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Kuntiin kohdistuu nykyaikana merkittäviä haasteita. Niiden on rakennettava toimintaansa uusin 

innovatiivisin keinoin, jotta ne pystyisivät turvaamaan asukkaidensa hyvinvoinnin ja järjestämään 

tarjoamansa palvelut mahdollisimman tehokkaalla ja tuottavalla tavalla. Kunnalliseen hallintoon 

liittyviä eettisiä ongelmia ei tähän mennessä Suomessa vielä ole systemaattisesti kartoitettu, joten 

eettisen näkökulman nostaminen esiin on tarpeellista. Koska kunnallinen hallinto perustuu 

kuntalaisten itsehallintoon, toiminnan suunnittelussa on muistettava kansanvaltaan perustuvan 

demokratian edustuksellisuus. 

 

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on suomalaisessa kunnallishallinnossa esiintyvä eettisten 

ongelmien ulottuvuus. Keskeisiksi teoreettisen viitekehyksen ulottuvuuksiksi muodostuivat eettiset 

ongelmat, virkamiehet, strateginen johto, sidosryhmät, henkilöstö ja asiakkaat, joilla tässä työssä 

tarkoitetaan kuntalaisia. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa yleisimmät kunnallishallintoon 

liittyvät eettiset ongelmat kuntien virkamiesten näkökulmasta ja tutkimusaineisto kerättiin 

pääasiassa kunnan- ja kaupunginjohtajilta avoimia kysymyksiä sisältävällä kyselylomakkeella. 

Tutkimuksessa selvitettiin merkittävimmät eettiset ongelmat kysymällä niitä erityisesti suunnittelun, 

päätöksenteon, henkilöstöhallinnon ja talouden näkökulmista, sekä sen välityksellä, mitä ne ovat 

suhteissa poliittisiin päättäjiin ja kuntalaisiin.  

Vastauksia saatiin yhteensä 24 kappaletta. Aineisto analysoitiin grounded theory -menetelmällä, 

minkä tuloksena muodostettiin aineistopohjainen malli kunnallishallinnon merkittävimmistä 

eettisistä ongelmista. Saaduista vastauksista muotoiltiin avoimet koodit, jotka jaoteltiin ensin 

käsitteiksi. Sen jälkeen käsitteet yhdistettiin kuudeksi eri kategoriaksi. Näitä kategorioita ovat 

arvokysymykset, osallisten riippumattomuus, kommunikaatio, päätöksenteko, toimijoiden asema ja 

toiminnan optimointi. Näitä yhdistäväksi ydinkategoriaksi muotoutui vastuullisuuden käsite. Edellä 

mainittujen kategorioiden pohjalta muodostettiin malli, jonka mukaan merkittävimmät 

kunnallishallinnon eettiset ongelmat ovat miellettävissä eettisyyttä ilmentävänä jatkumona. 

Jatkumon perusta on toimijoiden ajattelussa, se konkretisoituu toiminnan kautta ja ilmenee 

tulevaisuudessa toiminnan seurauksina. 
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I JOHDANTO 

Kuntien asema suomalaisessa yhteiskunnassa on ainutlaatuinen. Se on samalla sekä itsevaltainen ja 

ajan hengen mukana muuttuva että monimutkainen ja ongelmallisissa olosuhteissa taiteileva. 

Toiminnan ohjaaminen ajankohtaisten ja voimakkaiden muutosten keskellä on haastavaa ja kuntien 

on tehtävä merkittäviä ratkaisuja tulevaisuutensa turvaamiseksi. Toisaalta valtion taholta alati 

lisääntyvät velvoitteet vieläkin nopeammin kasvavien kuntien sisäisten vaateiden kanssa, ovat 

raskas yhtälö selvitettäväksi.  

Kuten Perustuslakiin (1999/731) ja Kuntalakiin (1995/365) on kirjattu, kuntien toiminnan tärkein 

velvoite on asukkaidensa hyvinvoinnin ja oman alueensa kestävän kehityksen turvaaminen. 

Toimintaa ohjataan asukkaiden itsehallinnon pohjalta, jolloin vastuullisuuden kuntalaisia kohtaan 

tulee olla päätösten ja niiden perustelujen pohjana. Kuntien tulevaisuus näyttäytyy kuitenkin yhä 

laaja-alaisempien haasteiden saartamana, mikä luonnollisesti lisää vaikeasti hallittavissa olevan 

ongelmakentän moninaisuutta.  

Omaksi tärkeäksi osa-alueekseen kuntien toiminnassa kohoaa eettinen ulottuvuus, sillä eettiset ja 

moraaliset seikat värittävät ratkaisuja toiminnan kaikilla tasoilla. Aikojen kuluessa yhteiskunnan 

eettiset arvopäämäärät ovat muuttuneet ja niiden huomioimiseen on havahduttu aivan uudella 

tavalla vasta viime vuosikymmenten aikana. Hallinnon eettisen problematiikan tutkimus on 

Suomessa kuitenkin ollut sangen vähäistä. Tutkimuskohteena eettisyyden toteutuminen on 

kiinnostava, sillä se selventää, mitä hallinnossa ja sen rakenteissa todella tapahtuu.  

Koska kuntien toiminta perustuu itsehallintoon, sen kivijalkana ja kantavana voimana on 

edustuksellisen demokratian luoma instituutio. Toiminnan eettisen aspektin puitteissa operoidaan 

kaikessa kunnallisessa toiminnassa, joten se on osa niin kuntalaisten päivittäisten palvelujen 

järjestämisestä kuin kunnan tulevaisuuden suunnittelua. Moraalia ja eettistä ajattelua 

peräänkuulutetaan tilanteissa, joissa tehdään arvovalintoja niukkojen resurssien raamittamissa 

puitteissa. Usein tämänkaltaisissa tilanteissa kaikkien osapuolten etujen tasapuolinen huomiointi on 

käytännössä kuitenkin mahdotonta. Uhkana on myös se, että toimintaresurssien ollessa jo ennestään 

niukat, kunnissa ilmenevään eettiseen ongelmallisuuteen puuttuminen on entistäkin haastavampaa. 

Toiminnan eettisiin ongelmiin pureutuminen vaatii siis vahvaa tahtoa ja todellista halua panostaa 

ratkaisujen löytämiseen.   
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Eettisten ratkaisujen merkitys korostuu kuntalaisten elämässä, heidän arjessaan ja elämänsä eri 

vaiheissa. Näin ollen ongelmat eettisellä osa-alueella ovat yhteiskunnan perusrakenteita järisyttäviä 

ja sellaisenaan myös edustuksellisen demokratian perustuksia musertavia. Koska eettiset ongelmat 

syvimmältä olemukseltaan käsittelevät kuntalaisiin kohdistuvia perusoikeuksia ja ennen kaikkea 

sitä problematiikkaa mikä oikeuksiin liittyy, niiden voidaan katsoa johtavan moraalia koskeviin ja 

siihen syvästi kajoaviin seurauksiin. Ratkaisemattomina eettiset ongelmat murtavat moraalia ja 

horjuttavat hyvää hallintoa. 

Kunnallishallinto on moniulotteinen kokonaisuus. Tässä tutkimuksessa siitä eriytetään tarkastelun 

kohteeksi kuntien hallinnon eettisyys ja sen ongelmallisuus. Kaiken kaikkiaan hyvän hallinnon 

mukaisen eettisyyden käsittely toteutuu eri tieteenalojen kautta, sillä se ulottuu hallintotieteen 

lisäksi niin oikeustieteeseen kuin filosofiaankin. Käsitteiden ja merkitysten sisällöllinen laajuus 

tekee tarkastelusta vaativaa, mutta samalla myös hedelmällistä. Hallinnon eettisten ongelmien 

näkökulma avaa mielenkiintoisen ikkunan inhimillisyyttä ja moraalia painottavaan hallintatapaan 

yhteiskunnassa, jota sävyttävät kovat arvot.  

Tutkimus toteutetaan aikana, jolloin kunnat kokevat paineita tehostaa toimintaansa vastatakseen 

tulevaisuuden haasteisiin. Kuntia ja niiden roolia yhteiskunnassa kehitetään valtakunnallisesti, sillä 

nykytilanteessaan niillä on suuria hankaluuksia turvata kuntalaisilleen heidän tarvitsemansa 

toiminnot. Valtion kunnille langettamat tehtävät ilman taloudellista kompensaatiota vaativat 

kuntarakenteen uudelleen arviointia ja muotoilua ja näin ollen kuntatason toimintaa pyritään 

tehostamaan muun muassa kuntaliitosten ja kuntien muodostamien yhteistoiminta-alueiden avulla. 

Mielenkiintoiseksi tässä kokonaisuudessa muodostuu myös kuntalaisten rooli kunnallisen 

myllerryksen keskellä.  
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II TUTKIMUKSEN PERUSVALINNAT 

1 Tutkimuksen päätehtävän asettaminen 

Julkisen hallinnon eettisyyttä tutkitaan nykypäivänä lukuisista eri näkökulmista. Sen toteutumista 

tarkastelevat erilaiset kansalliset ja kansainväliset organisaatiot, kuten esimerkiksi Ethic’s Resource 

Center (ERC) ja the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hallinnon 

eettisten tekijöiden asianmukainen toteutuminen ei ole itsestään selvää, vaan virheitä ja 

väärinkäytöksiä löytyy. Vuonna 2008 ERC julkaisi erityisesti USA:n julkisen hallinnon eettisyyttä 

tarkastelevan tutkimusraportin The National Government Ethics Surveyn. Kyseisestä raportista 

ilmenee, miten 63 % USA:n paikallishallinnossa työskentelevistä henkilöistä havaitsi 

organisaatioissaan jonkinlaista väärinkäytöksiin syyllistymistä ja heistä puolestaan 75 % 

useammalla kuin yhdellä tavalla. Yleisimpiä huonoa hallintoa ilmentäviä tekijöitä olivat loukkaava 

käyttäytyminen, oman edun asettaminen yleisen edun edelle ja valehteleminen työntekijöille. (ERC 

2008, 31.)  

Kotimaisista instituutioista julkisen hallinnon eettisyyttä tutkivat jonkin verran muun muassa 

Hallinnon tutkimuksen seura sekä Kuntaliitto, mutta kaiken kaikkiaan hallinnon etiikan tutkimus on 

ollut suhteellisen vähäistä (Salminen & Ikola-Norrbacka 2009, 1). Eettisyyden ulottuvuuksia on 

tutkittu enemmänkin erilaisissa johtamisen professioissa, kuten terveydenhuollossa ja valtion 

virkamiesten toiminnassa. Esimerkiksi Salminen (2003) on tutkinut hallinnon eettistä ulottuvuutta 

julkaisussaan Hyvän hallinnon etiikka. Kolmen profession arvioita hallinto- ja johtamistyön 

eettisistä kysymyksistä. Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmen erilaisen ammattikunnan, 

terveydenhuollon, tiedemaailman ja lainsäätäjien, edustajien näkemyksiä tärkeimmistä hallinnon 

eettisistä arvoista. Tuloksista ilmeni, että arvot ovat hyvinkin toisistaan poikkeavia.  Palvelun ja 

asiakkuuden merkitys nousivat terveydenhuollon virkamiesten johtavimmiksi arvoiksi, kun taas 

tuomiovallan edustajien näkemyksenä laillisuus ja oikeusturva olivat olennaisimmat. 

Tiedemaailman virkamiesten todellisuudessa asiantuntevuus ja laadullisuus näyttäytyivät arvoista 

tärkeimpinä. (Salminen 2003, 22, 38, 54.) 

Peiponen (2007) puolestaan on tutkinut valtion virkamiesten arvojen toteutumista valtionhallinnon 

toimintayksiköissä. Kyseisessä tutkimuksessa kartoitettiin sekä yleisten että toimintayksiköiden 

omien arvojen näkymistä virkamiesten työssä. Postikyselynä toteutettu tutkimus kohdennettiin 



7 

 

kaikkiin ministeriöihin ja niiden hallinnonalaisiin virastoihin ja laitoksiin. Valtiovarainministeriön 

toteuttaman tutkimuksen mukaan virkamiesten keskuudessa tärkeimmiksi arvoiksi koettiin 

luotettavuus, laatu- ja asiantuntemus, avoimuus ja riippumattomuus. Tärkeiksi koetuista arvoista 

muun muassa yhteistyökykyisyys, tehokkuus, palvelu- ja asiakaslähtöisyys sekä ennakoivuus 

toteutuivat valtion hallinnossa heikoimmin. Epäeettisimpinä tilanteina työyksiköissään vastaajat 

kertoivat kohtaavansa tarpeettoman vaikean virkakielen käytön sekä turhan monimutkaisen asian 

käsittelyn. Myös uudistushaluttomuus, puutteellinen asioista tiedottaminen ja oman tehtäväalueen 

edun asettaminen kokonaisedun edelle, olivat epäeettisiksi koettuja tilanteita. Epäeettisimpinä 

toimintatapoina puolestaan pidettiin selkeästi lahjontaa ja asioiden puutteellista valmistelua. 

(Peiponen 2007, 38–40, 44, 56–58.) 

Etiikkaa on pohdittu tutkimuksissa niin kansalaisten kuin virkamiestenkin näkökulmista. Vaasan 

yliopistoon tehdyssä tutkimuksessa Kuullaanko meitä? Eettinen hallinto ja kansalaiset, Salminen ja 

Ikola-Norrbacka (2009) perehtyivät kansalaisten näkökulmasta käsin hallinnon eettiseen 

ulottuvuuteen. Tutkimuksen pohjalla ovat muun muassa keväällä 2008 tehdyn kansalaiskyselyn 

tulokset, jossa kansalaiset arvioivat sekä hallinnon eettistä sisältöä että viranomaistoiminnan, 

poliittisen järjestelmän ja julkisten palvelujen eettisyyttä. Julkisen hallinnon tärkeimmiksi arvoiksi 

kansalaiset mieltävät ylivoimaisesti oikeudenmukaisuuden. Myös vastuullisuus, avoimuus, 

rehellisyys ja tasapuolisuus koetaan merkittävinä samalla, kun yhteiskunnan, niin instituutioiden 

kuin politiikan, tulisi perustua luottamukseen. (Salminen & Ikola-Norrbacka 2009, 163). 

Ikola-Norrbacka (2010) tarkasteli myös omassa väitöskirjassaan Johtamisen eettisyys 

terveydenhuollossa eettisyyttä hallinnon ja johtamisen etiikan näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa 

terveydenhuollon hallinnon tärkeimmiksi arvoiksi nousivat selkeästi vastuullisuus ja tasa-arvo. 

Julkisen palvelun tärkeimpinä arvoina nähtiin ammattitaito ja laatu. (Ikola-Norrbacka 2010, 177). 

Kuten Ikola-Norrbackan (2010, 29–30, 35) tutkimuksessa todettiin, hyvän hallinnon eettiset arvot 

on säädelty niin laissa kuin organisaatioiden ja työyhteisöjenkin tasolla. Näin ollen ne sitouttavat 

henkilöstöä eettiseen toimintaan, mutta sääntelystä huolimatta eettisten periaatteiden ja arvojen 

soveltamisen tarve ei kuitenkaan ole riippuvainen sääntelyn ja ohjeistusten määrästä. Lainsäädäntö 

ei siis pysty ratkaisemaan kaikkia mahdollisia eteen tulevia ongelmia ja näin ollen yksi 

julkisjohtamisen tärkeimmistä haasteista onkin päivittää eettiset arvot muutosten myötä 

mahdollisimman hyvin nykypäivään sopiviksi. Hallinnollisessa toiminnassa eettiset arvot saattavat 

olla ristiriidassa myös keskenään, jolloin tilanteen tulkinnan ongelmallisuus ja valittavan 

toimintatavan eettisyys painottuvat aivan uudella tavalla. Etiikan ja arjen ristiriita onkin tyypillinen 
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filosofismoraalinen ongelma (Airaksinen 1993, 18). Näin ollen myös Ikola-Norrbacka pitää 

eettisten arvojen tutkimista tärkeänä, koska tehtyjen päätösten taustalla on arvomaailma, jolla 

toteutuneet valinnat perustellaan. 

Hallinnon eettistä toteutumista on tutkinut myös Lähdesmäki (2010) lukioikäisten nuorten 

näkökulmasta. Myös tässä tutkimuksessa luottamusta yhteiskunnallisiin instansseihin löytyi, mutta 

luottamus poliittisiin lupauksiin ja rehellisyyteen oli matalalla. Vastaajat asettivat yhteiskunnallisten 

toimijoiden motiivit kyseenalaisiksi ja epäilivät poliitikkojen rehellisyyttä. Myös tämän 

tutkimuksen mukaan korkeita eettisiä periaatteita tulee vaalia, ja rehellisyyden, tehokkuuden ja 

moraalisen selkärangan tulisi näkyä julkisessa toiminnassa (Lähdesmäki 2010, 100–102.)  

Hyvän hallinnon mukaiseen eettiseen näkökulmaan on Suomessa kaiken kaikkiaan havahduttu vasta 

muutaman viime vuosikymmenen kuluessa. Suomalaisen kunnallishallinnon eettisten periaatteiden 

toteutumisesta viritettiin keskustelua sisäasiainministeriön, oikeusministeriön ja Kuntaliiton 

yhteisen seminaarin puitteissa vuonna 2003, mutta järjestelmällistä selvitystä asioiden tilasta ei ole 

tehty. Tutkimukset ovat painottuneet joko eri professioihin tai valtion hallintoon, jolloin 

kuntakentällä tutkimus kyseisen aiheen suhteen on jäänyt taka-alalle. Hallinnon toimintaympäristö 

ja hallintoajattelu ovat kuitenkin muuttuneet jo 1990 -luvulta lähtien voimakkaasti, eikä niiden 

vaikutuksia eettisten periaatteiden tarpeellisuuden suhteen ole siis paljoakaan arvioitu. Näin ollen 

aihealueen tarkempi tutkimus on ehdottomasti paikallaan, sillä eettisten periaatteiden ja ratkaisujen 

etsiminen on pysyvä tehtävä. (Prättälä 2003, 15–19; Ryynänen 2004.) 

Edellä tarkasteltujen seikkojen perusteella tämän tutkimuksen päätehtäväksi asetetaan 

keskeisimpien kunnallishallinnossa esiintyvien eettisten ongelma-alueiden selvittäminen. 

Tutkimuksessa selvitetään merkittävimmät eettiset ongelmat suunnittelun, päätöksenteon, 

henkilöstöhallinnon ja talouden kautta, sekä sen välityksellä, mitä ne ovat suhteissa poliittisiin 

päättäjiin ja kuntalaisiin.  

Valintaa perustellaan seuraavien argumenttien kautta: Kunnat tarvitsevat esiin nostettua tietoa 

ajankohtaisista eettisistä ongelmistaan.  Konkreettisen tiedon tuottamisen myötä kunnat voivat 

suunnata toimintaansa myös eettiset ongelmat tiedostaen. Kuten Vakkuri (2008) toteaa 

artikkelissaan kuntatutkimuksen hyödyllisyydestä, tiedon luotettavuus ja se, että tutkimustieto on 

koettu kuntapäättäjien taholla hyödylliseksi, vaikuttavat vahvasti kunnalliseen päätöksentekoon. 

Myös Borgin (2000) selvityksen mukaan tutkimustiedon tarve kunnissa on valtava. Kuntien 
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virkamiehet kaipaavat tietoa niin kunnallisen toiminnan vaikuttavuudesta kuin kuntalaisten 

tyytyväisyydestä kunnan toimintaan. Kunnissa, jotka toimivat jatkuvasti muuttuvissa ja 

erilaistuvissa oloissa, tulisi paremmin ymmärtää tutkimustiedon arvo välttämättömänä osana 

päätöksentekoa. Valaisemalla nimenomaan kunnallishallinnon eettistä ulottuvuutta on mahdollisuus 

lisätä intensiteettiä kunnallispoliittiseen toimintaan pohdittaessa eri asioiden ja tekijöiden välisiä 

arvolatauksia. (Borg 2000, 17, 38; Vakkuri 2008, 229–231.) 

Sekä eettisissä arvoissa että ongelmissa on variaatioita riippuen siitä, kuka niitä pohtii, sekä miltä 

kannalta ja missä asiayhteydessä asioita tarkastellaan. Tämä luonnollisesti tuo hankaluuksia ja 

ristiriitoja käytännön tilanteisiin. Tähänastisissa tutkimuksissa arvoja on keskitytty tutkimaan 

toisistaan hyvin poikkeavista näkökulmista, eikä ongelmatilanteita etenkään nyt tarkastelun 

kohteena olevien kuntien kannalta ole kartoitettu järjestelmällisesti. Eettisten periaatteiden ja niiden 

problematiikan sisällöllistä rikkautta on tarpeen tutkia lähemmin ja samalla jäsentää sitä myös 

hieman yleisemmällä tasolla. (ks. Pietarinen & Launis 2002; Salminen & Ikola-Norrbacka 2009.) 

Salmisen tutkimuksen (2007, 8-9) mukaan julkisten organisaatioiden rakenteiden ja johtamisen 

nopeat muutokset ovat tulevaisuudessa haaste hallinnon etiikalle ja erityisesti sen kehittämiselle. 

