sen-johtamisen-kehittamistarpeista-valtioneuvostossa/
https://www.okv.fi/fi/tiedotteet-ja-puheenvuorot/509/tuomas-poysti-lainvalmistelun-ja-sen-johtamisen-kehittamistarpeista-valtioneuvostossa/
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ajan uusia. Tieto on epävarmaa ja ristiriitaista.1  Tämä tulee olemaan pysyvä asiaintila. 

Oikeuden terveelliseen ympäristöön ja terveyteen sekä yleensä ympäristöä ja yhteiskuntaa 

kokonaisuutena koskevassa päätöksenteossa inhimillinen tieto on rajallista, erehtyväistä, 

monimutkaista ja ristiriitaista.2  

 

11. Monimutkaisuuden maailmassa monet ihmiset kaipaavat elämää jäsentäviä ja 

turvallisuuden tunnetta luovia yksinkertaistuksia. Tämä heijastuu myös odotuksiin laista 

ja lain säätämisestä sekä odotuksiin politiikalle ja julkisen hallinnon johtamiseen; selkeyttä 

ja ymmärrettävyyttä tarvitaan epävarmaan ja monimutkaiseen ympäristöön. Vaarana ovat 

politiikassa väärällä lailla varovaiset tai liian helpot ratkaisut ja yksinkertaistukset tai 

ammattijohtamisessa tarrautuminen perinteisiin toimintamalleihin ja professioihin taikka 

hengettömän ohueen yläpilven pinnallisuuteen. Politiikan ja ammattijohtamisen ja niiden 

tasapainon suurimpia haasteita on yhteiskunnallisen kokonaiskuvan sekä eri 

politiikkatoimien kokonaishyötyjen ja –haittojen arviointi. Virkajohdon ja asiantuntijoiden 

tehtävänä on tekninen arviointi ja tilannekuvan tuottaminen; poliittisen johdon eri 

näkökumien punninta, asiantuntijoiden haastaminen perustelemaan ja myös kriittisten 

tyhmien kysymysten tekeminen sekä perustellun kokonaispunninnan tekeminen. Lisäksi 

virkajohdon tehtävänä on varmistaa päätösten riittävät perustelut ja päätöksenteon 

perustana olevan tiedon avoimuus julkisuusperiaatteen sekä sitä osaksi myös edelleen 

määrittävien avoimen datan ja avoimen tiedon periaatteiden mukaisesti, jolle henkilötietojen 

suojasta tai muista salassapitoperusteista jossain tilanteessa johdu poikkeuksia 

avoimuuden ja julkisuuden toteuttamiseen tietyiltä osin. (ks. oikeuskanslerin ratkaisut : 

OKV/461/70/2020 ja OKV/458/70/2020 koronaepidemian hoitoa koskevan päätöksenteon 

avoimuudesta ja  OKV/472/10/2020 tietopyynnön käsittelystä THL:ssä sekä  

OKV/1960/10/2021 tartuntatautilain nojalla annetuista valtioneuvoston asetuksista). 

Arvoristiriitojen perustellun ratkaisun ohella hyvin monimutkaisten ja 

moniulotteisten yhteiskunnallisten kokonaisuuksien punninta ja ratkaisu on 

poliittisen johdon tehtävänä. Yhteiskunnan suurten strategisten ratkaisujen tekeminen 

kuuluu perusteltujen ja dokumentoitujen ehdotusten perusteella poliittiselle johdolle ja 

ratkaisut tulee tehdä avoimesti ja perustellusti. Päätöksiä koskee avoimuuden imperatiivin 

vaatimus: perustelut ja motiivit kerrotaan avoimesti ja saatetaan kriittisesti arvioitavaksi. 