Koska toimintayksiköt julkisella sektorilla erikoistuvat, on eettisiä toimintaohjeita varsin vaikeaa 

pitää yhtenäisinä ja hyvän hallinnon periaatteiden tutkimus korostuu entisestään. Myös Ryynänen 

(2004, 36) toteaa kirjoittamassaan artikkelissa hallinnon eettisten periaatteiden ja ratkaisujen 

etsimisen olevan pysyvä haaste. Hallinnossa tapahtuvat muutokset luovat siinä toimiville tahoille 

paineita saavuttaa entistä eettisempiä ratkaisuja ja ongelmat syntyvätkin siitä, että eettisesti ainoana 

oikeana pidettävää ratkaisua tilanteeseen ei löydy (Pietarinen & Launis 2002, 50). Omalla tavallaan 

myös etiikka muuttuu ja lisää omalta osaltaan epätietoisuutta siitä, kuka on vastuussa mistäkin ja 

mitkä säännöt missäkin tilanteessa pätevät (Salminen 2003, 48). 

2 Tutkimuksen tavoitteiden asettaminen 

Yleisesti ottaen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa informaatiota ja luonnollisesti myös jokaisella 

tutkijalla on oma osuutensa siinä. Tiedonhankinnalla on kuitenkin tiettyjä vaatimuksia, joita 

saksalainen filosofi Jürgen Habermas kutsuu tiedonintresseiksi. Koska todellisuus ilmenee ihmisille 

useilla eri tavoilla, tiedonintressit kognitiivisina strategioina ohjaavat tutkimuksen suorittamista. Ne 

kuvastavat sitä, millaisia todellisuuden piirteitä tutkimuksessa tarkastellaan ja millaiseen 
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tarkoitukseen tietoa hankitaan. Habermasin määrittelemä tekninen tiedonintressi ohjaa parhaiten 

tutkimusta, joka tuottaa tietoa teknologian vaatimuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi luonnontieteiden 

edustamat tutkimukset. Tekninen tiedonintressi ohjaa myös yhteiskuntatieteitä etsimään 

yhteisöllisistä ilmiöistä lainalaisuuksia sekä rakentamaan ilmiöille kausaalisia selityksiä. Praktinen 

eli käytännöllinen tiedonintressi puolestaan turvaa ja edistää keskinäisen ymmärtämisen ja jokaisen 

itseymmärryksen mahdollisuuksia. Hermeneuttiset tieteet, ymmärtämiseen pyrkivien 

yhteiskuntatieteiden ohella, tuottavat praktista intressiä vastaavaa informaatiota. Kolmas, 

emansipatorinen eli vapauttava tiedonintressi, puolestaan ilmentää pyrkimystä vapautumiseen 

toimintaa kahlitsevien pakotteiden vallasta. Se ohjaa vapautumista edistävää tietoa, jonka avulla 

voidaan päästä eroon esimerkiksi yhteiskunnan sosiaalisten valtarakenteiden yksilölle asettamista 

esteistä ja kahlitsevista voimista. (Pietarinen 2002, 63–64.)  

Tämän tutkimuksen voidaan ajatella edellä mainitun jaottelun pohjalta olevan lähinnä praktisen 

tiedonintressin ulottuvuuksia. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yleisimmät 

kunnallishallinnossa esiintyvät eettiset ongelmat ja tuottaa sen avulla tietoa, jonka avulla pyritään 

edistämään ymmärrystä yhteiskunnassa ilmenevästä ongelma-alueesta. 

Tutkimuksen tieteellinen tavoite on eksploratiivinen. Valintaa perustellaan sillä, että konkreettista 

tietoa siitä, mitä kunnallisen hallinnon eettiset ongelmat virkamiesjohdon näkökulmasta ovat, ei ole 

löydettävissä. Eettisyyttä kartoittavia tutkimuksia ei ole kunnallishallintoon myöskään tehty ja 

tämän tutkimuksen avulla pyritään näin ollen vasta kartoittamaan kyseistä osa-aluetta. Kuten 

Vakkuri (2008, 230) toteaa, selvittämällä yleisimmät eettiset ongelmat, saadaan kuva kuntien 

ajankohtaisista haasteista, eli konkreettinen näkemys, jota eksploratiivinen tutkimusasetelma auttaa 

selventämään. Tutkimuksella pyritään luomaan aineistoon pohjaava malli, jolla selitetään 

merkittävimpien eettisten ongelmien taustatekijöiden dynamiikkaa.  

Tutkimuksesta on löydettävissä myös fenomenologinen ulottuvuus. Fenomenologisen tutkimuksen 

kohteena on ilmenevä todellisuus kaikkine rikkauksineen, asiat "itse". Fenomenologia on Edmund 

Husserlin määrittelemä filosofinen tarkastelutapa, jonka avulla pyritään ymmärtämään koettua 

todellisuutta kokonaisuutena. Fenomenologiassa ei rajauduta tarkastelemaan vain yhtä 

todellisuuden osa-aluetta vaan se on kuvailevaa tiedettä, joka pyrkii kuvaamaan ilmiöitä ja 

löytämään niistä yleisiä rakenteita. (Pulkkinen 2010, 31–35, 43.)  

Fenomenologisen tutkimuksen lähtökohtana ovat subjektiiviset kokemukset, eli ihmisten mielissä 

rakentuvat merkitykset. Kiinnostuksen kohteena on yksilön kokemus toiminnasta. Sitä puolestaan 
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määrittää muun muassa Virtasen (2006, 166) mainitsema elämänmuodollinen todellisuus, joka 

ilmenee ihmisten välisissä säännöissä, tavoissa ja käytänteissä. Näiden mukaan yhteisön elämä ja 

todellisuus toteutuvat. Tässä tutkimuksessa käsiteltävissä hallinnon eettisissä ongelmissa ilmenee 

juuri tämä todellisuus, mikä näkyy vastaajien kokemuksina ja käsityksinä siitä, mitä 

merkittävimmät eettiset ongelmat ovat. Tällöin tutkimuksessa on huomioitava myös ihmistieteille 

ominainen ymmärtämiseen pyrkivä tavoite. Fenomenologian hengen mukaisesti tässä tutkimuksessa 

pyritään puhtaan ennakkoluulottomaan kuvailuun kunnallishallinnon asiantuntijoiden jokapäiväisen 

todellisuuskokemuksen pohjalta. Ainoan lähtökohdan fenomenologiselle kuvaukselle muodostaa 

konkreettisesti havaittavissa oleva, kulttuurillisesti ja yhteisöllisesti merkityksellinen todellisuus, 

jossa elämme. Tässä tutkimuksessa tätä voidaan ajatella tukevan sen, että tutkimuksen analyysi on 

puhtaasti aineistolähtöinen. Erilaisia vastauksia mahdollisimman laajasti tarkastelemalla pyritään 

löytämään jotakin yleistä, jopa kaikkiin kuviteltavissa oleviin havaintoihin liitettävää. 

Fenomenologisen tarkastelun avulla on siis mahdollista selventää ja laajentaa ymmärrystä kaikista 

eletyn kokemuksen osa-alueista aina kokemuksen rajallisuudesta yksilön ja yhteisön jännitteiseen 

suhteeseen. (Pulkkinen 2010, 31–39, 43–44; Virtanen 2006, 157, 166.) 

Tutkimuksen avulla tuotetaan siis tietoa eettisistä ongelmista ja niitä kartoitetaan liittyen 

suunnitteluun, päätöksentekoon, henkilöstöhallintoon, talouteen sekä suhteisiin poliittisten 

päättäjien ja kuntalaisten kanssa. Tutkimuksella on lisäksi myös käytännön tavoite. Eettisten 

ongelmien kartoitus auttaa ymmärtämään kunnallisen hallinnon erityisyyttä ja kartoituksen avulla 

johdetut ideat auttavat kuntia kehittämään toimintaansa käytännössä.  

Tähän työhön on valittu kvalitatiivinen tutkimusote, koska eettiset seikat kunnallisalalla ovat 

aiemmin kartoittamattomia. Hieman laajemmassa mittakaavassa tämä olisi mahdollista toteuttaa 

myös kvantitatiivisena. Tutkimuksen tarkoituksena saattaisi esimerkiksi olla selvittää eettisten 

ongelmatilanteiden toteutumista kohdeorganisaation johdon näkökulmasta. Tällöin tarkastelun 

kohteena voisi olla se, millaisena johtajat kokevat eettisen problematiikan johtamisen kannalta ja 

kuinka hankalana he näkevät sen päivittäisissä tilanteissa. Kyseisessä yhteydessä kvantitatiivinen 

tutkimus toimisi hyvin myös kvalitatiivista tutkimusotetta täydentävänä tutkimuksena. Kuten Ikola-

Norrbacka (2010, 189) toteaa, kaiken kaikkiaan etiikan tutkimus tarvitsee metodologisesti erilaisia 

tutkimuksia lisätäkseen empiiristä havaintoaineistoa. Tutkimukset ovat kuitenkin keskenään 

vaikeasti vertailtavissa, sillä tutkijat tarkastelevat arvoja eri tavoin, eri organisaatioissa, eri 

valtioissa ja eri aikoina.  
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Erilaisia tutkimustapoja tarkasteltaessa voidaan ajatella, että tämän tutkimuksen puitteissa 

ennustava eli eksperimentaalinen tutkimustapa olisi aiheellinen, jos eettisten ongelmien ilmenemistä 

pyrittäisiin tarkastelemaan esimerkiksi niiden myötä ympäristöön kohdistuvien vaikutusten 

näkökulmasta. Vaikutuksia voitaisiin tarkastella myös pidemmällä aikavälillä pitkittäistutkimuksen 

(myös seurantatutkimuksen) avulla. Pitkittäistutkimus tuottaa relevanttia tietoa silloin, kun 

tarkoituksena on tutkia esimerkiksi jonkin ilmiön kehittymistä. Tämän tutkimustyypin avulla olisi 

mahdollista saada kuva mahdollisesta kehityssuunnasta, johon yhteiskunnalliset arvot, moraali ja 

eettisyys ovat kulkeutumassa. (Harisalo, Keski-Petäjä & Talkkari 2006, 25; Hirsjärvi 2007a, 135; 

Hirsjärvi 2007b, 173.)  

3 Tutkimuksen näkökulman asettaminen 

Kunnallisen hallinnon eettisten ongelmien tarkastelulle löytyy relevantteja vaihtoehtoja useista 

näkökulmista. Sekä strategisen että operatiivisen johdon, kunnan henkilöstön ja sidosryhmien sekä 

kuntalaisten näkökulmat, toisivat mielenkiintoista tietoa aiheeseen. Koska aiempien tutkimusten 

tarkastelujen perusteella eettinen arvomaailma on hyvinkin eriävä eri tahoilla, on oletettavaa, että 

myös ongelmakenttä näyttäytyy sangen vaihtelevana. Nykyajalle tyypillinen kuntakentän murros 

ilmenee esimerkiksi kuntalaisten arjessa erilaisena kuin kunnallishallinnon edustajien näkökulmasta 

katsottuna. Esimerkiksi Salminen ja Ikola-Norrbacka ovat tarkastelleet hyvän hallinnon eettisiä 

periaatteita kansalaisten näkökulmasta. Kuten tutkijat toteavat, kansalaisten mielestä eettisesti 

hyvän hallinnon tärkeimmät arvot ovat oikeudenmukaisuus, rehellisyys, tasa-arvo ja luotettavuus. 

Tutkimustulosten mukaan kansalaiset näkevät asian niin, että virkamiesten tulisi olla ensisijaisesti 

vastuussa toiminnastaan heille, hallinnon asiakkaille. (Salminen & Ikola-Norrbacka 2009, 30, 33.) 

Näin ollen eettinen ongelmallisuus ilmenee kansalaisten näkökulmasta esimerkiksi juuri edellä 

mainitun vastuuvelvollisuuden kautta. Vaikka Salmisen ja Ikola-Norrbackan tutkimus ei 

käsitellytkään erityisesti juuri kunnallishallintoa, sen tulokset ovat kuitenkin verrattavissa myös 

kunnan toimintaan. 

Tämän tutkimuksen puitteissa on syvennytty vain yhteen näkökulmaan. Tarkastelun kohteeksi on 

valittu kunnan virkamiesten näkökulma ja tutkimusaineisto on kerätty pääasiassa kunnan- ja 

kaupunginjohtajilta. Mukana on myös muutamia muita kunnallisen hallinnon asiantuntijoita. Näin 

ollen aiheen käsittely lähtee kunnista itsestään. Kuntia tarkastellaan yleensä enemmänkin valtion 

taholta tulevien kehityshaasteiden kautta eikä niinkään kuntalähtöisesti niiden omista näkökulmista. 
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Kunnallishallinnollisten eettisten ongelmien tarkastelun taustalla on myös Harisalon (2007, 90) 

esittelemä näkökulma kuntien itsehallinnollisesta traditiosta. Siinä tarkastelun lähtökohtana on koko 

kuntayhteisö ja siinä vallitsevat moninaiset suhteet. Itsehallinnollinen traditio tunnistaa paikallisen 

yhteisön ja yhdyskunnan olemassaolon kokonaan eikä keskitä huomiota vain kuntaan hallinto-

organisaationa. 

Julkisen hallinnon toimintaa ei ole ohjaamassa yksiselitteisiä periaatteita, sillä moraalisten 

periaatteiden sisällöllinen yksimielisyys ei ole mahdollista ja periaatteiden tulkintamallit vaihtelevat 

tilanteiden mukaan. Johtamisen moraaliset normit ovat aikaan ja paikkaan sidottuja eikä niitä näin 

ollen voi luonnehtia yksiselitteisesti. Johtamisen kannalta tämä tarkoittaa velvollisuutta hallita koko 

moraalinen järjestelmä, joka vaikuttaa organisaation johtamiseen. Vaatimuksena on siis tunnistaa 

omien, ammatillisten ja organisaatiokohtaisten arvojen lisäksi arvot, jotka ovat yhteisiä muiden 

julkisessa hallinnossa toimivien tahojen kanssa. (Virtanen & Stenvall 2010, 116–117.) Tämä 

arvojohtamisen perusta edesauttaa päivittäistä johtamistyötä moraalikirjon värittämässä 

todellisuudessa.  

Kuten Prättälä (2003, 16) toteaa, eettisyys joutuu vaikeimmin koetelluksi silloin, kun taloudellisen 

niukkuuden vallitessa joudutaan miettimään tarpeiden priorisointia. Toimintaa ei voi perustella sillä, 

millaiseen ahdinkoon kunnat ovat yhteiskunnallisten ja maailmanlaajuisten olojen vallitessa 

joutuneet, eikä taloudellista alijäämää voi myöskään lykätä tulevaisuuteen vetoamalla kuntalaisten 

riittävien palvelujen turvaamisen velvollisuuteen. Tämä vastakkainasettelu johtaa kunnalliset 

päätöksentekijät tiukan paikan eteen ja nostaa moraalin ja eettisyyden hallinnon toteuttamisessa 

uuteen valoon. Kuntien päättäjät eivät voi puolustaa tekemiään epäonnistuneita arvovalintoja 

säästöjen nojalla, mutta toisaalta heillä on kuitenkin avoimuuden periaatteeseen sisältyvä 

selittämisvelvollisuus, mikä edellyttää toiminnan perustelemista rehellisesti. Näin ollen eettinen 

ulottuvuus myös kunnan virkamiesten näkökulmasta on mielenkiintoinen ja aiemmin 

tarkastelematon osa-alue. Siitä huolimatta, että kunnanjohtajat ovat virkaan nimitettyjä ammatillisia 

johtajia, he joutuvat myös poliittisen vastuun kantajiksi, sillä heidät voidaan erottaa valtuuston 

toimesta epäluottamuksen perusteella. Tämä lisää viranhoidon haasteellisuutta ja tuo omat 

vivahteensa eettisen toiminnan toteuttamiselle. (Prättälä 2003, 15–16.) 
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III TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys on rakennettu tutkimuksen päätehtävän ja tavoitteiden 

kannalta olennaisimpien kulmakivien varaan. Keskeisimpänä ulottuvuutena ovat kunnallishallinnon 

eettiset ongelmat virkamiesjohdon näkökulmasta katsottuna. Tässä tutkimuksessa kyseisen 

näkökulman kannalta merkittävimmiksi tarkastelun kohteiksi nousevat kunnallisen hallinnon 

strateginen johto, sidosryhmät, henkilöstö sekä asiakkaat (kuvio 1). Perustelut sille, miksi edellä 

mainitut ulottuvuudet on haluttu nostaa teoreettisen viitekehyksen keskeisimmiksi tekijöiksi, ovat 

niiden kiinteissä yhteyksissä kuntien virkamiesten toimintaan ja siinä, että ne kattavat sisällöltään 

tämän tutkimuksen kannalta olennaisimmat kunnallishallinnolliseen toimintaan liittyvät osa-alueet.  

Koska tutkimuksen päätehtävänä on keskeisimpien eettisten ongelma-alueiden selvittäminen, on 

edellytyksenä kunnallishallinnon haarukointi vähintäänkin edellä mainituista näkökulmista. Jokaista 

ulottuvuutta tarkastellaan ensin kunnallisen hallinnon yleisellä tasolla, jonka jälkeen asiaan 

syvennytään eettisen ongelmallisuuden näkökulmasta. 

  

Kuvio 1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Keskeiset ulottuvuudet ja niiden väliset suhteet. 

EETTISET 
ONGELMAT 
VIRKAMIES-

JOHDON 
NÄKÖKUL-

MASTA 

Strateginen 
johto 

Henkilöstö 

Asiakkaat 

Sidosryhmät 
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1 Eettiset ongelmat keskeisenä ulottuvuutena 

Tutkimuksen kenties keskeisin ulottuvuus on eettinen ongelmallisuus, jonka ilmeneminen 

kunnallishallinnossa on tarkastelun ytimessä. Ulottuvuuden käsittely edellyttää kuitenkin sekä 

eettisyyden että ongelmallisuuden erittelyä, jolloin sen filosofismoraalinen luonne painottuu 

merkittävänä. Tässä tutkimuksessa asetettu päätehtävä edellyttää syventymistä etiikan alkulähteille, 

erityisesti keskusteluun etiikan sisällöstä. 

1.1 Etiikka ja moraali toiminnan taustalla 

Etiikan voidaan määritellä tarkastelevan ja tulkitsevan sitä, mikä on hyvää, oikeaa ja hyväksyttävää, 

kuten myös huonoa, väärää ja moitittavaa. Eettisten arvojen avulla tavoitellaan mahdollisimman 

hyvää elämää, johon päästään vain oikeanlaisten ja hyveellisten valintojen kautta. Eettisten arvojen 

mukaisella toiminnalla pyritään parhaaseen mahdolliseen tulokseen sekä sosiaalisen, teknisen, 

taloudellisen että poliittisen toiminnan kannalta. Tämän toivotaan näkyvän sekä yksilön että koko 

yhteiskunnan etuna. (Airaksinen 1993, 228–231; Ryynänen 2003, 49–50).  

Etiikka ilmenee siis toiminnan välityksellä. Kunnallisessa, kuten muussakin julkisessa hallinnossa, 

eettisen toiminnan tavoittelu on tärkeä lähtökohta myös hallinnon eetoksen, sisäisen hengen, 

kehittymiselle. Esimerkiksi filosofiassa eetoksella voidaan Mertonin tavoin ymmärtää kokoelmaa 

tieteilijän rooliin liittyviä arvoja ja sääntöjä. Mertonin mukaan tieteen eetokseen kuuluvat normit 

saavat oikeutuksensa tieteen päämääristä ja menetelmistä ja niiden avulla tieteilijät voivat kuvata 

toimintansa oikeutusta ja hyväksyttävyyttä. (Kiikeri & Ylikoski 2004, 112.) Näin voidaan ajatella 

myös hyvän hallinnon eetoksesta. Se välittyy hallinnollisten toimijoiden käyttäytymisen kautta, 

mutta kuten tieteessä yleensä, myös hyvän hallinnon eetoksen vastaista käyttäytymistäkin esiintyy. 

Salminen ja Ikola-Norrbacka (2009, 169) määrittelevät eetoksen julkisessa hallinnossa 

palveluasenteeksi, johon liittyy yksilön motivaatio toimia yhteisen hyvän puolesta. Salminen (2010, 

41) näkee hallinnollisen johtajan eetoksen sisältävän myös julkisen intressin edistämisen tavoitteen 

ja yhteiskuntavastuun. Eetos siis ohjaa hallinnossa eettisen toiminnan myötä kohti hyvää ja 

moraalista lopputulosta ja voimistaa näin omaa vaikutustaan. Se ilmenee niin yksilön kuin yhteisön 

toiminnassa. 
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Jos eetoksen luomaa vahvaa sisäistä ohjausta ei ole, hallinnon toteuttaminen eettisesti on vaikeaa ja 

se heijastuu kansalaisiin muun muassa epäonnistuneiden hallintopäätösten muodossa. Voidaan 

ajatella, että hyvän hallinnon eetos ilmenee voimakkaimmin vahvoissa organisaatiokulttuureissa, 

jollaisiksi Harisalo (2009, 270–271) nimittää arvomaailmallisesti ristiriidattomia ja kulttuurillisesti 

yhtenäisiä organisaatioita. Tällöin organisaatioiden arvot, perusolettamukset ja perspektiivit tukevat 

toisiaan ja organisaatioiden henki, eetos, ehdollistuu näiden toimintojen mukaiseksi.  Hyvän 

hallinnon mukaisen moraalisen käyttäytymisen ja eettisen toiminnan tulee kuitenkin lähteä 

sisäisestä pyrkimyksestä, eikä sitä voida määrittää millään koodeilla ja säädöksillä (Ryynänen 2003, 

50). 

Sisäinen pyrkimys mahdollisimman eettiseen toimintaan on myös Kantin filosofian taustalla. 

Kantin filosofia korostaa yksilön vastuuta eettisen ajattelun tasolla ja kategorisen imperatiivin 

periaatteen mukaan tarkasteltuna julkisen palvelun eettisyys saa hieman uudenlaisen sisällön. 

Kategorinen imperatiivi velvoittaa absoluuttisesti ja ehdottomasti ihmistä toimimaan siten, kuin hän 

voisi toivoa kaikkien maailmassa toimivan. Hallintotoiminnassa tätä ajattelumallia voidaan Kantin 

moraaliteorian pohjalta soveltaa siis sellaisena velvoittavana toimintana, että ihmisyyttä kohdellaan 

aina perimmäisenä tarkoitusperänä eikä koskaan pelkkänä välineenä. Ihminen on järjellinen olento 

ja hänen toimintansa tulisi näin ollen pohjautua tähän moraalin ylimpään normiin, sillä ihmisyys 

itse ja sen kunnioittaminen ovat päämääriä sellaisenaan. (Airaksinen 1993, 167–168; Saarinen 2001, 

247–250; Salminen 2010, 7.) Eettisen toiminnan tulisi siis olla itseisarvo kaikessa toiminnassa ja 

hyvän hallinnon lähtökohta niin julkisessa kuin yksityisessäkin hallinnossa. 

1.2 Eettiset ongelmat kunnallishallinnossa 

Lakien ei ole mahdollista kattaa koko inhimillisen käyttäytymisen kirjoa. Näin ollen osan 

oikeustajusta on oltava aina yleisen moraalikäsityksen ja etiikantajun varassa. Kuten Ikola-

Norrbacka (2010, 35) toteaa, arvoista puhuttaessa on huomioitava myös se, että yksilö voi joutua 

työssään toteuttamaan ja ottamaan huomioon erilaisia arvoja riippuen hallinnollisesta roolistaan. 

Monilla ammattikunnilla on omat arvonsa, virkamieskunnalla omansa ja yksilöillä luonnollisesti 

omansa. Oman organisaation sisäisten eettisten ristiriitatilanteiden ohella eettisiä konflikteja saattaa 

aiheutua lisäksi myös eri organisaatioiden tai ammattikuntien välisistä intressien eroavaisuuksista. 

Kuten Salminen (2010, 16) toteaa, ammattietiikka saattaa olla ristiriidassa virkamiesetiikan kanssa 

eikä tilannetta helpota se, että virkamiehen omat henkilökohtaiset eettiset ajatukset vahvistavat 

osaltaan tilanteen eettistä monisärmäisyyttä. Ammatti- ja virkamiesetiikan välinen ristiriita onkin 
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hänen mukaansa erittäin todennäköistä juuri julkisissa organisaatioissa, vaikka kokonaisuudessaan 

kansalaisyhteiskunnan ja organisaatioiden arvojen välinen ristiriita on mahdollista luonnollisesti 

myös muun tyyppisissä organisaatioissa. Kaikkien arvojen yhteen sovittaminen ei siis ole 

välttämättä helppoa ja ristiriidatonta ja tämä luonnollisesti ilmenee myös kunnallishallinnossa 

eettisinä pulmina. (Ikola-Norrbacka 2010, 35; Ryynänen 2004, 145–151; Salminen 2010, 16.)  

Vaikeaa eettisten periaatteiden noudattamisesta tekee myös se, että ei ole olemassa yhtä ja oikeaa 

tapaa toimia moraalisesti ja eettisesti. Kuten Ryynänen (2003, 49, 51) toteaa, lainsäädännön ja 

eettisten periaatteiden välinen suhde säilyy ongelmallisena, sillä se miten laajasti etiikan pitää olla 

suunnannäyttäjänä hallinnossa, on aina ajankohtainen tarkasteltava. Eettisesti onnistuneiden 

periaatteiden ja ratkaisujen löytyminen luonnollisesti kuitenkin heikentää ongelmatilanteiden 

syntymistä ja näin voidaan konkreettisella tasolla välttää virheiden lisäksi myös niistä seuraavat 

valitukset lisäkustannuksineen (Ikola-Norrbacka 2010, 183).  

Airaksisen (1993, 17) mukaan on kuitenkin kyseenalaista käyttää eettisen ongelman käsitettä 

viittaamaan tilanteisiin, joissa toimitaan väärin. Hänen mukaansa esimerkiksi lahjusten ottaminen 

on moraalisesti väärin, mutta se ei kuitenkaan ole eettinen ongelma, sillä yleisesti on tiedossa, ettei 

lahjuksia saa ottaa. Ongelman sisältämät kaksi ulottuvuutta valottanevat asiaa. Ongelmat syntyvät 

siitä, että emme tiedä mikä on oikein ja siitä, että emme tee oikein vaikka tiedossa olisikin se, 

kuinka tulisi toimia. Airaksinen näkee tämän moniselitteisyyden myös vääristävän suhtautumista 

ammattietiikkojen säädöksiin. Ammattieettisesti toimittaessa moraaliongelmia ei ole, mutta 

filosofisessa mielessä tilanteet ovat kuitenkin täynnä ongelmia. (Airaksinen 1993, 17.) Kuitenkin, 

mitä monimuotoisemmiksi ja edistyneemmiksi tulevaisuuden yhteiskunnat ja professiot sitten 

muodostuvatkaan, sitä mutkikkaampia ja moniulotteisempia eettisiä ja moraalisia ongelmia niiden 

myötä tullaan kohtaamaan.   

Miksi ihmiset sitten kokevat osan tilanteista eettisesti ongelmallisina? Ovatko ne sitä kaikille vai 

onko kokemus subjektiivinen? Onko eettisesti oikeiden tekojen taustalla opittu tapa vai luonteen 

määräämä toiminta? Näihin kysymyksiin on äärimmäisen vaikeaa vastata, sillä pohjimmiltaan 

ajaudutaan tilanteeseen, joka edellyttäisi moraalista yksimielisyyttä hyvästä ja oikeasta, väärästä ja 

virheellisestä. Aristoteleen mukaan ajateltuna hyvä on hyvin yksinkertaistetusti sitä, mitä tahdotaan 

eniten huolimatta kaikesta siitä muusta, joka voitaisiin kenties helpommin saavuttaa. Tämä hyvä 

johtaa onnellisuuteen, joka ei kuitenkaan tule erikseen sitä hyveellisten tekojen avulla rakentamatta. 

Hyve puolestaan muodostuu kahden paheen väliin, jolloin tasapainoillaan ääripäiden välillä. 
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(Saarinen 2001, 77–83.) Kuten Salminen (2010, 9) toteaa, hyveet asettavatkin tiukkoja vaatimuksia 

ammatin harjoittajille erilaisissa ammatillisissa käytännöissä. Jokainen joutuu varmasti pohtimaan 

hyve-eettisiä haasteita jossakin uransa vaiheessa.  

Moraaliongelmissa kietoutuvat yhteen niin yksilön oikeudet, yhteinen hyöty, riskit, vastuu kuin 

ammattietiikkakin. Erotuksena filosofin käsitykseen ongelmasta älyllisenä haasteena, käytännön 

eettiset ongelmat näyttäytyvät ponnisteluja vaativina pulmina, joiden oikeista ratkaisuista saattaa 

olla useitakin perusteltuja kannanottoja. (Airaksinen 1993, 17.) Eettiset ongelmat ilmenevät niin 

kansalaisten kohtelussa konkreettisissa palvelutilanteissa, tehtyjen hallinnollisten päätösten kautta 

kuin laajassa mittakaavassa yhteiskunnallisen kehityksen välityksellä. Luonnollisesti kyseiset 

tilanteet ovat vain osa eettistä ongelmakenttää, sillä oman ulottuvuutensa aiheeseen tuo esimerkiksi 

organisaatioiden välinen eettinen toiminta. Esimerkiksi palvelujen tilaajan ja tuottajan välinen 

suhde, kuten myös julkisen hallinnon organisaatioiden keskinäiset välit, ovat oma laaja 

kokonaisuutensa ja pitävät sisällään sangen erilaisia eettisiä ja hallinnollisia ongelmia. Myös 

kunnallishallinnossa olisi aihetta tutkia eettisiä periaatteita ja niiden vaikutuksia kuntien ja yritysten 

väliseen yhteistyöhön laajemminkin. (Neimala 2003, 45.)  

Koska julkisen hallinnon toimintaa ei ole ohjaamassa yksiselitteisiä periaatteita, moraalisten 

periaatteiden sisällöllinen yksimielisyys ei ole mahdollista ja periaatteiden tulkintamallit vaihtelevat 

näin ollen tilanteiden mukaan. Johtamisen moraaliset normit ovat aikaan ja paikkaan sidottuja eikä 

niitä sen vuoksi voi luonnehtia yksiselitteisesti. Johtamisen kannalta tämä tarkoittaa velvollisuutta 

hallita koko moraalinen järjestelmä, joka vaikuttaa organisaation johtamiseen. Arvojohtaminen 

voidaankin nähdä osana erilaisia johtamistyylejä. Vaatimuksena arvojohtamisessa on tunnistaa 

omien, ammatillisten ja organisaatiokohtaisten arvojen lisäksi arvot, jotka ovat yhteisiä muiden 

julkisessa hallinnossa toimivien tahojen kanssa. Kyseinen johtamistapa painottuu kuitenkin eri 

tavoin verrattaessa esimerkiksi strategisen johtamisen tasoa ja toisaalta taas vaikkapa laadun 

johtamista. Eettisten arvojen toteutumisen ja sen myötä ongelmien ehkäisemisen kannalta 

arvojohtamisella on kuitenkin yhtä tärkeä merkitys, olipa johtamistyyli sitten millainen hyvänsä. 

Eettisen johtajan ideaalityypin voidaan kuitenkin ajatella sisältävän Ikola-Norrbackan (2010, 85) 

tutkimuksessaan luettelemat piirteet, joita ovat muun muassa johtajan vahva ammatillinen eetos, 

jossa painottuvat julkisen edun edistäminen ja yhteiskuntavastuu, sekä hyvä palvelu ja 

oikeudenmukaisuus tuloksellisuuden ja reilun kilpailun ohella. Johtajan tärkeimpiin piirteisiin 

kuuluvat myös työyhteisön huomiointi, korruptoitumattomuus ja riippumattomuus. Tämä 
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arvojohtamisen perusta edesauttaa päivittäistä johtamistyötä moraalikirjon värittämässä 

todellisuudessa. (Ikola-Norrbacka 2010, 85; Virtanen & Stenvall 2010, 116–117, 261–267.) 

Eettisten periaatteiden tarvetta kunnan johtamisessa on pohdittu kauan. Vaikka kunnissa on korkean 

koulutuksen ja moraalin omaava virkamieskunta, kunnallinen itsehallinto on kuitenkin 

maallikkohallintoa, jossa kuntalaisten valitsemat edustajat käyttävät korkeinta valtaa. Kunnallisessa 

hallinnossa on paljon asioita, joita ei säännellä tai kielletä lainsäädännössä, mutta joita kuitenkaan ei 

voida pitää hyvän virkamiesmoraalin tai hallintotavan mukaisena. Myös se jatkuva kehitys, jonka 

myötä kunnallista päätöksentekovaltaa siirtyy poliittisen järjestelmän piiristä virkakunnan 

hoidettavaksi, edellyttää eettisten ohjeistusten olemassaoloa. (Ryynänen 2004, 142, 144.) 

2 Virkamiesjohto keskeisenä ulottuvuutena 

Virkamiesjohdon ulottuvuutta tarkasteltaessa käsittelyn painopiste on rajattu tämän tutkimuksen 

kannalta olennaiseen eli kunnan- ja kaupunginjohtajan rooliin. Kunnan- ja kaupunginjohtajien 

virkoja ei myöskään erotella toisistaan tämän työn puitteissa. Tutkimus on kohdistettu muutamaa 

muuta kunta-alan asiantuntijaa lukuun ottamatta pääasiassa kunnanjohtajille, koska he edustavat 

tärkeää, aiemmin kartoittamatonta näkökulmaa. 

2.1 Ammatillinen virkamiesjohtaja kunnallisessa hallinnossa 

Kuntien johtamisessa on jo pitkään peräänkuulutettu tehokkuutta ja asiantuntemusta sekä 

kansanvaltaisuutta ja poliittista kontrollia.  Pohdinnan kohteena on ollut se, kumpi on tavoitteena  

ensisijaisempi, ammattiosaaminen vai poliittinen vastuu.  Kuntien johtamista kehystääkin poliittisen 

ja ammatillisen johtamisen välinen työnjako, jonka mukaan poliittisia päätöksiä tekevät vaaleilla 

valitut edustajat ja ammatillisia ratkaisuja taas asiantuntijat. Tämän politiikan ja hallinnon 

erottamiskonseption mukaisesti ammatillista johtamista edustavien viranhaltijoiden, kuten 

kunnanjohtajan, on oltava lojaaleja päätösten valmistelijoina ja toteuttajina. Ammatillisen 

johtajuuden lisäksi kunnanjohtajalla on merkittävä rooli myös poliittisen johtamisen piiriin 

kuuluvalla alueella. Kunnanjohtajan toimivalta poliittisen johtamisen alueella on kuitenkin paljolti 

riippuvainen hänen ja kunnanhallituksen välisestä luottamuksesta. (Hämäläinen, Prättälä & 

Ryynänen 2009, 63, 66, 78.) 
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Kunnanjohtajan lakisääteinen asema on Suomessa kansainvälisesti tarkastellen poikkeuksellisen 

vahva. Vahvasta asemasta huolimatta kunnanjohtajan toimivalta on kuitenkin suhteellisen suppea. 

Valtuuston valitsemana hän johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa 

kunnanhallitukselle toimistaan vastaten. Kunnanjohtajien aseman kehitys oikeudelliselta kannalta 

tarkasteltuna on kuitenkin ollut ristiriitainen. Toisaalta on pyritty korostamaan heidän asemaansa 

viranhaltijana, kun taas toisaalta kunnanjohtajien poliittista vastuuta kunnanvaltuustolle on lisätty. 

Kunnanjohtajan toimenkuva vaihteleekin hieman kunnittain riippuen siitä, millainen työnjako hänen 

ja kunnan poliittisen johdon välillä vallitsee. Kunnanhallituksen puheenjohtajuus on myös ajan 

kuluessa vaihtunut kunnanhallituksen viranhaltijaesittelijänä toimimiseen. Kunnanjohtajan viran 

täyttäminen määräaikaisena on myös mahdollistettu ja asemaa irtisanottavissa olevana 

toimitusjohtajana on korostettu. (Hämäläinen ym. 2009, 66–67; L 365/1995, 24 §.) 

Yleisesti ottaen virkamiesten toiminnan lähtökohta muodostuu lainsäädännön lisäksi eri 

organisaatioiden arvoista ja eettisistä periaatteista. Esimerkiksi valtionhallinnossa näihin sisältyvät 

integriteetin lisäksi muun muassa toiminnan tuloksellisuuden, avoimuuden, asiantuntemuksen, 

luottamuksen, palvelun, tasa-arvon ja vastuullisuuden periaatteet. Virkamies on kuitenkin myös 

yksilö, joten hänen toimintaansa ohjaavat säädösten lisäksi hänen oma sisäinen arvomaailmansa ja 

moraalikäsityksensä. Edellisessä luvussa, jossa tarkasteltiin eettisiä ongelmia, mainittujen eri 

perusteista kumpuavien, sisäisten eettisten ristiriitatilanteiden voidaan nähdä ilmenevän esimerkiksi 

juuri tässä yhteydessä. Yksilön ominaisuudessa virkamies pohtii arvojen painotuksia ja tekee 

subjektiivisia päätöksiä ja ratkaisuja omien ajatustensa pohjalta. Tärkeää olisikin luoda 

virkamiehille mahdollisuuksia hyvän hallinnon etiikan ja siihen sisältyvän eetoksen syvemmälle 

tarkastelulle. Tämä saattaisi yhdessä eettiseen toimintaan ohjaavan opetuksen kanssa parantaa 

virkamiesten integriteettiä ja halua pitää siitä kiinni (Ikola-Norrbacka 2010, 58). Myös avoin 

yhteiskunnallinen keskustelu, tiedottaminen ja koulutus tukevat virkamiesten eettisen toiminnan 

toteutumista. (Peiponen 2007, 23–24, 78.)  

Kun tarkastellaan virkamiesten toimintaa yleensä, sitä ohjaava arvojärjestys on suuresti riippuvaista 

myös heidän omasta professiostaan. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla avoimuus ja luottamus 

ovat tärkeimpinä pidettyjä arvoja. Avoimuus Ikola-Norrbackan (2010, 39) mukaan tarkoittaa 

julkisessa toiminnassa päätösten perustelua ja tiedon saannin ja tiedonkulun avoimuutta. 

Tutkimuksessaan hän sai kuitenkin suhteellisen yllättävän tuloksen avoimuuden suhteen. Vain noin 

21 % tutkimukseen vastanneista piti avoimuutta viiden tärkeimmän periaatteen joukossa 

terveydenhuollon virkamiesten arvoja tutkittaessa. Valtionhallinnossa tärkeimpinä arvoina 
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puolestaan pidetään luotettavuutta, laatua ja asiantuntemusta. Yllättävää on kuitenkin se, että valtion 

virkamiehistä kuitenkin vain 22 % arvostaa rehellisyyden viiden tärkeimmän arvon joukkoon ja 

lojaalisuutta viiden tärkeimmän joukossa pitää vain kuusi prosenttia. (Peiponen 2007, 38, 78.) 

Virkamiesten eettisesti ongelmallinen toiminta heijastuu näin ollen konkreettisesti niin yksilöiden 

kuin koko yhteiskunnan tasolla. Arvot painottuvat siis voimakkaasti ammattialan ja siihen 

kuuluvien ominaispiirteiden perusteella. Eri professioissa toimivilla virkamiehillä on 

erityisosaamista omalla alallaan, kun taas yleishallintovirkamiehillä on yleistä hallinto-osaamista. 

Tämä on niin sanottu generalisti- spesialisti -jaottelu, joka auttaa ymmärtämään virkamiesten, myös 

kunnanjohtajien, toimintakenttää hieman syvällisemmin. (Ikola-Norrbacka 2010, 39, 68, 110.)  

2.2 Virkamiesjohto ja toiminnan eettiset ongelmat 

Yhtenä merkittävänä ongelmana kunnallishallinnossa on pidetty poliittisen ja ammatillisen johdon 

työnjaon epäselvyyttä ja läpinäkyvyyttä. Johdon vastuullisuudenkaan ei ole katsottu toteutuvan 

riittävästi, sillä kunnan johtajalle riittää periaatteessa se, että hän toimii hallituksen ja valtuuston 

enemmistön tahdon mukaisesti. Johtajan rooliin ja sen ongelmallisuuteen vaikuttaa myös se, 

millaisia toimintatapoja pidetään "oikeina" kunnan johtamisjärjestelmän kannalta. Viime aikoina 

kunta on nähty vain yhtenä toimijana, jolloin yhteistyö- ja verkostosuhteiden hoitaminen kunnan 

omien toimielinten ohella korostuu. Kuntien omista valinnoista on kiinni, millaisia seikkoja 

tehtäväjoukon moninaisuudessa pidetään tärkeimpinä. Lisäksi niukat taloudelliset resurssit 

sanelevat omalta osaltaan ehdot toiminnalle. (Hämäläinen ym. 2009, 74.) 

Ammatillisen ja poliittisen johtamisen ongelmallisuuden vuoksi myös kunnanjohtajan työhön ja 

työskentelyolosuhteisiin on kiinnitetty paljon huomiota. Tämä on ilmennyt niin julkisen keskustelun 

suhteen kuin käytännön kehittämisen puitteissa. Kunnanjohtajiin virkamiehinä sovelletaan kuntalain 

ohella viranhaltijoita koskevia säännöksiä sekä virkaehtosopimusten määräyksiä. Kaikkineen 

kunnanjohtajan toimenkuva tehtävät perustuvat lakiin, johtosäännön määräyksiin ja 

kunnanhallituksen päätöksiin.  (Hämäläinen ym. 2009, 65, 73, 137.)  

Ongelmia, joita kohdataan tarkasteltaessa kunnan virkamiesjohtoa, on löydettävissä esimerkiksi sen 

toimialaa koskien. Virkamiehen tulee tehdä työnsä asianmukaisesti ja viivytyksettä johdon 

määräyksiä noudattaen. Hänen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla 

eikä virkamies saa toimia vastoin yhteistä etua omaa etuaan tavoitellen. Näin ollen virkamiesetiikka 

voidaan nähdä keinoksi ehkäistä korruptiota ja edistää hyvää hallintoa ja sillä pyritään pitämään yllä 
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yhtenäistä toimintakulttuuria niin valtionhallinnossa kuin muissakin organisaatioissa. Mutta kuten 

jo todettiin, kaikilla virkamiehillä on luonnollisesti kuitenkin myös omat henkilökohtaiset 

asenteensa ja arvonsa, jotka saattavat olla erilaisia kuin työyksikön arvot. (Peiponen 2007, 23–27, 

55.)  