Tietoperusteinen päätöksenteko ja asiantuntijoiden kuuntelu tarkoittaa aktiivista kuuntelua 

– ei asiantuntijoiden suositusten ja ehdotusten hyväksymistä sellaisenaan. Tästä on hyvä 

esimerkki Yhdystyneen kuningaskunnan koronastrategioita pandemian alkuvaiheessa 

kuvannut parlamentaarinen selvitys, jossa hallitusta ja ministereitä kritisoidaan juuri siitä, 

                                                           
1 Perustuslakivaliokunnan lausunnot PeVL 30/2020 vp, s. 11 - 12 ja PeVL 44/2020 vp, s. 5-6. Kansainvälisestä näkökulmasta 
Isabella Röhrling, Claudia Habl & Herwig Ostermann, The Advisors’ Dilemma; Informed Decision Making in Times of Limited 
Evidence, Eurohealth, Vol. 26, No 3 (2020), 10 – 13, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338877/Eurohealth-
26-3-2020-eng.pdf  
2 Tästä ympäristötiedon ja sitä kautta demokraattisen päätöksenteon yleisempänä oikeudellisena ongelmana, ks. Emily 
Barritt, The Foundations of Aarhus Convention, Environmental Democracy, Rights and Stewardship, Hart 2020, s. 46 ja 50-53. 

https://www.okv.fi/media/filer_public/8f/08/8f085ed5-97c7-45aa-ad4f-05018eb257ae/ratkaisu_koronavirusepidemian_hoitoa_koskevan_paatoksenteon_avoimuus__okv_461_70_2020.pdf
https://www.okv.fi/media/filer_public/8f/08/8f085ed5-97c7-45aa-ad4f-05018eb257ae/ratkaisu_koronavirusepidemian_hoitoa_koskevan_paatoksenteon_avoimuus__okv_461_70_2020.pdf
http://www.okv.fi/media/filer_public/4b/46/4b467a9e-e345-4e19-9f04-c220572883d1/ratkaisu_tietopyynnon_kasittely_okv_472_10_2020.pdf
http://www.okv.fi/media/filer_public/7a/03/7a03e07a-971d-4dc2-9927-30cef6aa99c8/ratkaisu_tartuntatautilain_nojalla_annetut_valtioneuvoston_asetukset_okv_1960_10_2021.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_30+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_44+2020.aspx
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338877/Eurohealth-26-3-2020-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338877/Eurohealth-26-3-2020-eng.pdf
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että se ei alkuvaiheessa kyseenalaistanut asiantuntijoidensa influenssa-analogiaan 

perustuneita suosituksia (ks. UK Parliament, House of Commons, Science and Technology 

Committee: Coronavirus: Lessons Learnt, Sixtg Report of the Health and Social Care 

Committee and Third Report of the Science and Technology Committee, 12.10.2021, p. 41-

42). Virkakunnan ja sen ammattijohdon aivan erityisenä tehtävänä on huolehtia eri 

näkökohtien ja vaihtoehtojen monipuolisesta ja moninäkökulmaisesta selvittämisestä ja sen 

edellyttämästä tietoperustasta objektiivisella ja johdonmukaisella tavalla. Tätä on korostettu 

myös oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa (ks. edellä lainattu oikeuskanslerin ratkaisu 

OKV/536/1/2019). 

 

12. Monimutkaiset ja moniulotteiset ratkaisut ovat uudella tapaa myös kansainvälisiä ja vaativat 

kansainvälistä, eurooppalaista ja pohjoismaista vertailutietoa. Tästä vertailutiedosta 

huolehtiminen ennakoivalla tavalla on niin ikään tärkeää ja pitkäjänteistä virkajohdon työtä. 

Useilla julkisen hallinnon aloilla esimerkiksi Euroopan unionin lainsäädäntö alkaa yhä 

enemmän vaikuttaa muun muassa hallinnon toimintatapoihin ja tietojärjestelmiin. Tämä 

tulee näkymään niin verohallinnossa, oikeudenhoidossa kuin osaksi myös sosiaali- ja 

terveydenhuollossa. Johtamisessa tarvitaan siten yhteiskuntapolitiikan ja 

julkisorganisaatioiden toiminnan ja sen osa-alueiden kehitykseen vaikuttavien seikkojen ja 

eri ratkaisumallien laaja-alaista selvittämistä ja tämä laaja-alaisuus ja muun muassa muiden 

pohjoismaiden kehityksen järjestelmällinen ja riittävän syvällisen seurannan varmistaminen 

on ammattijohdon tehtäviä. 