Virkamiesten toimenkuvan muuttumista kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. Kaikki asioiden 

vireillepanoa, päätöksentekoa ja päätösten toteuttamisen kontrollointia koskeva valta, joka siirtyy 

luottamushenkilöiltä viranhaltijoille, voidaan tietyssä mielessä nähdä demokratian kaventumisena. 

Toisaalta sekä poliittiset päättäjät että virkamiehet kuuluvat demokratian piiriin, joten välttämättä 

niin ei ole. Asiantuntijuus ammattijohtajien ilmentämänä on joka tapauksessa tarkoitettu 

kuntalaisten parhaan edistämiseksi ja tällöin keskeisiksi kysymyksiksi nousee hallinnon yhteys 

kansalaisiin ja se, miten hallinto noudattaa kansalaisten tarpeita. Yhtenä ongelmana voidaankin 

nähdä ammatillistuneen ja palvelutuotantoon painottunut kunnallishallinto. Kun kysymys on 

kansanvaltaisesta itsehallinnosta, voidaan pohtia miten kansanvallan ohjaus voi toteutua edellä 

mainitun kaltaisessa kunnallishallinnossa. (Hämäläinen ym. 2009, 69, 78–79.) 

Tarkasteltaessa tilanteita, joissa virkamiesten toiminta heikentää hyvän hallinnon toteutumista ja 

aiheuttaa eettisiä ongelmia, virkamiehet itse ovat nimenneet esimerkiksi oman edun tavoittelemisen 

(ts. kokonaisedun huomiotta jättämisen) ja luottamuksellisen tiedon vuotamisen. Tarpeettoman 

monimutkainen asian käsittely heikentää hallinnon asiakkaan asemaa, kuten luonnollisesti myös se, 

jos asian käsittely on julistettu perusteettomasti salaiseksi. Myös puutteellinen asioista 

tiedottaminen ja ratkaisun tekeminen ilman kunnollista valmistelua johtavat eettisiin ongelmiin. 

Selvityksen perusteella myös asioiden puutteellinen valmistelu, tiedon panttaaminen ja virkamiesten 

uudistushaluttomuus ovat suorassa yhteydessä asiakkaiden saaman palvelun oikeudenmukaisuuteen 

ja laatuun. (Ikola-Norrbacka 2010, 147; Peiponen 2007, 56, 72.) 

Kuntien tulevaisuuden suuria haasteita ovat elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn säilyttäminen. Näin 

ollen kunnanjohtaja toiminnan suunnittelusta vastaavana virkamiehenä on vaikeassa asemassa 

pyrkiessään suuntaamaan kunnan hallintoa haasteiden mukaisesti. Kuten Hämäläinen ym. (2009, 

21) toteavat, kuntajohtajan on osattava nähdä eri toimialojen näkymät ja rakennettava 

palvelutuotannon strategiaa kestävälle pohjalle. Ongelmallisena nähdään myös poliittisessa ja 

ammatillisessa johtamisessa vaadittavan yhteistyön riittävä toteutuminen. Jotta johtaminen 

toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla, luottamukselliset suhteet ovat ensiarvoisen tärkeitä 

luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä. Näin ollen yhteistyön merkitys tulee jatkossakin 
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korostumaan entisestään ja sen kehittämiseksi tarvitaan uusia hallinto- ja toimintamalleja. 

(Hämäläinen ym. 2009, 21.) 

Virkamiesetiikka on tärkeä osa hyvän hallinnon ja sen eettisten periaatteiden toteutumista. 

Yhteenvetona virkamiesten eettiseen arvopohdintaan voidaan todeta, että integriteetti, vastuullisuus, 

oikeudenmukaisuus ja asiantuntemus yhdessä luotettavuuden sekä avoimuuden kanssa nousevat 

lähes kaikilla tahoilla kärkiarvojen joukkoon. Näiden arvojen alueilla ilmenevien eettisten 

ongelmien vaikutus saattaa ulottua niin koko yhteiskuntaan kuin suppeammalla alueella yksilöihin. 

Vaihtelua eri aineistoissa listatuissa kärkiarvoissa lisännee luonnollisesti vastaajien erilaiset 

käsitykset arvojen sisällöistä. Loppujen lopuksi tämä vahvistaa kuitenkin käsitystä siitä, että 

lainsäädännöllä voidaan osoittaa vain virkamiesmoraalin vähimmäistaso. 

3 Strateginen johto keskeisenä ulottuvuutena 

Strateginen johto on kunnan ylin kansanvallan edustaja. Kunnallishallinnon eettisen 

ongelmallisuuden kartoittamisen kannalta johdon rooli, muun muassa päätöksenteon ja 

taloudellistan linjausten kannalta, nousee keskeiseksi. Valinnat kyseisissä toiminnoissa heijastavat 

kuntaorganisaation kulttuuria ja konkretisoituvat kuntalaisten arjessa. Tässä yhteydessä 

tarkastellaan kuitenkin lähinnä vain päätöksentekoa, talousnäkökulma esitetään sidosryhmien 

yhteydessä. 

3.1 Strategisen johdon rooli kunnan päättävänä elimenä  

Kunnan strateginen johto vastaa kunnan tavoitteiden linjauksesta sekä taloudellisten raamien 

konkretisoinnista budjetin välityksellä. Strategiseen johtamiseen kuuluu olennaisesti myös 

lautakuntatason strategioiden linjaaminen valtuuston asettamien tavoitteiden suuntaisesti. 

Strateginen johtaminen on kunnan luottamushenkilöjohdon luotsaamaa pyrkimistä kohti kunnan 

vision mukaisia tavoitteita ja se edustaa kunnallishallinnon poliittista johtajuutta. Virkamiesjohdon 

edustaman ammatillisen johdon rinnalla poliittinen johto on ratkaisuineen tärkeässä asemassa, sillä 

sen toiminnalla on kauaskantoisia ja merkittäviä eettisiä ja moraalisia ulottuvuuksia. Kunta tarvitsee 

kuntalaisten luottamuksen ja heiltä tulevan legitimiteetin toimiakseen, joten etenkin nykyaikana 

kuntia kohtaan ilmenevät muutospaineet edellyttävät selkeiden arvojen ja periaatteiden mukaan 

etenemistä. Tämä korostaa jo eettisten ongelmien yhteydessä käsiteltyä eettistä johtamista ja sen 
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roolia kunnan strategisessa johdossa, jossa joudutaan suunnittelemaan toimintaa yhä 

haasteellisempien tilanteiden edessä. (Kurikka, Majoinen & Miettinen 2008, 37; Viinamäki 2009, 

163.) 

Kuten edellä todettiin, valtuusto kunnan strategisen johdon edustajana on vastuussa poliittisista 

linjauksista. Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on kunnan strategisen johdon poliittinen 

luonne. Poliittinen johtaminen on nykyaikana sangen ongelmallista, sillä kuntasektori ja sen 

toimintaympäristö ovat muutoksessa ja tapahtuvat muutokset heijastuvat suoraan myös 

sovellettaviin eettisiin periaatteisiin. Kuten Viinamäki (2009, 165) toteaa, eettinen johtajuus 

yhdistyy yleisimmin periaatteisiin ja hyveisiin, joiden johdattamina ratkotaan vaikeita tilanteita. 

Esimerkiksi juuri kunnallishallinnon kannalta tällaisina kantavina eettisinä periaatteina voidaan 

pitää demokraattisuutta, avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Kunnallishallinnossa toimivien 

luottamusmiesten, tässä tarkastelun kohteena erityisesti olevien kunnan valtuutettujen, 

riippumattomuus, objektiivisuus ja tasapuolisuus ovat tukeneet edellä mainittuja periaatteita. 

Kuntasektorin muutoksen myötä strategiatason eettinen johtajuus korostuu, sillä johtajuus on eri 

puolilta tulevien haasteiden analysoimista, sisäistämistä ja muuntamista joustavaksi ja kestäväksi 

johtamiseksi. Arvot ja eettiset periaatteet liitetään usein visionääriseen ja strategisesti ohjattuun ja 

johdettuun organisaatioon. (L 365/1995, 32 §; Viinamäki 2009, 165, 169.)  

3.2 Strateginen johto ja eettiset ongelmat 

Koska kunnat ovat julkisia organisaatioita, niiden toimintaan liittyy aina ominaisuuksia, jotka 

edellyttävät erityistä moraalista ja eettistä harkintaa. Näin ollen myös eettisiä ongelmatilanteita 

kohdataan joka sektorilla. Johtajuus, esimerkiksi juuri päätöksentekona konkretisoituen, on valintaa 

keskenään kilpailevien arvojen välillä, arvoristiriitojen sovittelemista ja ratkaisuja uudenlaisten 

eettisten haasteiden edessä. Ongelmia saattavat tuoda eteen kuitenkin myös rakenteelliset seikat, 

kuten organisaatiorakenteet, tehtävät ja toimivaltajaot, jotka saattavat vaikuttaa pirstaleisilta. Näin 

on esimerkiksi jo aiemmin viitatussa poliittisen ja ammatillisen johdon välisessä suhteessa. Niissä 

on koettu ongelmallisena vastuunjaon epäselvyys ja läpinäkymättömyys. Lisäksi ongelmia saattaa 

aiheuttaa myös poliittisen johdon jääminen epätietoisuuden tilaan kunnan ajankohtaisesta 

tilanteesta. Käytännön yhteyttä kirjoitetulla strategialla ja käytännön operatiivisella toiminnalla 

saattaa pahimmassa tapauksessa olla vain satunnaisesti. Kuten edellä on todettu, myös 

luottamushenkilöillä tulisi olla riittävästi aikaa asioihin perehtymiseen ja tehtävien hoitamiseen. 

Tämä edellyttää valtuustotyöskentelyn kehittämistä ja yhteistyön parantamista poliittisen ja 
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ammatillisen johdon välillä. (Hämäläinen ym. 2009, 21, 74; Rannisto 2005, 182–183, 185; 

Ryynänen 2004, 144; Viinamäki 2009, 164–165.)  

Edellä mainittujen rakenteellisten haasteiden lisäksi kunnan poliittisen johdon toimintaan saattaa 

vaikuttaa myös toisenlaisia eettisiin ongelmiin johtavia seikkoja. Koska kysymys on jo useaan 

kertaan mainitusta edustuksellisesta demokratiasta, on päättäjien tarkasteltava asioita nimenomaan 

kunnan ja kuntalaisten yleistä etua silmällä pitäen. Yleinen etu käsittää niin oikeusturvan, 

legitimiteetin kuin tarkoituksenmukaisuuden aspektit. Näin ollen päätösten taustalla eivät saa olla 

valtuutetun tai jonkin muun yksittäisen tahon omat intressit, jotka ohjaavat ratkaisua subjektiiviseen 

suuntaan. Poliittiset sidonnaisuudet, puolueiden omat intressit sekä muut luottamushenkilön 

objektiivisuuteen mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat omiaan luomaan eettisiä ongelmia ja 

heikentämään kansanvaltaisen järjestelmän toimintaa. (Kurikka ym. 2008, 95–97; L 365/1995, 32§; 

Ryynänen 2004, 144, 151.)  

Eettisiä ongelmia saattaa ilmetä myös luottamusmiesten edustaman edustuksellisen demokratian 

edellytyksen, oikeellisuuden, toteutumisen suhteen. Tämä ilmenee esimerkiksi päätöksenteon 

yhteydessä, jolloin asioiden käsittelyyn osallistuvien luottamushenkilöiden aseman merkitys nousee 

huomattavaksi. Eettisen ongelmallisuuden kannalta heidän osallisuutensa kunnalliseen 

päätöksentekoon, kuten muuhunkin asioiden käsittelyyn, ei siis välttämättä ole itsestään selvää. 

Kuten Kurikka ym. (2008, 96) toteaa, kunnanvaltuutettu voi olla monessa mukana, jolloin hänellä 

saattaa olla edustuksia niin ylikunnallisessa, alueellisessa kuin kolmannenkin sektorin toiminnassa. 

Vaikka nämä jäsenyydet luonnollisesti edesauttavat ympäröivän yhteiskunnan ja sen toiminnan 

ymmärtämisessä, niistä saattaa kuitenkin seurata ongelmallisia tilanteita. Tällöin on muun muassa 

pidettävä selkeästi mielessä, kenen etuja on ajamassa, esimerkiksi ylikunnallisen elimen vai oman 

kunnan. Ongelmia seuraa vaikkapa tilanteesta jossa valtuutettu on hyväksynyt ilman kunnan 

antamaa mandaattia sellaisen hankkeen, joka ei myöhemmin saakaan oman kunnan valtuuston 

tukea. Tämä johtaa ikävään ristiriitatilanteeseen, joka saattaa päätyä luottamushenkilön eroon. 

Eettisesti ongelmalliseksi voidaan ehdottomasti luokitella myös tilanne, jossa kunnan poliittiseen 

johtoon kuuluvat jäsenet käsittelevät esteellisinä asioita, joihin heillä on henkilökohtainen sidos. 

Luottamushenkilöiden oman arvioinnin varaan jää esteellisyyden arvioiminen, sillä esteellisen 

henkilön tulisi ilmoittaa omasta esteellisyydestään itse. (Kurikka ym. 2008, 95–97; L 365/1995, 52 

§.) 
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Kuntien johtamisen suuret haasteet tulevaisuudessa koskevat kuntaa yhteisönä. Kuten edellä jo 

todettiin, kunnan kilpailukyvystä ja elinvoimaisuudesta huolehtiminen palvelurakenteiden ja 

toimintatapojen uudistamisen ohella, ovat haaste tulevaisuuden kunnille. Poliittisen johdon rooli 

näiden asioiden suunnittelemisessa on olennainen. Myös taloudelliset seikat, kuten tuloksellisuuden 

lisääminen ja talouden vahvistaminen edellyttävät johdon tiedollisten ja taidollisten valmiuksien 

kasvattamista. Myös tämän hetkisissä haasteissa kunnilla on runsaasti ratkomista, tulevaisuuden 

turbulensseista puhumattakaan. Oman haasteensa kunnan strategiselle johtamiselle tuo lisäksi 

kansainvälinen toiminta, kuntien välinen yhteistyö sekä muissa verkostoissa toimiminen, jotka 

edellyttävät kuntajohdolta laajoja toimivaltuuksia ja kuntayhteisön luottamusta ja tukea niiden 

käyttöön. (Hämäläinen ym. 2009, 21.) Edellä esitetyn tarkastelun perusteella voidaan todeta, että 

herkkyys eettisten ongelmien ilmenemiseen on sitä suurempi mitä monimuotoisempi ja 

ongelmallisempi vallitseva tilanne on. Näkemys kuntalaisten parhaasta on kuitenkin pidettävä 

mielessä aina, myös alueellisesti monialaisessa yhteistyössä ja verkostosuhteiden suunnittelussa.  

4 Sidosryhmät keskeisenä ulottuvuutena 

Yleisesti ottaen kunnan sidosryhmät voidaan luokitella sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin. Sisäisiin 

sidosryhmiin voidaan mieltää kuuluvaksi esimerkiksi henkilöstö sekä erilaisten tukipalvelujen, 

kuten kiinteistö- ja ruokalapalvelujen, edustajat. Ulkoisiin sidosryhmiin voidaan puolestaan 

määritellä kuuluvan esimerkiksi kunnan yrittäjät, teollisuuden edustajat, erilaiset kyläseurat sekä 

etujärjestöt ja liitot, kuten esimerkiksi Kuntaliitto. Myös toiset kunnat, valtion organisaatiot ja 

kansalaisliikkeet ovat kuntien ulkoisia sidosryhmiä. (Haveri 2002, 226; Myllykangas 2009, 39–41; 

Rannisto 2005, 78.) Kuntien toiminnan suunnittelu yhdessä päätöksenteon ja toiminnan toteutuksen 

kanssa heijastuvat luonnollisesti sidosryhmiin. Koko aiheen monipuolisuuden vaatimassa 

laajuudessa sitä ei valitettavasti ole mahdollista käsitellä tämän tutkimuksen puitteissa. 

Sidosryhmäulottuvuuden yhteydessä nostetaan esiin kuitenkin kunnan talousnäkökulma, joka on 

keskeinen elementti päämäärien saavuttamisessa. 

4.1 Sidosryhmien rooli kunnassa 

Kunnan sidosryhmäulottuvuus on mielenkiintoinen. Se, miten laajasti sidosryhmiä ja niiden 

toimintaa halutaan tarkastella, määrittää myös tarkastelua niihin liittyvien erityispiirteiden suhteen. 

Sidosryhmien tarkastelua voitaisiin jatkaa rajatun ja laajan luokittelun näkökulmasta, mutta toisaalta 
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on mielekkäämpää nähdä ne Myllykankaan (2009, 41) tavoin yleisesti ottaen erilaisina henkilöinä 

tai ryhminä, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi yrityksen päämääriin, tai joihin voidaan vaikuttaa 

yrityksen toiminnan kautta. Sidosryhmäsuhteet ovat tärkeitä kumppanuuksia ja verkostoja, joiden 

myötä kunnallinen toiminta on laaja-alaista ja yhteisiin tavoitteisiin tähtäävää. Kasvaneen 

verkostoitumiskehityksen myötä kuntien yhteistyötahojen määrä onkin kasvanut, mikä on myös 

edellytys kuntien tehtävien onnistuneelle hoitamiselle. Vastatakseen kunnallisen toiminnan 

järjestämisessä kohtaamiinsa haasteisiin riittävällä tavalla, kuntien on liittouduttava ja luotava 

kumppanuussuhteita eri toimijoiden kanssa, niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. (Haveri 2002, 

226; Haveri & Anttiroiko 2009, 200–206; Myllykangas 2009, 39, 41; Rannisto 2005, 78, 131, 175.) 

Sidos- ja yhteistyöryhmät ovat merkittäviä niin kunnallisen päätöksenteon valmisteluvaiheessa, 

kunnan varsinaisessa toiminnassa, elinkeinoelämässä kuin seudullisessa yhteistyössäkin. Kuten 

yritysmaailmassa, niillä voi olla myös merkittävää taloudellista tai poliittista valtaa, jolloin 

mahdollisuudet vaikuttaa toimintaan markkinapäätösten tai poliittisten prosessien myötä ovat 

olemassa. (Lavento 2008, 89; Myllykangas 2009, 49.) Vaikka tämän tutkimuksen puitteissa ei ole 

mahdollista käsitellä sidosryhmäulottuvuutta sangen pintapuolista katsausta lukuun ottamatta, ne 

ansaitsevat kuitenkin tulla huomioiduksi yhtenä tärkeänä kokonaisuutena, sillä eettisen 

ulottuvuuden merkitys kunnallisessa toiminnassa ei luonnollisestikaan rajoitu vain yksinomaan 

kunnan asukkaita koskeviin asioihin. 

4.2 Sidosryhmäulottuvuuteen liittyvät eettiset ongelmat 

Kuten edellä todettiin, sidosryhmät ovat monipuolinen ja laaja kokonaisuus kunnan 

toimintaympäristössä. Näin ollen eettiset ongelmat tässä ulottuvuudessa ovat myös hyvin 

moninaisia, mutta niissä on kuitenkin joitakin yhteisiä piirteitä, jotka tässä nostetaan tarkemman 

tarkastelun alle.  

Riippumatta sidosryhmien luonteesta tai siitä, onko kyse tiiviistä vai väljemmistä yhteistyö- ja 

kumppanuussuhteista, esimerkiksi viestinnän ja keskinäisen kommunikaation merkitys korostuu 

kaiken tyyppisessä yhteisessä toiminnassa. Laissahan kuntia velvoitetaan toimimaan 

mahdollisimman avoimesti, tiedottamaan toiminnastaan niin kuntalaisille kuin palvelujen 

käyttäjille.  Näin ollen kuntien tulisikin tarjota sidosryhmille tasapuolisesti tietoa ja kuulla 

tarvittaessa niiden edustajia näitä koskevissa asioissa. Kuntien tulee huomioida viestinnässään ja 

toiminnassaan myös muita sidosryhmiä, kuin vain yhteistyö- ja kumppanuustahojaan. (L 365/1995, 
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27 §, 29 §; Lavento 2008, 89.) Mikäli avoimuus ja tiedon jakaminen eivät toimi optimaalisella 

tavalla, se näkyy yhteistyössä, jolloin vuorovaikutuksen ja keskinäisen kommunikaation 

laiminlyöminen voi pahimmillaan johtaa avoimuutta karsastavaan toimintakulttuuriin, joka 

luonnollisesti ilmenee eettisenä ongelmallisuutena. Omanlaisensa haasteellisuuden tilanteeseen 

saattaa kuitenkin tuoda myös informaatioteknologian kehityksen myötä tullut tietotulva, joka 

tavallaan edellyttää kunnallisia toimijoita edistämään omia tiedotuskeinojaan ajan hengen 

mukaiseksi. Nykyaikana tiedonvälitys on nopeaa, mikä edellyttää myös päättäjien, viranomaisten ja 

asiantuntijoiden nopeaa tiedotusta ajankohtaisista asioista, mielellään vieläpä reaaliajassa. 

(Hämäläinen ym. 2009, 20.)   

Myös talouden merkitys korostuu osaltaan ongelmallisena kuntaa ja sen sidosryhmiä 

tarkasteltaessa. Kunnan talouden suunnittelu on monialaista yhteistyötä, johon osallistuvat kaikki 

kunnallisen hallinnon tasot. Kunnan talousarvion, joka on yksi oleellisimmista valtuuston 

ohjausvälineistä, merkitys ulottuu useisiin sidosryhmiin ja vaikuttaa niiden toiminnan suunnitteluun 

mitä suurimmassa määrin. Talousarvion sitovuuden ja yksityiskohtaisuuden myötä itse toiminnasta 

vastaavien yksikköjen liikkumavaraa voidaan säännellä, jolloin vaikutetaan välillisesti myös 

rahojen allokointiin.  Tehokkuusvaatimukset ja vaatimukset tuottavuuden kasvusta luovat raamit 

kunnan ja sen sidosryhmien väliselle taloudelliselle vuorovaikutukselle, jonka lopputuloksena 

optimaalisesti toteutuessaan on rajallisten resurssien onnistunut kohdentaminen lähes rajattomiin 

tarpeisiin. Eettisesti ongelmallista tilanteessa on erityisesti se, että kunnassa on runsaasti toisistaan 

eroavia tarpeita, jotka ovat hyvin vaikeasti yhteismitallistettavissa. Pohdinta, kohdennetaanko varat 

ensisijaisesti katujen kunnossa pitämiseen vai vanhusten hoitamiseen, ei arvatenkaan ole 

ratkaistavissa yksiselitteisesti suuntaan jos toiseen, mutta taloudellisten voimavarojen 

kohdentamisen eettinen problemaattisuus tuskin esimerkin myötä jää epäselväksi. (Hämäläinen ym. 

2009, 23, 89–90; Meklin, Rajala, Sinervo & Vakkuri 2009, 239–247.) 

Kunnan talouden alaan kuuluu läheisesti tarkastella myös kunnallisten palvelujen järjestämisen 

tapoja. Tällöin joudutaan pohtimaan tehokkaimpia ja tuottavimpia mahdollisia palvelujen 

tuotantotapoja ja vaihtoehtoisia malleja, joilla kattaa kaikkien kuntalaisten palvelujen tarve. Tästä 

seuraa oma ongelmallisuutensa, jonka puitteissa joudutaan miettimään muun muassa, millaisissa 

tilanteissa kuntien kannattaa kilpailuttaa hankinnat, toimivatko markkinat esimerkiksi harvaan 

asutuilla alueilla riittävän hyvin mielekästä kilpailutusta ajatellen tai miten taataan tasapuolinen 

kilpailutus. Luonnollisesti palvelujen kohdentaminen oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti 
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kansalaisille on eettisten ratkaisujen kohteena mitä suurimmassa määrin. (Haveri & Anttiroiko 

2009, 202–204; Heuru 2006, 401.) 

Asianmukaisen ja tasapuolisen kohtelun merkitys korostuu myös sidosryhmätoiminnassa, kuten 

kaikessa vuorovaikutuksessa muutoinkin. Vaikka kunta nähdäänkin nykyään verkostomaisessa 

toimintatavassa vain yhtenä toimijana, myös sen oman sisäisen organisaation toimintaan pitää 

edelleen kiinnittää huomiota. Kokonaisuudesta huolehtiminen korostuu erityisesti niukassa 

taloudellisessa tilanteessa ja sen myötä painottuu luonnollisesti myös kuntien johtajien tärkeät 

roolit. (Hämäläinen ym. 2009, 74.)  

5 Henkilöstö keskeisenä ulottuvuutena 

Henkilöstö on merkittävässä osassa kunnan toiminnassa ja sen vuoksi sitä käsitellään tässä 

tutkimuksessa omana kokonaisuutenaan erillään esimerkiksi sidosryhmäulottuvuudesta, johon se 

voidaan myös laskea kuuluvan. Henkilöstö nähdään valitettavasti kunnan kannalta usein pelkästään 

kustannustekijänä, sillä ovathan henkilöstömenot kuntien talouden suurin menoerä. Henkilöstön 

arvo tulisi kuitenkin ymmärtää ja tätä arvostusta tulisi ilmentää muun muassa oikeanlaisen 

henkilöstöpolitiikan keinoin. (Koivuniemi 2004, 18.) Tämän tutkimuksen kannalta 

henkilöstöulottuvuuteen liittyvät eettiset ongelmat ilmentävät inhimillistä ulottuvuutta, joka 

kohdistuu välittömästi kunnan työntekijöihin.  

5.1 Henkilöstön rooli kunnassa  

Kuten Koivuniemi (2004, 54) väitöskirjassaan toteaa, organisaation menestys on ehdottomasti 

henkilöstöstä riippuvaista. Osaava ja työhönsä motivoitunut henkilöstö on menestyksen takana ja 

sen merkitys on sitä suurempi, mitä tieto- ja osaamisintensiivisempi ala on kyseessä. Merkittävän 

osan organisaation todellisesta pääomasta ja arvosta muodostaa sen inhimillinen pääoma, osaava 

henkilöstö. Kuten Peiponen (2007, 21–26) toteaa, ihmisten johtaminen onkin nousemassa 

avaintekijäksi julkisella sektorilla niin tuottavuuden kuin kilpailukyvyn suhteen, sillä jokaisen 

julkisen organisaation todellinen arvo on sen ihmisissä ja heidän osaamisessaan. Johtaminen, 

erityisesti ihmisten johtaminen, on tärkeä osa organisaation toimintakulttuuria, jonka 

kokonaisuudelle arvot muodostavat olennaisen perustan. Myös etiikan kehittämisessä tärkein osa on 

ihmisten johtaminen ja sen seurauksena esimerkiksi eettisesti oikein toimimisen ja organisaation 
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suorituskyvyn välillä voidaankin nähdä positiivinen riippuvuus (Ikola-Norrbacka 2010, 159; 

Koivuniemi 2004, 54.) 

Tiukkoina taloudellisina aikoina henkilöstöön kohdistuu paineita niin tehokkuuden kuin 

taloudellisuuden suhteen. Koska toiminnan tehokkuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta korostetaan, 

on henkilöstö valitettavan usein se taho, jonka määrää vähentämällä tavoitteisiin pyritään. 

Ikärakenteen muutos, joka koettelee lähitulevaisuudessa kuntia, ennakoi kuitenkin päinvastaista 

kehitystä. Kaiken kaikkiaan kuntatyönantajan vahvuuksiin ei kuulu henkilöstöpolitiikan 

oikeanlainen hoitaminen. Niin kuntien rakenteiden kuin ympäröivän yhteiskunnan muutokset 

heijastuvat henkilöstöön vaatimuksina toimia jatkuvassa muutoksessa niin välillisesti kuin 

välittömästi. Henkilöstön moniammatillisen osaamisen merkitys kasvaa koko kuntasektorilla, kuten 

myös esimiestyön, jonka merkitys korostuu myös henkilöstöjohtamisessa. Oman ulottuvuutensa 

asiaan tuo se, että kunnat organisaatioina ovat lähentyneet yritysorganisaatioita, mikä tarkoittaa 

liiketaloudesta peräisin olevien johtamisoppien soveltamista kunnallishallinnossa. (Heuru 2006, 

381, 406; Koivuniemi 2004, 196.)  

5.2 Henkilöstö ja eettiset ongelmat  

Koivuniemi (2004) on tutkinut henkilöstövoimavarojen tilaa ja miten sitä voidaan kunnissa kehittää 

parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkimuksessaan hän nosti esiin henkilöstöön kiinteästi liittyviä 

tekijöitä, joita ovat esimerkiksi työtyytyväisyys, kommunikaatio, palkkaus, kyky innovaatioihin, 

henkilösuhteet sekä työyhteisön päämäärätietoisuus (Koivuniemi 2004, 55). Henkilöstön osaamista 

ja työssä jaksamista voidaan tukea esimerkiksi organisaatiokulttuurin myötä, joka muun muassa 

valtionhallinnossa on työnantajuutta edistävä valtti (ks. Peiponen 2007). Niin kunnan kuin 

muidenkin organisaatioiden kulttuurissa tulisi painottua yhteistyötä korostava asenne, sillä se luo 

avoimuutta ja luottamusta työntekijöiden välille, mikä puolestaan auttaa toimintatapojen 

omaksumisessa ja työhön ja työyhteisöön sitoutumisessa. Epäonnistuessaan organisaatiokulttuuri 

aiheuttaa kuitenkin ongelmia niin esimiesten ja henkilöstön välisiin kuin henkilöstön 

keskinäisiinkin suhteisiin. (Peiponen 2007, 18, 68.) Näin käy myös avoimuuden, luottamuksen ja 

kommunikaation puuttuessa, jolloin eettisiin ongelmiin ajautuminen on todennäköistä, kuten jo 

sidosryhmiä tarkasteltaessa todettiin. 

Kuten edellä mainittiin, henkilöstö kunnan yhtenä keskeisimmistä tekijöistä asettaa vaatimuksia 

myös johtamiselle ja johtamisen etiikkaan kuuluukin kiinteästi alaisten oikeudenmukainen 
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kohteleminen. Henkilöstöpolitiikan keinoin on mahdollista vaikuttaa olennaisesti myös eettisen 

toiminnan ylläpitämiseen ja edistämiseen. Salmisen (2010, 4) teoksessa eettisen johtajan 

ominaisuuksiin mainitaan kuuluvaksi korkean moraalin ylläpito, osaaminen, terveen järjen käyttö ja 

hyvä tahto. Organisaation tavoitteethan saavutetaan henkilöstön avulla, joten muun muassa heidän 

työmoraalinsa on tärkeä tekijä, jolla tavoitteet saavutetaan. Suomalaisessa työetiikassa korostetaan 

kutsumuksen ja ahkeruuden merkitystä, johtajuudessa puolestaan hyviä suorituksia ja tuloksia. 

Toisaalta, jos johtamisessa langetaan virkavelvollisuuksien pilkuntarkkaan noudattamiseen, saattaa 

käydä niin, että se polkee alleen yleisinhimillisiä lähtökohtia ja myötätuntoa, joka muutoin saattaisi 

joissakin tilanteissa ohjata päätöksentekoa. Sillä on vaikutuksia myös henkilöstön hyvinvointiin, 

jolloin saatetaan joutua taas uudenlaiseen eettiseen ongelmatilanteeseen. (Salminen 2010,6). 

Muutamina henkilöstöön liittyvinä eettisinä ongelmina voidaan mainita muun muassa sen 

keskuudessa esiintyvää työpaikkakiusaamista, seksuaalista häirintää, ikäsyrjintää sekä työtoverin 

perusteetonta suojelemista. (Peiponen 2007, 58.) Toiminnan luonteesta johtuvien ongelmien lisäksi 

työilmapiiri ja työhön liittyvät ihmissuhteet aiheuttivat puolestaan Koivuniemen (2004, 156) 

tutkimuksen mukaan eniten ongelmia ja vaikeuksia työpaikalla. Nimenomaan kuntasektorilla 

työskentelevien henkilöiden työssä jaksamista heikentäviksi tekijöiksi työntekijät listasivat liiallisen 

työmäärän ja henkilöstöpulan lisäksi muun muassa työilmapiirin, mukaan lukien henkilöstösuhteet, 

erimielisyydet, suhtautumisen työhön ja puhumattomuuden. Myös kuntaorganisaation sisäiset 

valtakiistat ja henkilöstön aseman epävarmuus tulevaisuudessa koettiin kyseisessä tutkimuksessa 

ongelmalliseksi. (Koivuniemi 2004, 157–159.)  

Toisaalta henkilöstöulottuvuudessa ilmeneviä eettisiä ongelmia voi tarkastella myös siihen 

työnantajan puolelta kohdistuvana. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi juonittelua virkanimitysten 

suhteen, työntekijöiden puolueellista kohtelua ja sukupuolien välistä epätasa-arvoa, jotka nekään 

eivät ole jääneet tuntemattomiksi (Peiponen 2007, 58). Edellä mainitut taloudelliset haasteet ovat 

osaltaan vaikuttaneet myös kuntien työntekijöiden jaksamiseen. Henkilöstöresurssit ovat 

vähentyneet, mutta työmäärä on pysynyt samana, joten niin kuin Koivuniemi (2004, 166–167) 

toteaa, jaksamisesta tai jaksamattomuudesta on kehittynyt kuntasektorin henkilöstöpoliittinen 

ongelma.  
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6 Asiakkaat keskeisenä ulottuvuutena 

Tässä tutkimuksessa asiakkaana nähdään kuntalainen. Luonnollisesti asiakkaana voi kuitenkin olla 

myös julkisyhteisö, johon hallinnollinen toiminta kohdentuu, mutta tämän tutkimuksen puitteissa 

asiakas on kunnassa asuva henkilö eli kuntalainen. Kuntalaiset ovat tämän tutkimuksen kannalta 

yksi tärkeimmistä näkökulmista, joista eettisiä ongelmia kunnan virkamiesjohdon näkemänä 

kartoitetaan. 

6.1 Asiakkaan rooli kunnassa 

Asiakkaan rooli, tai paremminkin ominaisuudet, eroavat riippuen siitä, tarkastellaanko häntä 

julkishallinnon viranomaisen näkökulmasta yksilönä vai muuna hallinnon palveluja käyttävänä 

tahona. Hallinnon asiakkaana voidaan Heurun (2003, 108) mukaan pitää jokaista, joka anoo, vaatii, 

hakee tai tekee jonkin ilmoituksen hallintoviranomaiselle, kuten myös häntä, johon jokin hallinnon 

toimi kohdistuu. Heuru myös alistaa teoksessaan hallinnollisen toiminnan yksilön palvelijaksi, 

jolloin on perusteltua nähdä kansalaisen rooli hyvinkin vahvana ja kaiken hallintotoiminnan 

taustalla vaikuttavana tekijänä. Asiakkaan silmin katsoen hallinnon tulee siis olla kaikin tavoin 

kansalaisia palvelevaa ja oikeussuojaa antavaa. (Heuru 2003, 131.) 

Kuten Kuusikko (2007, 457) artikkelissaan toteaa, 1980-luvun lainsäädännön uudistusten myötä 

virastokulttuureja ja -rutiineja pyrittiin kehittämään asiakaslähtöisempään suuntaan. Myös 

kunnallisen demokratian käsitesisältö on muuttunut vähitellen.  Luottamushenkilöiden korostamisen 

rinnalle nousi myös kunnan asukkaisiin (vrt. asiakkaat tässä tutkimuksessa) kohdistuva ulottuvuus, 

jonka tausta-ajatuksena on kuntalaisista lähtevä kunnan itsehallinnon periaate. Se sai entistä 

konkreettisempia muotoja muun muassa hallinnon avoimuuden lisääntymisen myötä. 

Hallintoalamaisesta tuli asiakas, jota palvellaan ja nykyään palvelutyön etiikan mukaan asiakkaan 

tulisikin olla yhdenvertaisessa asemassa hallinnon toimijoiden kanssa siten kuin vain on 

mahdollista. Palvelutyön etiikka on tärkeä osa yhteiskuntaeettisyyttä, jota luonnollisesti pyritään 

noudattamaan julkisen sektorin lisäksi myös yritysmaailmassa. Asiakkaan rooli ja ”tärkeys” 

vaihtelee kuitenkin eri organisaatioissa eri tavoin, esimerkiksi terveydenhuollossa 

asiakaslähtöisyyden tavoite on määritelty tärkeimmäksi arvoksi, toisinkuin taas aivan 

toisentyyppisissä organisaatioissa. (Heuru 2006, 160; Kolthoff, Huberts & van den Heuvel 2007, 

399; Salminen & Ikola-Norrbacka 2009, 13.)  
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Asiakkaan, siis kuntalaisen, kannalta merkittävää on myös luottamuksen kokeminen julkista 

hallintoa kohtaan. Feldheim ja Wang (2003/2004, 63) tarkastelevat artikkelissaan Ethics and Public 

Trust, Results from a National Survey Yhdysvaltojen kaupunkien hallintoviranomaisille kohdistetun 

tutkimuksen tuloksia. Tutkimusten mukaan kansalaisten luottamus hallintoon ilmenee samassa 

suhteessa hallinnollisten toimijoiden eettisen käyttäytymisen suhteen. Tutkimuksen mukaan 

kansalaisten luottamusta parantamaan pyrkivissä strategioissa tulisi painottaa rehellistä ja 

totuudenmukaista toimintaa ja rohkaista kaikkinaisen avoimuuden toteutumista. Sekä hallinto-

organisaatioiden että yksittäisten työntekijöiden tasolla lojaalisuuden edistäminen julkisen edun 

vuoksi vahvistaa kansalaisten luottamuksen syntymistä ja voimistumista. Feldheimin ja Wangin 

mukaan eettinen toiminta saa aikaan eettissävytteisen ilmapiirin, joka heijastuu organisaatioiden 

välityksellä niin kansalaisiin, viranomaisiin kuin voittoa tavoitteleviin organisaatioihinkin 

voimistaen näin kansalaisten julkista luottamusta muun muassa paikalliseen hallintoon. (Feldheim 

& Wang 2003/2004, 63–67.) 

Kuten odotettavaa on, myös asiakkaat itse kokevat asiakaslähtöisyyden yhdeksi tärkeimmistä 

palvelutyön perusarvoista. Palvelutuotannon etiikan myötä tavoitellaan hyvää julkista palvelua, 

jossa asiakas on tärkeässä roolissa. Tämä näkyy esimerkiksi palvelutuotannon kehityksessä, jossa 

tähdätään koko ajan uusien asiakasryhmien etsimiseen. Asiakkaiden tarpeet tulee huomioida ja 

hallinnon ongelmat ratkaista, jolloin asiakkaiden luottamus ja ymmärrys hallintoa kohtaan kasvaa. 

(Feldheim & Wang 2003/2004, 73–74; Salminen & Ikola-Norrbacka 2009, 153.) 

6.2 Asiakasulottuvuuteen liittyvät eettiset ongelmat 

Hyvän hallinnon toteutuminen näkyy kenties parhaiten asiakaspalvelussa. Tässä tutkimuksessa 

kyseisellä käsitteellä tarkoitetaan sitä hyvän hallinnon toteuttamisen osa-aluetta, joka näyttäytyy 

asiakkaiden ja kansalaisten saaman kohtelun kautta. Sitä voidaan Salmisen ja Ikola-Norrbackan 

(2009, 26) tavoin lähestyä subjektiivisesta näkökulmasta, jolloin painottuvat kansalaisten roolit 

yhteiskunnan jäseninä ja heidän kykynsä ja mahdollisuutensa vaikuttaa ja toimia 

yhteiskunnallisissa, itseään koskevissa, asioissa. Etenkin kansalaisiin kohdistuvat eettiset ongelma-

alueet nousevatkin herkemmin tutkittavaksi, jos kansalaiset ja asiakkaat nähdään aktiivisina 

subjekteina, joihin hallinnolliset toimet kohdistuvat. Onhan kaikkinainen hallinnollinen toiminta 

olemassa kuitenkin nimenomaan asiakkaita ja kansalaisia, eikä niinkään itse järjestelmää varten. 

(Salminen & Ikola-Norrbacka 2009, 26.) 
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Asiakaspalvelun toteutumisen kautta voidaan tarkastella kansalaisten saamaa, ja toisaalta myös 

kokemaa, kohtelua hallinnollisessa toiminnassa myös eettiseltä kannalta. Tällöin eettiset ongelmat 

nousevat suoraan käytännön tilanteista. Esimerkiksi Salminen ja Ikola-Norrbacka (2009, 137) ovat 

kartoittaneet kansalaisten kokemuksia hyvästä hallinnosta asiakaspalvelu mukaan lukien. Heidän 

tutkimustuloksensa mukaansa puolet tai yli puolet kansalaisista ei kokenut eettisten arvojen 

toteutuvan kovinkaan hyvin. Seitsemän tutkimuksen tärkeimmiksi listatun eettisen näkökulman 

joukossa heikoimmin kansalaiset arvioivat toteutuvan kansalaisten tarpeisiin vastaamisen. Vaikka 

ystävällisyys ja kohtelias käytös asiakkaita kohtaan toteutuvat aika ajoin, kartoituksen mukaan 

virkailijoiden toiminnan suhteen on annettu kritiikkiä palvelun rehellisyydestä, kuten myös siitä, 

että palvelutilanteet hoidetaan vain virkailijoiden omista lähtökohdista käsin. 

Hyvään hallinnolliseen toimintaan katsotaan kuuluvan myös neuvontavelvoitteen. Se on oleellinen 

osa asiakaspalvelua, joka konkretisoituu hallintoviranomaisen noudatettavaksi myös hallintolakiin 

kirjatun palveluperiaatteen kautta. (Kuusikko 2007, 457.) Asiakaspalvelujen kokonaisuuteen kuuluu 

palvelutilanteen lisäksi luonnollisesti myös yhteiskunnan riittävä palvelutarpeisiin vastaaminen, eli 

palvelutuotannon tarjonnan varmistaminen kysyntää vastaavaksi. Kansalaisten palvelutuotantoa 

kohtaan osoittama kritiikki kohdistui tutkimuksen mukaan sekä annetun palautteen 

hyödyntämättömyyteen että palvelutuotannon ja kansalaisten odotusten kohtaamattomuuteen. 

Myöskään jonotusajat eivät tyydyttäneet asiakkaita ja tiedotuksessa palveluista koettiin olevan 

selviä puutteita. (Salminen & Ikola-Norrbacka 2009, 139.) 