 

13. Väärällä lailla yksinkertaistavien roolitusten houkutus. Julkisen hallinnon ammattijohto 

edustaa perinteisesti teknokraattista tai byrokraattista rationaliteettia, jossa ammattijohdon 

ydintä on ohjata julkisorganisaatio hakemaan annettuihin tavoitteisiin nähden vaikuttavimpia 

ja tehokkaimpia keinoja. Äärimmilleen ja osaksi liian yksinkertaistavalla tavalla tämä 

ajattelumalli on sisäistetty lainvalmistelun ja sen johtamisen ideaalimalleihin, joissa on 

ajatusta siitä, että poliittinen johto antaa tavoitteet ja sen jälkeen virkavalmistelu etsii 

tavoitteeseen sopivat keinot. Vaikka eri keinovaihtoehtojen kartoittaminen ja 

vaikutusarviointi on edellä todetusti aivan olennainen osa virkavalmistelua, on keinojen 

valinnalla huomattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja se on siten täysin legitiimisti myös 

poliittisten linjausten ja valintojen kohde. Tästä huolimatta poliittisen ja ammattijohdon 

yhteispelin toistuva ongelma toki on, että välillä poliittisessa johtamisessa liian 

yksityiskohtaisesti kiinnitytään yksittäisten keinojen tarkasteluun. Samoin virkajohto voi 

keskustelevassa demokratiassa ja tietoon perustuvassa johtamisessa esittää näkökohtia 

myös tavoitteenasetteluun. Virkajohdon huomattavan tärkeänä tehtävänä on myös laaja-

alaiseen tietoon perustuva ennakointi ja ennakoiva valmistelu ja siten julkisen vallan 

proaktiivisen toiminnan edellytyksistä huolehtiminen. Yhteiskunnallisten tavoitteiden ja 

strategioiden asettaminen on kuitenkin demokratian ydinsisältöä ja ne tulee lyhyen aikavälin 

tehottomuuksista huolimatta antaa kansanvaltaista vastuuta kantavien linjattavaksi avoimen 

https://committees.parliament.uk/publications/7496/documents/78687/default/
https://committees.parliament.uk/publications/7496/documents/78687/default/
https://committees.parliament.uk/publications/7496/documents/78687/default/
http://www.okv.fi/media/filer_public/f9/d8/f9d87bb0-2fd4-4157-a140-ed1a25657f26/okv_536_1_2019.pdf
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julkisen keskustelun jälkeen. Ammattijohdon tehtävänä on kuitenkin vaikuttavuuden ja 

tuottavuuden kokonaisvaltainen johtaminen ja siinä myös tarvittavien syötteiden antaminen 

poliittiselle johdolle ja poliittiseen keskusteluun objektiivisesta faktojen selvittämisen 

näkökulmasta. Toimintavaihtoehtojen rajojen hahmottaminen on myös virkamiesjohdon 

tehtävä.  

 

14. Politiikan ja ammattijohtamisen yhteisenä haasteena on pikemminkin tunteen ja 

rationaliteetin vaikea yhdistelmä; politiikassa puhutaan identiteettipolitiikasta ja osaksi 

tunteisiin perustuvista osallisuuden ja osattomuuden kokemuksista tai aivan toisissa 

yhteyksissä henkisestä resilienssistä, kriisinkestävyydestä. Esimerkiksi syksyllä 2021 

koronarajoitustoimien suhteellisen nopean purkamisen yhtenä painavana perusteena oli 

ihmisten henkistä sietokykyä koskevat arviot, jotka ovat ensisijaisesti muita kuin 

lääketieteellis-epidemiologisia. Tässä tilanteessa tartuntatautien torjunnan asiantuntijoiden 

ja ammattijohdon tehtävänä on edelleenkin systemaattisesti tuoda esille lääketieteellis-

epidemiologista puolta mutta samalla myös käyttäytymistieteellistä puolta ja yrittää arvioida 