Julkisen palvelun etiikka koostuu virkamiestyössä tärkeinä pidettyjen arvojen, periaatteiden ja 

velvollisuuksien vastavuoroisessa painottelussa. Jos ajatellaan esimerkiksi asiakkaan 

palvelutapahtumaa, siinä yhdistyvät sekä palvelusta vastaavien että palvelua saavien tahojen arvot. 

Toiminnan lähtökohtana on kuitenkin asiakas ja hänen tarpeensa. Näin ollen palveluperiaate 

tarkoittaa annettavan palvelun mahdollisimman hyvää laatua ja vaikuttavuutta. Asiakastehtävissä 

toimivilla on työnsä välityksellä myös merkittävä mahdollisuus vaikuttaa kansalaisten 

luottamukseen hallintoa kohtaan. (Feldheim & Wang 2003/2004, 63–66; Ikola-Norrbacka 2010, 

40.) 

Epäeettinen kohtelu ilmenee asiakkaalle konkreettisesti hallintohenkilöstön käytöksenä ja 

toimintana, jota voidaan pitää eettisesti moitittavana. Kuten jo edellä todettiin, hyvään hallintoon 

luonnollisesti kuuluisi viranomaisten asiallinen käytös, ystävällisyys ja myönteisyys, mutta 

kansalaisten keskuudessa hallintohenkilöiden käytös koetaan ajoittain ylenkatsovaksi ja 
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epäkohteliaaksi. Epäoikeudenmukaisuus ja töykeys ovat myös asiakkaiden kohtelua epäeettiseksi 

muuttavia tekijöitä. (Ikola-Norrbacka 2010, 146; Salminen & Ikola-Norrbacka 2009, 100, 150.) 

Oikeuksia heikentävään toimintaan voidaan lukea myös esimerkiksi epäeettinen asioiden tekemättä 

jättäminen, joka puolestaan ilmenee joustamattomuutena ja hallinnollisten asioiden viivyttelynä 

(Ikola-Norrbacka 2010, 146, 149). Myös syrjintä on kansalaisoikeuksia mitä suurimmassa määrin 

heikentävä ilmiö. Se voidaan nähdä esimerkiksi Salmisen ja Ikola-Norrbackan (2009, 42–43) 

tutkimuksessa, jossa todetaan, että syrjintää ilmenee esimerkiksi epätasapuolisen kohtelun 

muodossa. Tätä merkille pantavaa huomiota tukee esimerkiksi se, että kansalaiset kokevat 

vanhusten tai varattomien saaman kohtelun olevan epätasa-arvoista muihin ryhmiin verrattuna.  

Hallintoa ei myöskään pidetä kovinkaan helppona ja yksinkertaisena ja asioiden hoidossa on 

viivytyksiä. Päätösten ymmärrettävyys on heikkoa, eikä kansalaisia kuulla heitä koskevissa asioissa 

kovinkaan hyvin. Hyvän hallinnon eettiset arvot eivät toteudu hyvin myöskään päätösten 

perustelemisen, eikä jo aiemmin mainitun kansalaisten asianmukaisen neuvonnan suhteen. 

Hallinnossa käytetty virkakieli koetaan myös vaikeaselkoiseksi eikä se ole ymmärrettävää. 

(Salminen & Ikola-Norrbacka 2009, 124.) 

Kansalaiset kokevat valitettavasti tulleensa kohdelluksi hallinnossa epäoikeudenmukaisesti ja se 

ilmenee yksilötason lisäksi myös laajemmalla, kansallisella tasolla. Yhteiskunnallinen 

epäoikeudenmukaisuus näyttäytyy esimerkiksi yksilön taloudellisen toimeentulon kautta, jolloin 

rikkaat eivät koe yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta yhtä suurena ongelmana kuin 

pienempituloiset. (Salminen & Ikola-Norrbacka 2009, 124, 164.) Tällöin voidaan miettiä muun 

muassa kunnallispolitiikan osuutta pienituloisten elämässä. Millainen vaikutus kunnallistason 

ratkaisuilla on yksilön elämässä? Vaikuttavatko ne esimerkiksi sosioekonomisia eroja lisäävästi vai 

onnistutaanko paikallisen politiikan keinoin edistämään kuntalaisten välistä tasa-arvoa?  
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IV KOHDEORGANISAATIONA KUNTA 

Kunta - monimuotoinen toimija 

Kunnan profiili osana suomalaista yhteiskuntaa on hyvin moniulotteinen. Kunnat ovat 

paikallistasolla toimivia itsehallinnollisia hallinto-organisaatioita, jotka käyttävät merkittävää 

julkista valtaa. Kansanvaltaisuusvaatimusta toteuttaen ne luovat paikallisyhdyskuntina ja 

alueyhteisöinä kuntalaisilleen mahdollisuuksia vaikuttaa asuinympäristönsä kehitykseen. Kunnat 

ovat verotusoikeuden omaavia omavastuisia talousyksikköjä, jotka verorahoitteisesti toteuttavat 

tehtäviään. Samalla ne ovat toimeksiantotalouksia, jotka saavat sekä velvoituksen että oikeutuksen 

toiminnalleen kuntalaisilta. Oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna kunnat ovat sekä 

julkisoikeudellisia yhteisöjä että yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä. (Heuru 2006, 41, 268; 

Meklin ym. 2009, 238; Ryynänen 2004, 46–51, 67–72.) 

Kuntien toiminta nojaa mitä suurimmassa määrin oikeudelliseen perustaan. Niiden asema 

merkittävänä julkisen vallan käyttäjänä ja kansanvallan toteuttajana on kirjattu perustuslakiin, 

vaikkakaan kunnan itsehallinnollista asemaa ei sen merkittävyydestä huolimatta ole perustuslaissa 

mainittu. (Heuru 2006, 41.) Kuntalaki (365/1995) määrittelee pakollisten toimielinten, eli 

valtuuston, kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan, olemassaolon. Kuitenkin erityislaeista 

johtuen (esim. Kansanterveyslaki (66/1972) ja Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)) myös 

muita lautakuntia on kunnassa oltava vähintään yksi. Edellä mainittujen lisäksi kunnan toimielimiin 

voi kuulua erilaisia johtokuntia, jaostoja ja toimikuntia. (Heuru 2006, 109–110; L 731/1999.) 

Valtaosa kunnalle kuuluneista tehtävistä muodostuu hallinto- ja täytäntöönpanotehtävistä. Erilaiset 

järjestyksenpito- ja suojelustehtävät, valvonta-, verotus-, rekisteröinti- ja toimitustehtävät ovat myös 

kuntien tärkeitä tehtäväkokonaisuuksia. Kunnat hoitavat sekä laissa niille annettuja että niiden itse 

itselleen ottamia tehtäviä. Se, miten ne järjestävät tehtäviensä hoidon, on kuntien itsensä 

päätettävissä. Joiltakin osin lainsäädännössä otetaan kantaa siihen, mitkä tehtävät on hoidettava itse 

tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja mitkä tehtävistä puolestaan on yksityistettävissä. 

Vaihtoehtoisia tapoja toimintojen järjestämiseksi on lukuisia, sillä kuntien jo pitkään kiristynyt 

taloustilanne on johtanut vaihtoehtojen monipuolistamiseen. Pyrkimykset kohti tehokkuutta ja 

kustannussäästöjä ovat kasvattaneet liikelaitosten, yhtiöiden sekä ulkopuolisten tuottajien osuuksia 

kunnallishallinnon tuotantotavoissa. Yleisesti ottaen tämä on ymmärrettävissä kunnan toimintojen 

yksityistämisenä. (Heuru 2006, 67–68.) 
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Kunnallishallintoa ohjaavat periaatteet 

Kunnallishallinnollista toimintaa ja harkintaa ohjaavat lainsäädännössä määritellyt periaatteet. 

Hallinnon lainalaisuus- eli legaliteettiperiaatteen mukaan julkisen vallan käytön tulee aina perustua 

lakiin, joten toiminnan tulee noudattaa lain säätämiä muotoja ja ratkaisujen on oltava 

oikeusjärjestyksen mukaisia. (Heuru 2006, 287.) 

Objektiviteettiperiaate puolestaan velvoittaa siihen, että niin kunnallisten kuin muidenkin 

hallinnollisten ratkaisujen ja toimenpiteiden on oltava objektiivisesti perusteltavissa ja 

puolustettavissa. Se turvaa hallinnon oikeudenmukaisuutta, luotettavuutta ja puolueettomuutta ja 

estää siten mielivallan ja esteellisyyden ilmenemistä hallinnossa. Tämä periaate sisältää myös 

yhdenvertaisuuden ja tarkoitussidonnaisuuden periaatteet. (Heuru 2006, 294.) Yhdenvertaisuus lain 

edessä turvaa kansalaisille tasa-arvoisen kohtelun muun muassa heidän tekojensa, ominaisuuksiensa 

ja käyttäytymisensä suhteen. Se kieltää syrjinnän niin välittömästi kuin välillisesti. Kuntien 

toiminnassa tämä näyttäytyy esimerkiksi maankäytön suunnittelussa ja virkojen täyttämisessä. 

Kuntien, kuten muidenkin viranomaisten, tulee kaikessa toiminnassaan myös edistää naisten ja 

miesten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja luoda sellaiset hallinnolliset olosuhteet, että edellä 

mainittujen tavoitteiden toteuttaminen varmistuu. (Heuru 2006, 313–326.) Kaikkinaisen 

hallinnollisen toiminnan tulee olla myös tarkoituksenmukaisuusperiaatteen mukaista, jolloin se on 

tarkoitussidonnaista, oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden ja luottamuksensuojan täyttävää. 

(Heuru 2006, 329, 345.)  

Kaiken kaikkiaan eri periaatteiden mukainen hallinto noudattaa kunnallishallinnossa myös hyvän 

hallinnon periaatetta. Sen sijaan, että hyvä hallinto olisi tarkkaan määritelty käsite, se jättää 

tulkinnan varaa konkreettisen toiminnan suhteen. Hautamäki (2004, 223) jäsentää hyvän hallinnon 

käsitettä ja sen olettamusta oikeudellisen tarkastelun ja etenkin perustuslain pohjalta rakentuvaksi. 

Hyvän hallinnon takeet on kirjattu sekä perustuslakiin että hallintolakiin ja oikeudellisten 

ratkaisukäytäntöjen ohella myös perustuslakia alemmanasteiset säädökset täydentävät hyvän 

hallinnon oikeudellissävytteistä sisältöä. Hyvää hallintoa peräänkuulutetaan myös Euroopan 

perusoikeuskirjassa, jossa oikeus hyvään hallintoon sisältyy kansalaisten oikeuksia koskevaan 

lukuun. (Hautamäki 2004, 223.) 

Kuten myös Ikola-Norrbackan (2010, 50) tutkimuksessa todetaan, hyvä hallinto on läheisessä 

yhteydessä eettisyyteen. Hyvän hallinnon keskeisimpiin kriteereihin kuuluvat eettiset periaatteet, 
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kuten vastuullisuus, palvelulähtöisyys, tuloksellisuus ja luotettavuus. Samoin Salmisen ja Ikola-

Norrbackan (2009, 110, 116) mukaan ”hyvä hallinto on ideaalinen tavoite yhteisesti hyväksyttyine 

ja noudatettavine eettisine periaatteineen”. Sen normiperusta rakentuu yleislakeihin ja 

erityissäännöksiin. Kuten he toteavat, julkisyhteisöjen eettisyyttä ja hyvää hallintoa turvataan 

lainsäädännöllä, joka täsmentää eettisen käyttäytymisen perusteita esimerkiksi viranhaltijoita 

varten.  

Kunnallishallinnon ongelmat ja miten niihin on pyritty vastaamaan 

Kuten Prättälä (2003, 17) toteaa, eniten eettisiä pulmia kunnallishallinnossa aiheuttaa politiikka. 

Ryynänen (2008, 192) puolestaan mainitsee, miten kuntia koettelee mitä suurimmissa määrin 

demografinen muutos. Ikärakenteen muutoksen ja alueellinen syrjäytyminen harvaan asuttujen 

alueiden kuihtumisen ohella ovat suuri haaste kunnalliselle hallinnolle. Kansalaisten 

yhdenvertaisuuden turvaaminen muun muassa palvelujen saatavuuden suhteen on edellytys 

kuntalaisten tasa-arvoiselle kohtelulle, mutta yhteiskunnallisen ikääntymiskehityksen sekä 

niukkojen taloudellisten resurssien asettamat rajat johtavat tasa-arvoajattelun uudenlaiseen 

tilanteeseen. (Ryynänen 2008, 193.) Eriarvoisuuden kasvu alkoi jo 1990-luvun lamasta ja 

globalisaation vauhdittumisesta, sillä niiden seurauksena elinkeinoelämä, työpaikat ja työikäinen 

väestö alkoivat keskittyä harvoille kasvupaikoille (Hämäläinen ym. 2009, 19). Ulkopuolelta tulevat 

reunaehdot siis saavat aikaan filosofisen ongelman, jonka ratkaisulle ei liene olemassa 

yksiselitteistä mallia. 

Kunnallishallinnon ongelmakentän moninaisuuteen on pyritty vastaamaan eri keinoin. Paras -

hankkeen seurauksena koko kuntakenttä on kokenut suuren murroksen. Kuntien määrä on 

vähentynyt reilusti ja palvelujen järjestämisen uudet tavat koettelevat kuntien hallintorakennetta. 

(Hämäläinen ym. 2009, 19.) Hallintoelämää on kehitetty muun muassa huonosti suomennettavissa 

olevan governance -ajattelun pohjalta. Se on uuden julkisjohtamisopin uudelleen kehittämistä ja sen 

taustalla on pyrkimys toimia kompleksisen ja dynaamisen yhteiskuntakehityksen asettamissa 

puitteissa verkostomaisesti. Verkostomaiseen toimintaan osallistuvat muiden toimijatahojen ohella 

myös julkishallinnolliset instanssit, sillä verkostomaisten yhteistoimintamuotojen käyttö 

yhteiskunnan sisällä on mitä suurimmassa määrin realistinen pyrkimys. Good local governance -

käsitteen mukainen ajattelu puolestaan painottaa kansalaisten sitoutumista ja vahvistaa heidän omaa 

vastuutaan kuntatasolla. (Ryynänen 2008, 211–213.)   
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V TUTKIMUKSEN AINEISTON KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY 

1 Aineiston kerääminen 

Tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa merkittävimpiä kunnallisessa hallinnossa esiintyviä eettisiä 

ongelmia asiantuntijoiden näkeminä. Tämä lähtökohta luo pohjan laadullisen tutkimusmetodin 

käyttämiselle. Kuten Metsämuuronen (2006, 88) toteaa, laadullinen tutkimusote soveltuu hyvin 

tutkimukseen silloin, kun halutaan tutkia tilanteita, joita ei voida järjestää kokeeksi tai joissa ei 

voida kontrolloida kaikkia selittäviä tekijöitä. Kun kysymyksessä on vähän tutkittu, suhteellisen 

tuntematon alue ja tutkimuksessa halutaan tutkia hieman arkaluontoisiakin asioita, 

lomakehaastattelu, kuten Hirsjärvi (2007c, 200–203) toteaa, on hyvä aineiston keräämisen 

menetelmä.  

Koska eettinen ulottuvuus on laaja kokonaisuus, tutkimuksen suunnitteluvaiheessa päädyttiin 

laatimaan kuntien ja kaupunkien johtajille avoimia kysymyksiä sisältävä kyselylomake, jossa 

kartoitettiin merkittävimpien eettisten ongelmien esiintymistä kunnallisen hallinnon eri osa-alueilla. 

Kuntien asiantuntijat nostivat vastauksissaan siis itsenäisesti esiin merkittävimmät kohtaamansa 

eettiset ongelmat. Vastausten pohjalta tuotettiin tietoa eettisten ongelmien yleisyydestä ja haettiin 

mahdollisuuksia niiden ratkaisemiseksi. Kuten jo aiemmin todettiin, kyselyn vastaajiksi valittiin 

kuntien- ja kaupunkien johtajat, koska he edustavat tärkeää, aiemmin kartoittamatonta näkökulmaa. 

Avoimia kysymyksiä sisältävä kysely antaa tutkimuksen aiheen luonteen huomioon ottaen 

hedelmällisempiä ja syvällisempiä vastauksia, kuin esimerkiksi kvantitatiivisena tutkimuksena 

toteutettu kysely. Kysymykset olivat muodossa: "Mitkä ovat kokemuksienne mukaan 

merkittävimmät hallinnon (eri osa-alue) liittyvät eettiset ongelmat? Mainitkaa niistä vähintään 

kolme, mutta voitte mainita myös useampia jos haluatte" (liite 1). Ongelmia kysyttiin suunnittelun, 

päätöksenteon, henkilöstöhallinnon ja talouden suhteen sekä myös suhteissa poliittisiin päättäjiin ja 

kuntalaisiin. Kyseiset osa-alueet ovat tärkeimpiä kunnallisen hallinnon sektoreita, joten 

haarukoimalla ongelmia niiden kautta, pyrittiin saamaan kattava kuva kuntien eettisestä 

ongelmakentästä. 
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Kysely kohdennettiin pääosin kuntiin, joissa oli 7 000‒ 30 000 asukasta. Mukana oli myös 1kahden 

suuremman kaupungin asiantuntijoita. Pienet kunnat kohtaavat osittain erilaisia haasteita juuri 

väkimääräänsä liittyen kuin suuremmat kunnat, joiden haasteet kyseisen seikan suhteen ilmenevät 

hieman toisella tavalla. Pienempien kuntien ja kaupunkien kohtaamaan ongelmallisuuteen kuuluvat 

myös haja-asutusalueisiin liittyvät tekijät, joiden vuoksi esimerkiksi rahalliset kohdennukset 

edellyttävät pohdintaa kaikkia kuntalaisia koskevista näkökulmista.  

Kaikkineen kysely lähetettiin 67:lle kunnan- tai kaupunginjohtajalle tai muulle kunnallisen 

hallinnon asiantuntijalle ja heistä vastasi yhteensä 24. Kohderyhmän laajentaminen oli aiheellista, 

sillä se lisäsi aineiston saturaatiota, joka tutkimuksen tekemisen kannalta on sangen oleellista. 

Aineiston kyllääntymisellä, saturaatiolla, aineistosta saadaan nousemaan esiin se teoreettinen 

peruskuvio, joka tutkimuskohteesta on mahdollista saada. Toisaalta jo pienessäkin otoksessa 

aineisto saattaa alkaa toistaa itseään eli näin ollen pienikin otos voi mahdollistaa tutkimuskohteen 

tulosten yleistettävyyden. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 87–88.) Tässä tutkimuksessa aineiston määrä 

on nähty riittäväksi kyseisellä vastaajamäärällä, tosin lisävastausten hankkiminen olisi ollut myös 

tutkimuksen aikataulun puitteissa mahdotonta. 

2 Aineiston käsittelyn menetelmänä grounded theory 

Tutkimusaineiston käsittelyn taustalla on niin kutsuttu aineistopohjainen tapa tehdä tutkimusta. 

Barney Glaserin ja Anselm Straussin 1960-luvulla kehittämässä grounded theoryssä, on tarkoitus 

muodostaa ja kehittää teoria kerätyn aineiston pohjalta, jolloin aineiston analyysin toteuttamisella 

tai tutkimuksen lopputuloksilla ei ole yhteyttä aiempiin aiheesta tehtyihin havaintoihin tai 

teorioihin. Grounded theory sopii analyysimenetelmänä erityisen hyvin tutkimusaiheisiin, jotka ovat 

uusia, eikä aiempaa tutkimustietoa ole löydettävissä. Tämän tutkimuksen aineiston 

analyysimenetelmäksi valittiin grounded theory juuri sen vuoksi, että aikaisempia tutkimuksia 

kyseisestä aiheesta ei juuri ole löydettävissä. (Koskela 2007, 91.) 

 

Deduktiivisen tarkastelun sijaan grounded theory edustaa siis induktiivista lähestymistapaa. 

Tutkimukselle on ominaista yksilöllisten kokemusten tarkastelu. Aineistolähtöinen analyysi on 

luonteeltaan vaiheittaista teorian rakentamista, joka perustuu aineiston lukemiseen useaan kertaan. 

Luenta on kaksisuuntaista, sekä teoriasta että aineistosta ammentavaa ja aineistoa jäsennetään 
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luennan myötä syntyvien käsitteiden avulla. Tutkimuskysymysten merkitys prosessissa voidaan 

nähdä lähinnä tutkittavaa ilmiötä havainnollistavina ilmaisuina, jotka ohjaavat ja auttavat tutkijaa 

tutkimaan kohdettaan ja avaamaan sen sisältöä vapaasti. (Koskela 2007, 91; Silvonen & Keso 1999, 

89, 95; Strauss & Corbin 1990, 37–39; Tuomi & Sarajärvi 2009, 95.) Tämän tutkimuksen puitteissa 

tavoitteena on aineistopohjaisen mallin luominen. 

Analyysimenetelmänä grounded theory on sangen moniulotteinen. Sitä kohtaan on esitetty myös 

paljon kritiikkiä, sillä kuten Silvonen ja Keso (1999, 95) toteavat, laadullisen aineiston luenta ja 

teoreettinen tulkinta on pulmallinen prosessi, johon sisältyy aina runsaasti perustavanlaatuisia 

ongelmia. Avoimiksi ja vaille vastausta ovat jääneet esimerkiksi kysymykset, jotka nousevat 

tutkijan henkilökohtaisesta työtavasta, liittyvät koodauksen käytännöllisiin tekniikoihin tai 

kohdistuvat teoreettisen sensitiivisyyden rooliin kuvaavien käsitteiden rakentamisessa. Kritiikkiä on 

esitetty myös menetelmän induktiivisuutta kohtaan. Sitä ei nähdä missään muodossaan puhtaan 

induktiivisena, vaan sen taustalla on systemaattinen näkemys sosiaalisen maailman luonteesta. 

(Silvonen & Keso 1999, 95.) 

Haastetta menetelmän käyttämiselle on lisännyt myös se, että Glaser ja Strauss jatkoivat 

menetelmänsä kehittämistä eri näkökulmista. Strauss painotti tutkijan omaa näkökulmaa kun taas 

Glaser tutkittavien äänen kuulemista. Tämän kiistan taustalla on aineistopohjaisen analyysin 

vivahteikas ja monisärmäinen luonne. Glaserin ja Straussin painotuseroista johtuen on silti hyvin 

ymmärrettävää, että kehitystyön seurauksena on kaksi erilaista tutkimusmallia. Grounded theory -

metodia koskevia näkemyseroja ei kuitenkaan ole onnistuttu sovittamaan yhteen, joten ongelmat 

filosofis-metodologisella tasolla ovat edelleen ratkaisematta. Kaikesta huolimatta Glaserin ja 

Straussin kehittämä aineistolähtöinen metodi on ainutlaatuinen. Siinä korostuu avoimuus 

sosiaaliselle todellisuudelle, joka puolestaan mahdollistaa uusien, aiemmin tuntemattomien 

näkökulmien ja ilmiöiden havaitsemisen tutkittavassa asiassa. (Koskela 2007, 93; Silvonen & Keso 

1999, 94–95.) 
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VI TUTKIMUKSEN LAADULLINEN ANALYYSI 

Laadullinen tutkimus on vaiheittain etenevä luova prosessi. Tämä tutkimus nojaa empirian 

paljastamaan todellisuuteen, jonka pohjalta luodaan malli kunnallishallinnossa ilmenevistä eettisistä 

ongelmista. Aineiston analyysi on kuitenkin monivaiheinen prosessi, joka etenee edestakaisesti 

liukuen alkuperäisen aineiston ja analysointiin kuuluvien tulkintojen välillä. Analyysin eteneminen 

on esitetty yksinkertaistetusti kuviossa 2. 

 

 

Kuvio 2 Tutkimusaineiston analyysin etenemisvaiheet. 

1 Analyysin ensimmäinen vaihe: Avoin koodaus 

Aineiston analyysin ensimmäinen vaihe sisälsi aineiston purkamisen avoimiksi koodeiksi ja niiden 

jäsentämisen edelleen käsitteiksi. Tätä analyysin vaihetta kutsutaan avoimeksi koodaukseksi ja sen 

edellytyksenä oli aineiston lukeminen huolellisesti läpi useaan kertaan. Kuten Koskela (2007, 95–

97) toteaa, käsittelyn yhteydessä aineiston sisällössä ilmenee runsaasti erilaisia vaihteluvälejä ja 

ulottuvuuksia, jotka myös tässä tutkimuksessa pyrittiin huomioimaan mahdollisimman 
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monipuolisesti. Aineistosta nostettiin esiin maininnat, joista analyysin alkuvaiheen avoimet koodit 

muodostuivat. Ne luokiteltiin aineistosta ensin kuuden osa-alueen sisällä. Avoimia koodeja olivat 

esimerkiksi "Jääviystulkinta ongelmallista", "Priorisointia resurssien niukkuuden vuoksi" ja 

"Yleisen edun määrittämisen vaikeus". (Koskela 2007, 93; Strauss & Corbin 1990, 62.) 

Tutkimustulosten mahdollisimman luotettavan analyysin turvaamiseksi avoimet koodit pyrittiin 

muotoilemaan mahdollisimman hyvin alkuperäistä ilmaisua noudattaen. Tällä pyrittiin turvaamaan 

myös vastaajien antamista vastauksista löydettävissä oleva sanaton viesti, joka ilmeni lähinnä 

esimerkiksi vain asiayhteyden pohjalta. Koskelan (2007, 104) mukaan luovuus ja mielikuvitus ovat 

oleellinen osa analyysiprosessia ja näin ollen grounded theory -menetelmän käyttäjän onkin hyvä 

ajoittain edetä intuitionsa varassa. Tämä korostui merkittävästi juuri tässä analyysin ensimmäisessä 

vaiheessa.   

2 Analyysin toinen vaihe: Aksiaalinen koodaus 

Aineiston avoimista koodeista, joita oli yhteensä 429 kappaletta, nousi kokonaisuuksia, jotka 

tutkimuksen toisessa vaiheessa nimettiin käsitteiksi. Koska tarkoitus oli tutkia kunnallisen 

hallinnon eettisiä ongelmia yleensä, lomakkeen kysymyksissä olevat osa-aluekohtaiset rajaukset 

poistettiin ja aineistoa alettiin käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Tässä vaiheessa myös ”yli jääneet” 

koodit, jotka eivät olleet luontevasti päätyneet käsitteiden alle koodien luokitteluvaiheessa, liitettiin 

muihin aineistosta nouseviin käsitteisiin. Käsitteitä muodostui yhteensä 28 ja yksi käsite sisälsi 

vähintään neljä avointa koodia. Käsitteitä olivat esimerkiksi vuorovaikutus, valtatekijät ja 

epätasapaino. 

Avointen koodien sijoittelu eri käsitteiden alle tapahtui aineistosta huokuvan asiayhteyden 

perusteella. Käsitteiden sijaan, myös kategoria -nimitys olisi ollut mahdollinen jo tässä vaiheessa, 

mutta tässä tutkimuksessa vasta käsitteet on luokiteltu eri kategorioihin. Tätä vaihetta voidaan 

kutsua myös aksiaalisen koodauksen vaiheeksi, jossa olennaista on juuri käsitteiden suhteuttaminen 

toisiinsa (Koskela 2007, 93). Koska aineistosta välittyi tulkintoja selkeistä syiden ja seurauksien 

suhteista, useat koodit olisivat sopineet lukuisten muidenkin käsitteiden alaisuuteen. Aineiston 

analysoinnissa käytettyyn jaotteluun päädyttiin kuitenkin koodien sisällöllisten ulottuvuuksien 

perusteella, jolloin alkuperäisestä aineistosta kumpuavat nyanssit säilyivät paremmin aineistoa 

kunnioittavalla tavalla. Käsitteiden alla olevien avointen koodien lukumäärä vaihtelee myös 
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runsaasti. Määrällisesti vähän koodeja saaneet käsitteet ovat kuitenkin alkuperäisen 

aineistokokonaisuuden kannalta merkittäviä eikä niiden yhdistämistä esimerkiksi jonkin toisen 

käsitteen alaisuuteen ole näin ollen nähty tarpeellisena.  

3 Analyysin kolmas vaihe: Selektiivinen koodaus 

Analyysin kolmannessa vaiheesa käsitteet koottiin loogisiksi kokonaisuuksiksi eli pääkategorioiksi 

joiden pohjalta muodostettiin tutkimuksen ydinkategoria. Alkuperäinen tutkimustehtävä oli 

selvittää merkittävimmät kunnallisen hallinnon ongelma-alueet ja aineiston analysoinnin edetessä 

pääkategoriat nousivat selkeästi sieltä esiin. Kuten Koskela (2007, 96) mainitsee, pääkategoriat 

sisältävät sitaateissaan viittauksia toisiin pääkategorioihin. Näiden viittausten ja pääkategorioiden 

sisältöjen perusteella niitä muodostui useiden eri kokoonpanojen muotoilujen jälkeen lopulta kuusi 

kappaletta: arvokysymykset, osallisten riippumattomuus, kommunikaatio, päätöksenteko, 

toimijoiden asema ja toiminnan optimointi (kuvio 3).  

 

Kuvio 3 Pääkategorioiden muodostama kokonaisuus. 

 

Tätä vaihetta Strauss ja Corbin (1990, 116–118) kutsuvat selektiiviseksi koodaukseksi. Kyseiselle 

vaiheelle on ominaista se, että muut kategoriat nivotaan ydinkategorian yhteyteen teoriaksi 
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(Koskela 2007, 93, 96). Tässä tutkimuksessa muodostetaan kuitenkin teorian sijaan malli. 

Tutkimuksen kategoriat, käsitteet ja avointen koodien lukumäärät on koottu liitteeseen 2 

selventämään niiden keskinäisiä suhteita. 

Seuraavaksi tarkastellaan jokaisen selektiivisen koodauksen vaiheessa syntyneen kategorian 

luonnetta ja sisältöä eettisen ongelmallisuuden kannalta. Kuten edellä mainittiin, kategoriat 

sisältävät viittauksia toisiinsa. Tämä on merkki muun muassa Koskelan (2007, 97) mainitsemasta 

aineiston edestakaisesta liikkeestä. Tässä yhteydessä merkittävimmät tutkimustulokset esitetään 

pelkistettynä, tarkastelematta niitä vielä tutkimusaihetta koskevan teorian pohjalta. Tulosten 

esittelyyn yhdistetään myös alkuperäisistä vastauksista koottuja ilmaisuja ja kirjain alkuperäisten 

vastausten perässä tarkoittaa vastaajaa. Kyseinen tieto on olennainen lähinnä vain tutkimuksen 

tekijän kannalta analyysivaihetta kirjoitettaessa. 

Arvokysymykset ja niiden eettinen ongelmallisuus  

Ensimmäiseen kategoriaan yhdistyivät perinteisten arvojen, kuten oikeudenmukaisuuden, tasa-

arvon ja avoimuuden toteutumiseen liittyvät kunnallishallinnossa ilmenevät eettiset ongelmat. 

Vaikka tutkimuskohteena olivatkin kuntien asiantuntijat, vastauksissa painottui voimakkaasti 

kuntalaisten näkökulma, se millainen vaikutus kyseisillä arvoilla on kuntalaisiin. Esiin nousi huoli 

oikeudenmukaisuuden toteutumisesta niin verotuksen kuin tehtyjen päätösten 

oikeudenmukaisuuden suhteen. Oikeudenmukaisuus arvona ja toivottavana eettisenä tekijänä 

limittyi myös tasapuolisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen.  Seuraavassa on lueteltu vastaajien 

kommentteja edellä mainittuihin arvoihin liittyvistä merkittävimmistä eettisistä ongelmista. 

Tasa-arvolla tasapäistetään. (A) 

 

Avoimuus. (E) 

 

Jakaantuuko panosten käyttö oikeudenmukaisesti. (H) 

 

Salassapito- ja julkisuuslainsäädännön osaaminen. Jopa valtuustokeskusteluissa kuulee 

poliitikon suusta, että ”keittiön kautta kyllä tiedän sen..” Eli monesti puoliso tai 

sukulainen (tuttava) on kunnassa sellaisessa työssä, jossa ollaan tekemisissä salassa 

pidettävien asioiden kanssa. Jokunen vuosi sitten muistan lukeneeni erään kaupungin 

terveyspalvelujen osalta asiakkaiden pelkäävän julkisten palvelujen käyttöä (”kun ne 

tiedot leviävät”). Tämä sama koskee montaa muutakin alaa ja lisämausteita ovat tuoneet 

maahanmuuttajat. Heidän osaltaan haluttaisiin ohittaa ”demokratian ja asioitten 

julkisuuden” nimissä voimassa oleva lainsäädäntö. (P) 
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Tasa-arvon huomioiminen, oikeudenmukaisuus. (S) 

 

Ongelmana (on) pystyä olemaan riittävän tasapuolinen. (T) 

 

Edellä mainitusta tasa-arvosta eroten erityisesti huoli tasavertaisen kohtelun vaatimuksen 

toteutumisesta, sekä erilaisten ryhmien kesken että yksilöiden välillä, nousi esiin useista 

vastauksista. Tämä kävi ilmi niin kuntalaisten näkökulmasta kuin kunnan työntekijöiden kohtelusta. 

Tasapuolisen palkitsemisen toteutuminen, kuten myös henkilöstön tasapuolinen kohtelu, koettiin 

käytännön elämässä eettisesti ongelmallisena. Yllättävänä mainintana vastauksissa nousi esiin myös 

tasavertaisuuden vaatimuksen kääntyminen itseään vastaan. Vastaajien keskuudessa näkyi pelko 

siitä, että tiukasti tasapuolisuutta noudatettaessa esimerkiksi tuloksellisuuteen tai muunlaiseen 

palkitsemisperusteeseen perustuva palkankorotus kääntyy helposti itseään vastaan menettäen 

alkuperäisen tarkoituksensa.  

Suhtautuminen tasapuolisesti eri arvomaailmaa edustaviin (jos olet itse porvari, niin 

miten suhtaudut vasemmistolaisiin ja vaikkapa perussuomalaisiin --- ja miten nuo 

suhtautuvat sinuun). (C) 

 

Kansalaisten tasa-arvosta huolehtiminen. (K) 

 

Yhdenvertaisuus. Esimerkiksi palkkojen määräytymisen perusteet ja syyt ovat 

vuosikymmenien takaa (hoitoalan heikot palkat suhteessa teknisen alan palkkoihin). 

Palkka-asioissa on havaintoja samanlaisesta: Se saa palkankorotuksen, jos sillekin 

myönnetään. (P) 

Miten kuntalaiset saisivat tasavertaisen kohtelun. (T) 

 

Vastauksissa esiintyi useita mainintoja yleisesti ottaen arvo- ja moraalimaailmaan ja sen 

ilmenemiseen liittyen. Arvot vaikuttavat aika ajoin olevan törmäyskurssilla toisiinsa nähden, sillä 

ne koettiin ristiriitaisiksi sekä keskenään että esimerkiksi päätösten tosiasiallisten vaikutusten 

myötä. Arvomaailman kompleksisuus ilmenee myös ikään kuin peilautuen vastakkaisena ilmiönä 

toisaalle. Esimerkiksi rehellisyys tai luottamuksellisuus yhdelle taholle voi näyttäytyä eettisesti 

ongelmallisena toiselle taholle. Myös arvojen toteutumisen seuranta koettiin vaikeana, 

ongelmallista on varmistaa toiminnan hyvyys. 

Julkisuus (kunnallisen päätöksenteon pääsääntöinen julkisuus, tekee ratkaisuista usein 

tahattoman julmia – otetaan nyt esimerkiksi vaikkapa varoituksen antaminen 

työntekijälle.  Se on julkinen päätös ja usein pienessä kunnassa kuuluu luottamuselimen 

päätösvaltaan. Ohjaavasta varoitusmenettelystä, tuleekin tällöin julkinen jalkapuu – 

toisaalta se ei saisi estää toimimasta oikein). (C) 
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Johtamisen haasteet: miten henkilöstöhallinto varmistaa johtamisen hyvyyden ja sen 

osaamisen? Ohjeet ja sopimukset voivat olla hyviä ja oikeita ja henkilöstöammattilaiset 

luulevat kaikkien esimiesten toimivan niiden mukaisesti. Kun tietoon tulee ongelmia 

ketä uskotaan, esimiestä vai henkilöstöä. Kohdellaanko henkilöstöä tasapuolisesti ja 

oikeudenmukaisesti. Saako koko henkilöstö samat edut ja kohdistuuko siihen samat 

vaatimukset  yksitäisen esimiehen toiminnassa ja eri esimiesten välillä eri 

työyhteisöissä. (N) 

Arvioidaanko riittävästi moraalia talousasioissa, onko oikeudenmukainen, suosiiko 

paikallisuutta jne. (T) 

 

Osallisten riippumattomuus ja eettiset ongelmat 

Merkittävimmät kunnallisessa hallinnossa toimivien henkilöiden riippumattomuutta murtavat tekijät 

liittyvät erilaisiin intressiristiriitoihin ja sidonnaisuuksiin. Tämän tutkimuksen koko aineistoa 

tarkasteltaessa kyseinen käsitekokonaisuus keräsi kaikista eniten mainintoja lävistäen koko 

kunnallisen hallinnon kaikkine osa-alueineen. Hallinnossa toimivien henkilöiden 

riippumattomuuteen liittyvät ongelmat muodostivat tutkimustulosten kokonaisuudessa toiseksi 

suurimman kategorian. Näin ollen riippumattomuuteen liittyvää problematiikkaa voidaan tämän 

tutkimuksen tulosten valossa pitää kunnallishallinnossa vakavana ongelmana. Tästä on selkeä 

yhteys myös hallinnollisten toimijoiden asemiin kunnissa, sillä osaltaan intressiristiriitojen ja 

sidonnaisuuksien syntymiseen vaikuttavat juuri toimijoiden moninaiset roolit kunnalliselämässä. 

Tehdäänkö kaikki valmistelu ja tehdäänkö kaikkiin asioihin päätökset tasapuolisesti ja 

oikeudenmukaisesti, vai missä määrin niihin "tulee väriä eri intressitahoista" ja 

puhtaasti omasta edusta. (D) 

Aktiivinen toiminta samoissa viiteryhmissä/manipulaatiovaara, sukulaisuus sekä jonkun 

kansalais- tai asukasryhmän näkyvä suosiminen. (F) 

Luottamushenkilöillä on erilaisiin yhteistyöverkostoihin liittyviä kytkentöjä, jotka 

vaikuttavat suoraan henkilöstöä koskeviin päätöksiin. (G) 

Laskelmia on helppo laatia tarkoitusperät huomioiden. (O) 

Eturyhmien painostus voi olla sillä rajalla, että kohtuus ylittyy. Tämä on tuttua 

erityisesti erilaisten avustusten ja tilojen (kulttuuri, opetus, urheilu) alueella. (P) 

 

Päätöksenteossa mukana niitä, joita päätös koskee (kunnalla eri tehtävissä töissä olevat 

ja ammattiyhdistykseen kuuluvat). (V) 
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Erilaisten intressien kirjo kunnissa on valtava ja ristiriidoissa, joita niiden suhteen ilmenee, on 

runsaasti variaatioita. Ristiriitoihin ajaudutaan sekä yksilön että yhteisön tasolla, niin 

kunnallishallinnon sisällä kuin ulkopuolellakin. Aineistosta huokui myös osittain intressiristiriitojen 

taustalla oleva ja niitä aiheuttava henkinen paine, jota kuntien virkamiehet ja päättäjät ajoittain 

kokevat omien sidosryhmiensä, kuten tuttavapiirinsä tai jonkin kansanryhmän taholta. 

Intressiristiriitojen käsite limittyy läheisesti myös oman edun ja ryhmän edun tavoittelun 

käsitteisiin. Vastausten pohjalta on selkeästi tulkittavissa se, että päätöksentekoa eivät useinkaan 

ohjaa enää poliittiset ideologiat vaan tilalle tulleet omat tai poliitikon edustaman ryhmän edut.  

Päättäjät ajavat omaa etua suhteessa kunnan etuun → viranhaltijan 

kiusallinen asema sanoa ei vaikutusvaltaiselle päättäjälle. (A) 

Miten suhtaudun oman tuttavapiirin asioiden edistämiseen kunnassa (ja) miten 

suhtaudun perheeni asioiden edistämisen kunnassa. (H) 

Omanedun tavoittelu. (S) 

 

Tutkimustulosten mukaan tärkeäksi koettuja etuja pyritään ajamaan kunnissa valitettavan usein 

häikäilemättömin keinoin. Tavoitteiden saavuttamiseksi turvaudutaan jopa uhkailuun, lahjontaan ja 

kiristykseen. Tämä koskee kuitenkin lähinnä kuntalaisten omien etujen edistämispyrkimyksiä. 

Virkamiesten ja poliittisten päättäjien sidonnaisuuksia hallinnossa ilmenee niin poliittisin, 

taloudellisin kuin henkilösuhteisiin pohjaavin perustein. Lain määrittelemä esteellisyys ei myöskään 

estä eri toimijoita vaikuttamasta asioiden suunnitteluun, joskin esteellisyyden suhteen 

ongelmalliseksi koettiin myös sen ilmaantuminen kesken käsittelyprosessin. Tämä seikka ilmentää 

sitä, että virkamiesten ja poliittisten päättäjien herkkyys omalle asemalleen on hyvin vaillinaista.  

 Jääviysasiat, jolloin , vaikka ei oltaisikaan kirjaimellisesti jäävejä, ollaan asiallisesti tai 

välillisesti jollain tavalla "omassa asiassa" liikkeellä. (D) 

Esteellisyyttä on entistä enemmin alettu pohtia ja ottaa huomioon. Missä määrin 

hallinnon suunnittelijat (valmistelijat) ovat enemmän tai vähemmän valmistelemassa ja 

päättämässä tärkeistä hallinnon suunnittelua koskevista asioista. Nämä asiat voivat 

koskea asianomaisen (työntekijän, viranhaltijan tai luottamushenkilön) omaa 

(sukulaisen, ystävän, puoluekaverin jne.) asemaa. (P) 

 

Kuntalaisten kannalta riippumattomuutta ei voi tarkastella täsmälleen samasta näkökulmasta, kuin 

virkamiesten tai poliittisten päättäjien. Eettisiä ongelmia kartoitettaessa aineistosta nousi kuitenkin 
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useita mainintoja kuntalaisten roolista osallistujina. Kuntalaisten tulkinta omasta parhaastaan on 

usein sangen subjektiivinen, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen unohtuu. Tällöin eettinen 

ongelmallisuus näyttäytyy välinpitämättömyydessä muita näkökulmia kohtaan. Asiaan saattaa 

vaikuttaa myös se, että yhteydenpito päättäjien ja kuntalaisten välillä voisi toimia paremmin, kuten 

myös heidän osallistumismahdollisuuksiensa onnistuneempi turvaaminen. 