eri toimintavaihtoehtojen kokonaisuutta. Osallisuuden tunteesta tulee kuitenkin yhä 

tärkeämpi kysymys ja johdettava asia. Samoin vaikuttavuuden ja tuottavuuden 

johtamisessa yhä tärkeämmäksi nousee sisällöllinen palveluperiaate ja avoimuuden 

sekä asiakaskokemuksen johtaminen, joita muun muassa julkisen hallinnon 

tietojärjestelmäratkaisujen ja eri viranomaisten toimintaprosessien arvioinnissa on viime 

vuosina painotettu oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa. Aito palveluperiaate tarkoittaa 

sitä, että otetaan huomioon palvelun tai julkisen toiminnan tai intervention eri kohderyhmien 

tarpeet ja kokemusmaailma sekä toimivimmat mahdollisuudet vaikuttaa. Arvioinnissa on 

sijaa myös arvojen toteuttamiselle ja tunnetta koskeville seikoille. Laaja-alaisen ja 

sisällöllisen palveluperiaatteen johtaminen edellyttää ihmis- ja asiakaskeskeisen 

ajattelutavan läpäisevää toteuttamista johtamisessa sekä myös vaikuttamista 

häiriökysyntään ja sen juurisyihin. Poliittinen johto tuo tähän kansalaisyhteiskunnan 

näkökulmaa mutta systemaattinen katseen kääntäminen pois pelkästä organisaation 

sisäisestä näkökulmasta on merkittävästi myös ammattijohdon tehtävä. 

 

15. Julkisen vallan ja hallinnon klassisimpia tehtäviä on tuottaa turvallisuutta ja sen tunnetta. 

Tämän tehtävän ja turvallisuuden johtamisen merkitys korostuu niin poliittisessa kuin 

virkajohtamisessa. Yhteispelin näkökulmasta turvallisuuden johtaminen toisintaa useita 

edellä jo toteamiani periaatteita mutta ylivuotisen ja pitkäjänteisen julkisen hallinnon 

turvallisuustyön perustasta suuri vastuu kuuluu ammattijohdolle. Yhteiskunnan 

turvallisuuden ylläpitäminen ja myös henkisen resilienssin johtaminen on johdon yhteinen 

tehtävä ja haaste, mikä sisältää monia asioita realistisesta ja riittävän mielikuvituksellisesta 

skenaariotyöstä aina avoimuuden turvaamiseen ja valetiedon ja sen vahingollisen 

vaikutuksen ehkäisemiseen. 
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Julkisjohtamisen toimintaympäristö muuttuu vaikeammaksi 

 

16. Julkisen johtamisen toimintaympäristö tulee olemaan vaikea ja aikaisempaa vaikeampi. 

Suomalainen kansanvaltainen oikeusvaltio ja yhteiskunta ovat suhteellisen vakaita. Erilaisia 

ja osaksi uudenlaisia osattomuuden ja näköalattomuuden kokemuksia ja aitoakin 

osattomuutta tulee lisääntyvästi vastaan. Kansainvälisesti sääntöperusteinen 

kansainvälinen järjestelmä; reaalipolitiikka ja voima ovat kansainvälisesti vähintäänkin yhtä 

arvostettuja kuin ihmisoikeudet ja kansainvälinen oikeus. Johtamisessa on varauduttava 

kohtaamaan erilaisia kriisitilanteita, mukaan lukien mahdollinen hybridivaikuttaminen 

Suomeen ja julkishallintoon kohdistuen. Sodan, jopa suursodan uhka ja siihen 

varautuminen ovat palautuneet eurooppalaiseen agendaan ja siihenkin on varauduttava.  

 

17. Resilienssin johtaminen. Toimivalla poliittisen ja ammattijohtamisen yhteispelillä on suuri 

merkitys yhteiskunnan kriisin- ja häiriönsietokyvylle eli resilienssille. Kansainvälinen 

ympäristö on levoton ja sen ilmiöt heijastuvat väistämättä myös Suomeen. Julkisessa 

hallinnossa on syytä varautua myös hallinnon ja oikeuslaitoksen käyttämiseen 

agressiivisen häirinnän välineenä ja myös taktiseen vaikuttamiseen sekä poliittisten 

toimijoiden että virkakunnan uhkailuun ja häiritsemiseen (ml kiusantekokanteet, ns. 

SLAPP –kanteet). Turvattomassa maailmassa oikeudella ja sen käytöllä sekä hyvällä 

hallinnolla on tärkeä rooli osallisuuden ja vallankäytön hyväksyttävyyden sekä ihmisten 

perusturvallisuuden ja huomioiduksi tulemisen kokemuksen ylläpitämisessä.  

 

18. Suuria tulevaisuuden johtamisen voitettavia vaikeuksia ovat luonnon monimuotoisuuden 

turvaamiseen ja ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset. Poliittisen ja ammattijohdon 

yhteisenä vaikeutena on ylisukupolvisuus ja tulevien sukupolvien oikeuksien toteuttaminen. 

Perinteisesti on ajateltu, että politiikassa on usein lyhyt, vaalikauden mittainen aikajänne. 

Näin se usein onkin ja tällöin ammattijohdon tehtäväksi jää tuoda esille useamman 

vaalikauden näkökulmaa ja osaltaan toimia myös tulevien sukupolvien näkökohtien esille 

tuojana. Mutta rohkeissa yhteiskunnallisissa uudistuksissa juuri poliittinen johto on toiminut 

suunnannäyttäjänä; näin on ollut muun muassa torpparilaitoksen purkamisessa, 

peruskoulu-uudistuksessa ja pohjoismaisessa työmarkkina- ja hyvinvointivaltiomallissa 

vaikka laajalti myös eri asiantuntijatahot ovat vaikuttaneet asiaan.  

 

19. Kestävyyden laaja-alainen johtaminen. Ylipäänsä kestävyyteen liittyvät seikat eri 

ulottuvuuksissaan ovat erittäin tärkeitä. Esimerkiksi Saksan perustuslakituomioistuimen 

Klimatschutz -ratkaisun (ks. BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021 

- 1 BvR 2656/18 -, Rn. 1-270, 

http://www.bverfg.de/e/rs20210324_1bvr265618.html ) yhteydessä todettiin (sitaatti 

valtiosääntötuomoioistuimen omasta englanninkielisestä lehdistötiedotteesta): “These 

future obligations to reduce emissions have an impact on practically every type of freedom 

http://www.bverfg.de/e/rs20210324_1bvr265618.html
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because virtually all aspects of human life still involve the emission of greenhouse gases 

and are thus potentially threatened by drastic restrictions after 2030.” Constitutional 

complaints against the Federal Climate Change Act partially successful Press Release No. 

31/2021 of 29 April 2021. Pelkästään vaalien kautta toteutuvat poliittiset 

osallistumisoikeudet eivät ole riittäviä, vaan osallistumismahdollisuuksien puute ja tähän 

liittyvät huolet, murheet ja pelot ajavat ihmisiä joko kadulle tai sohvannurkkaan. Tämänkin 

vuoksi laajan osallisuuden ja ylisukupolvisten osallistumisoikeuksien riittävän 

painokas toteuttaminen ovat poliittisen ja virkajohdon huomattavan tärkeitä yhteisiä 

tehtäviä. 

 

Julkinen ammattijohtaminen on kärsivällistä, rohkeaa ja johdonmukaista yleisen 

edun turvaamista 

 

20. Olennaista onkin siis yhteispeli johdonmukaisesti ja kummankin julkisjohdon 

toimijatahon oikeudellisten periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti sekä rohkeus 

toimia vaikeissakin asioissa horjumatta kansanvaltaisen oikeusvaltion ja hyvän 

hallinnon samoin kuin niihin pohjautuvien johdon arvojen mukaisesti etsimättä 

lyhyen tähtäimen vaivattomuutta. Sitä on johtamisessa yleisen edun ja kansan 

menestyksen ajaminen pitkäjänteisesti. 

 

  

Valtioneuvoston oikeuskansleri   Tuomas Pöysti  