Kuntalainen uhkailee julkisuudella, oikeusjutulla ym. (A) 

Meitä kuntalaisia on joka junaan, niinpä myös ongelmia syntyy aina joidenkin kanssa 

useimmiten samalla tavalla kuin luottamushenkilöiden kanssa, edellytetään sitoutumista 

joidenkin yksittäisiin tavoitteisiin vastoin sovittuja periaatteita, tätä tapahtuu useimmin. 

(G)  

Tietoisuus omista oikeuksista ja niiden tulkinnat. (L) 

Oikeasti tavallisen ihmisen kokemuksista ei tahdo saada on line kuvaa - jotenkin 

vääristyy helposti kun vain ne, joilla on riittävästi voimaa saada äänensä kuuluviin 

saavat - olisi löydettävä lisää jatkuvan palautteen keräämistä - olemme näitä malleja 

täällä nyt kehittämässä. (M) 

 

Kommunikaatiossa ilmenevät eettiset ongelmat 

Yhtenä hieman yllättävänä kategoriana aineistosta nousi esiin kommunikaation kategoria. Siihen 

kuuluvat niin tiedottamiseen ja informaation jakoon liittyvät asiat kuin vuorovaikutuksen ja 

osallistumisen käsitekokonaisuudet. Myös henkilösuhteiden ja yksilön ongelmien käsitteet on liitetty 

tähän kategoriaan niiden kommunikaatiota läheisesti sivuavien sisältöjen vuoksi. 

Kokonaisuudessaan kommunikaation kategoria on hyvin mielenkiintoa herättävä. Tiedottamisen ja 

informaation jakoon liittyvistä maininnoista heijastui niiden ongelmallisuus tiedonantajien kannalta. 

Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että eri tahojen välisissä tiedonjaoissa mietitään ennen 

tiedottamista hyvin tarkasti miten paljon tietoa annetaan, kenelle se kohdennetaan, miten tiedonanto 

ajoitetaan ja millaisia intressejä sen avulla pyritään edistämään. Tiedottamisen tarkoituksellinen 

rajallisuus luonnollisesti heikentää avoimuuden toteutumista ja aiheuttaa näin eettisesti 

ongelmallisia tilanteita. Tällaisen tilanteen syyksi mainittiin esimerkiksi taloudellinen näkökulma. 

Palveluista tiedottaminen kuntalaisille saa aikaan kasvaneen kysynnän ja sen myötä menojen 

kasvun. 



50 

 

Viranomaisten välinen tietosuojaongelma (100 % tietosuoja ei aina olisi kuntalaisten 

edun mukaista). Viestinnän tarkoituksenhakuisuus. (O) 

 

Miten palveluista tiedotetaan ja kuinka hyvin ne pidetään saatavilla. Usein toimiva 

tiedottaminen ja palveluiden hyvä saatavuus johtavat palveluiden laajaan käyttöön, mikä 

puolestaan kasvattaa kunnan menoja. (Q) 

 

Päätösten jalkauttaminen ja asianmukainen toimiva vuorovaikutus. (T) 

 

Avoimuus päätösperusteissa vs. salassapitovelvoitteet. (X) 

 

 

Vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat puolestaan koskivat pääsääntöisesti kunnan hallinnon ja 

kuntalaisten keskinäisen vuorovaikutuksen puutteellisuutta. Vuorovaikutustilanteita ja todellisia 

tilaisuuksia kuntalaisten mielipiteiden kuulemiseen on harvoin, kuten myös muunkinlaisia 

kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia.  Vuorovaikutustilanteiden puute johtuu enemmänkin 

hallinnollisista toimijoista, mutta myös kuntalaisten oma mielenkiinto ja suhtautuminen 

kunnallispolitiikkaan ja siihen osallistumiseen koettiin suhteellisen kielteiseksi. Samalla, kun suurin 

osa kuntalaisista vaikuttaa suhtautuvan haluttomasti yhteisen vastuun kantoon, muutamat 

aktiivisesti kantaa ottavat henkilöt antavat äänensä kuulua heidänkin puolestaan. Tämä 

"desibelidemokratia" mainittiin useankin vastaajan toimesta. Keinona asioita kiivaasti vastustavien 

henkilöiden osallistumisen vähentämiseen mainittiin kansalaisia osallistavien menetelmien ja 

osallistumiskanavien tietoinen rajoittaminen. 

Saako se eniten joka eniten "huutaa". (H) 

 

Aktiiviset vs. maan hiljaiset, hoituvatko itsestään ääntä pitävien asiat nopeammin ja 

paremmin kuin hiljaisten. (R) 

Vuorovaikutteisen toimimisen puute. (S) 

 

Edellä mainitut kuntalaisten vaikuttamiseen liittyvät seikat musertavat mitä suurimmassa määrin 

kuntien toiminnan eettistä arvopohjaa. Ne voidaan johtaa suoraan edustuksellisen demokratian 

ytimeen, sen toteutumiseen kansanvallan välineenä. Tämän tutkimusaineiston paljastaman osa-

alueen suhteen voidaan kunnallishallinnossa tulkita olevan vakavia eettisperustaisia ongelmia. 

Kokonaisuudessaan kuntien hallinto vaikuttaa oleva ratkaisevissa asioissa erillään muusta kunnasta. 

Aineistosta heijastuu kuntalaisten arkuus lähestyä päättäjiä, sillä avoin väylä kanssakäymiselle 

puuttuu. Näin ollen kuntalaisten ja heidän edustajiensa keskinäiset suhteet eivät vaikuta perustuvan 
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optimaalisimmalla tavalla siihen yhteishenkeen ja luottamukseen, jonka pitäisi vallita 

edustuksellisessa demokratiassa. 

Kunnallisten toimijoiden asemaan liittyvät eettiset ongelmat 

Aineistosta eriytyi yhdeksi merkittävimmistä kategorioista kunnallisessa hallinnossa toimivien 

asema. Siihen on liitetty rooliepäselvyyden ja valtatekijöiden käsitteet. Aiheena asemaan liittyvät 

seikat ovat äärimmäisen moniulotteisia tarkasteltavia, sillä toimenkuviin sekä työnjakoihin liittyvät 

ongelmat ulottuvat myös useisiin muihin käsitteisiin. Esimerkiksi lähes joka toisen vastaajan 

vastauksissa on maininta ongelmista, jotka voidaan samanaikaisesti liittää sekä 

kunnallishallinnollisten toimijoiden rooliin että jonkinlaisiin intresseihin tai sidonnaisuuksiin. Tämä 

ilmentää ongelmien merkittävää kompleksisuutta.  

Saman henkilön mainittiin olevan monessa roolissa samanaikaisesti, valtuustossa, 

henkilöstönedustajana, kaupungilla esimiesasemassa ja asiakkaana. Toisaalta kunnallishallinnon 

järjestelmä mahdollistaa sen, että samat henkilöt voivat toimia sekä työntekijöinä että esimerkiksi 

valtuutettuina, mutta toisaalta aineistosta ilmeni selvästi myös se, että toimijoiden oma arviointi 

asemansa suhteen jää usein hyvin vaillinaiseksi. Tästä kuitenkin seuraa se, että päätöksentekijät 

saattavat osallistua itseään koskevien päätösten tekoon, jolloin roolit sekoittuvat ja päätöksenteko 

vääristyy. Rooleja ja asemia koskevat epäselvyydet ovat näin ollen omiaan vaikuttamaan myös 

intressiristiriitoihin.   

Päätöksentekijän, jolla on "jokin side" organisaatioon ja sen henkilöstöön, mukanaolo 

prosessissa. (D) 

Poliittisten päättäjien työnantaja-asema. (E) 

Sama henkilö voi olla samalla valtuustossa, henkilöstönedustaja, kaupungilla 

esimiesasemassa ja asiakas. (O) 

Päätöksenteossa mukana niitä, joita päätös koskee (kunnalla eri tehtävissä töissä olevat 

ja ammattiyhdistykseen kuuluvat). (V) 

Roolin tiedostamisen vajavaisuus (luottamushenkilöelimet määräävät toiminnan 

suunnan ja keskeisen sisällön, jonka mukaan virkakunnan olisi toimittava). (Y) 
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Roolien moninaisuus ja usein myös työnjaon epäselvyys koetaan kunnissa eettisesti vaikeaksi. 

Etenkin ammatillisen ja poliittisen johdon välisen työnjaon yhteensovittaminen koettiin 

ongelmalliseksi. Kaikin ajoin rajanveto poliittisen päätöksenteon ja operatiivisen johtamisen välillä 

mielletään hankalaksi. Se on ristiriitaista, eikä tilannetta helpota se, että poliitikot ja virkamiehet 

pyrkivät ohjailemaan toisiaan. Myös valta on eettisesti ongelmallinen tarkasteltava. Aineiston 

mukaan sen mielletään keskittyvän harvoille, osittain siksi, että harvalla on tarvittavan laajaa 

osaamista kunnallisesta hallinnosta. Vallankäyttö kunnissa koettiin laaja-alaiseksi, jolloin erilaisia 

kokonaisuuksia on vaikea hallita. Tutkimusaineiston, joka siis kerättiin kuntien virkamiesjohdolta, 

perusteella on aistittavissa myös ajatus siitä, että poliittisilla päättäjillä olisi liikaa valtaa. 

Kuntien kaksitasoinen ohjausjärjestelmä (virkamiehet ja poliitikot) johtaa siihen että 

molempien on tietoisesti ja tiedostamatta pyrittävä ohjailemaan toistensa 

päätöksentekoa. (O) 

 

Poliittisilla päättäjillä on joskus liikaa valtaa.  (T) 

 

Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden huonojen välien ja keskinäisten riitojen voi 

olettaa heikentävän päätöksenteon laatua. (U) 

 

Hallinnon ja politiikan eli virkakunnan ja luottamushenkilöiden toimivaltasuhteiden 

epäselvyys ja sekoittuneisuus. (Y) 

 

Kunnallisen päätöksenteon eettiset ongelmat 

Päätöksenteko kategoriana on aineiston määrällisesti eniten sekä avoimia koodeja että käsitteitä 

sisältävä kategoria. Lisäksi se määräävän ja vaikuttavuudeltaan kattavan luonteensa vuoksi ulottaa 

vaikutuksensa myös kaikkiin muihin kategorioihin.  

Merkittävä päätöksenteon kategoriaan vaikuttava kokonaisuus on valmistelun vaillinaisuus. 

Aineistosta selviää, että hallintoasioiden valmistelussa on paljon erilaisia päätöksenteon 

edellytyksiä heikentäviä tekijöitä. Tiedot, joiden pohjalta päätöksiä tehdään, ovat usein 

riittämättömiä, mahdollisesti jopa vääriä ja tietyssä tarkoituksessa esitettyjä. Valmisteluvaiheeseen 

osallistuvien henkilöiden esioletukset näyttävät osaltaan määräytyvän suunnittelijoiden oman 

kokemusmaailman ja asennoitumisen mukaan, jolloin ne myös ilmentävät muutamien henkiöiden 

omia intressejä. Surullista on myös se, että päätösten valmistelut tehdään vajavaisten taustatietojen 

lisäksi usein ilman mahdollisia vaihtoehtoja. Vastustus vaihtoehtojen tarkastelulle, vapaalle 

ajattelulle objektiivisesta näkökulmasta, tyrmää usein myös riittävän kestävien perustelujen 
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pohtimisen. Edellä mainittujen lisäksi valmisteluun vaikuttaa myös taloudellisuuden näkökulma, 

joka ohittaa ensisijaisena olevien tarpeiden ja vaikuttavuuden kartoitukset. Päätöksenteon tarkoin 

suunniteltu aikataulutus esimerkiksi vaalien suhteen vaikuttaa valmistelun toteutumiseen.  

Valmistelu politisoituu jos heti alusta ottaa tietyt poliittiset 

näkemykset faktojen sijasta valmistelun pohjaksi. (A) 

 

Ns. vapaa ajattelu ja vertailu eri asioiden välillä lähes mahdotonta, sillä vastustajat 

ampuvat usein alas jo ajattelun - vieläkin ajetaan liikaa ns. lähellä olevien asiaa ohi 

yleisten linjanvetojen. (J) 

Suunnitteluun pitäisi ottaa mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa laajoja 

kansalaispiirejä, mutta se ei useinkaan ole ajan, resurssien eikä teknisen toteutuksen 

takia mahdollista. (N) 

Eri vaihtoehtojen esilletuomisen vajavaisuus. (Y) 

 

Suurimmaksi käsitekokonaisuudeksi tässä kategoriassa muodostui menettelytapoihin liittyvät 

ongelmat. Se on myös toinen koko tutkimusaineiston suurimmista käsitekokonaisuuksista. 

Menettelytapoihin liittyvät ongelmat sisältävät eniten toisistaan poikkeavia ja erilaisia avoimia 

koodeja, mutta sen ilmaisut kattavat koko hallinnollisen kentän kaikkine toimintoineen. Useat 

maininnat, jotka koskevat menettelytapojen ongelmallisuutta ovat hyvin tarkasteltavissa myös 

esimerkiksi kommunikaation ja optimoinnin problemaattisuuden kautta. Tämän kokonaisuuden 

osilla on kuitenkin merkittävä yhteys nimenomaan päätöksentekoon, jonka vuoksi ne on liitetty 

kyseiseen kategoriaan.  

Menettelytapoihin liittyvistä ongelmista ovat hyvinä esimerkkeinä asioiden käsittely pienen piirin 

kesken ennen päätöksentekoa, ennalta annettujen lupausten ja konkreettisen toteutuksen välinen 

epäsuhta sekä demokratian edustuksellisuuden laiminlyöminen sillä, että kohti yhteistä 

maksimaalista hyvää ei aina suoraviivaisesti pyritä. Poliittiset kompromissit, 

äänestyskäyttäytyminen ja kollegan henkilökohtaisten laskujen hyväksyminen virka-aseman nojalla 

mainittiin tutkimuksessa myös eettisesti ongelmallisina tekijöinä. Mainintojen mukaan joissakin 

tilanteissa on ollut pakko rikkoa myös lakia niukkojen resurssien vuoksi. Edellä käsitelty 

valmistelun vaillinaisuus näkyy luonnollisesti myös menettelytapoihin liittyvissä ongelmissa. 

Aineiston mukaan asioita tarkastellaan päättäjien taholta hyvin yksisilmäisesti, ilman monipuolista 

näkemystä asioista. Lisäksi päätöksentekoprosessi on ajoittain jopa väärä ja eettisesti kyseenalainen, 

mutta asian huomanneet eivät uskalla puuttua siihen koston pelossa. Toimijoiden keskinäinen 

luottamus ei myöskään ole paras mahdollinen. 
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Palvelujen priorisointi talouden ehdoilla (jokainen kunnanjohtaja tietää palvelutarpeita, 

jotka kunnan tulisi täyttää, mutta joista luistetaan talouden ehdoilla – etenkin jos kukaan 

ei osaa vaatia noita palveluja ja ne eivät ole sinällään lakisääteisiä). (C) 

Strategian ja tehtyjen päätösten yhteys. Jos strategiassa nostetaan henkilöstöasiat 

tärkeiksi, niin tehdäänkö todellisuudessa päätökset myös samoilla periaatteilla. Strategia 

tavoitteineen voi olla ikään kuin lupaus henkilöstölle ja jos todellisuus on toista, syntyy 

eettisiä ongelmia. (N) 

Yleisesti ottaen kuntakentältä löytyy sellaisia esimerkkejä, joissa kuntaorganisaation 

palveluksessa oleva ajaa omaa etuaan pyrkimällä vaikuttamaan itseään/organisaatiota 

koskeviin päätöksiin epävirallisesti luottamushenkilöiden kautta, jolloin menettelytapa 

ei ole eettisesti kestävä. Tässä kuvitteellisessa esimerkissä oma etu ajaa yleisen edun 

ohi. (U) 

 

Päätöksentekoa sekä vastuun ottamista ja kantamista ei koeta kunnissa helpoksi. Niitä kohtaan 

tunnetaan jonkin verran pelkoa ja toimijoille jää ajoittain sellainen tunne, että kuljettavaksi on 

valittu pienimmän harmin tie, jolloin toimintaa suunnataan eteenpäin mahdollisimman riskittömästi 

ja ilman suuria muutoksia. Tästä seuraa myös haluttomuus hyväksyä uusia asioita ja ottaa niitä 

käyttöön. Päätöksentekoa varjostaa myös niin sanottu traagisen päätöksenteon problematiikka, 

jonka mukaan aina joku kuntalaisista kärsii päätöksestä riippumatta. Yleisen edun määrittäminen on 

siis erittäin vaikeaa ja eettisesti haasteellista. 

Traagisen päätöksenteon problematiikka. Traagisen päätöksenteon problematiikalla 

tarkoitetaan sitä, että valittiin mikä tahansa vaihtoehto, niin aina joku kärsii. (Kuuluisa 

esimerkki on toisen maailmansodan ajalta kun Winston Churchill piti hävittäjät maassa, 

vaikka britit ja olivat onnistuneet murtamaan saksalaisten salakirjoituslaiteen – Enigma 

– ja sen vuoksi he etukäteen tiesivät Coventryn tulevasta pommituksesta. Kaupunki 

tuhoutui ja kansalaisia kuoli, mutta myöhemmin saavutettiin Enigma-tiedoilla vielä 

enemmän, vaikkapa Kurskin panssaritaisteluissa.) (P) 

 

Tämä problematiikka on hyvin tuttua kunnallisessa päätöksenteossa, vaikkapa harvoin tuolla edellä 

olevan esimerkin tasolla. 

Päätösten perustelut nostettiin omaksi käsitteekseen sen sisällön yhtenevyyden perusteella. 

Itsessään päätösten perustelut ovat hallinnollisessa päätöksenteossa menettelytapojen 

ongelmallisuuden lisäksi selkeä yksittäinen osa-alue, joka ilmenee ongelmia. Merkittävimmäksi 

näkökulmaksi nousi perustelujen riittävyys, tutkimustulosten mukaan ne koettiin sekä vajavaisiksi 

että ongelmalliseksi perustella tilanteissa, joissa ne olivat kuntalaisten tahdon vastaisia. Faktojen ei 

koettu riittävän perusteluiksi. Toisaalta taas päätökset tehdään yleensä määräenemmistön 
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päätöksellä, jolloin vastaajat kokivat että tosiasialliset perusteet eivät välttämättä ratkaise 

lopputulosta, vaan enemmistö. Päätösten perustelujen vastaanotetuksi saaminen ei myöskään ole 

ongelmatonta.  

Mille perusteille tehtävät päätökset pohjautuvat. Pyritäänkö löytämään ”asiallisesti 

oikea” ratkaisu vai perustuuko päätös esimerkiksi poliittiseen valtataisteluun. (Q) 

Tässäkin on ongelmana riittävien perustelujen pohtiminen päätösten tueksi. (T) 

Päätösten perustelujen riittämättömyys. (Y) 

 

Tämän kategorian vähemmän avoimia koodeja sisältävät käsitteet olivat palvelujen hankinta, 

virkavalinnat sekä hallintotoiminnan rakenteet. Palvelujen hankintaan liitettäviä avoimia koodeja 

yhdisti palvelujen paikallisuuden tukemisen ongelmallisuus. Kilpailutus luo ongelman paikallisten 

yrittäjien tukemiselle, sillä talouden asettamat tiukat raamit ohjaavat hankintamenettelyä mitä 

suurimmassa määrin. Virkavalintojen ongelmallisuus puolestaan näkyy politiikan vaikutuksessa. 

Nimityksiin vaikuttavat poliittiset kannat ja joskus myös vaikutusvaltaisten henkilöiden halu saada 

esimerkiksi oma sukulaisensa hyvään virkaan.  Hallintotoiminnan rakenteet taas koettiin 

äärimmäisen jäykiksi, mikä puolestaan haittaa joustavien ratkaisujen tekemistä. Paras -hanke 

näyttäytyy kunnissa myös jonkin verran keskeneräisenä. Edellä mainitut seikat ovat yhteydessä 

myös osallisten riippumattomuuden, arvokysymysten ja optimoinnin problemaattisuuden 

kategorioihin. Vaikeuksia seuraa muun muassa oikeudenmukaisuuden soveltamisessa.  

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen liian varhainen pysähtyminen. (L) 

Hallinnon jämptiys - johtamisen joustavuus, oikeudenmukainen ratkaisu ei välttämättä 

ole hallinnollisesti oikein - kumpi joustaa. (M) 

Kuntien kaksitasoinen ohjausjärjestelmä (virkamiehet ja poliitikot) johtaa siihen että 

molempien on tietoisesti ja tiedostamatta pyrittävä ohjailemaan 

toistensa päätöksentekoa. (O) 

 

Viimeisenä tämän kategorian sisältämistä käsitteistä esitellään henkilöstön kohtelu. 

Henkilöstönäkökulmaa käsitellään päätöksenteon yhteydessä, sillä monet siihen liittyvistä 

ongelmista ovat läheisessä yhteydessä päätöksentekoprosessiin. Hallinnossa toimivien henkilöiden 
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objektiivinen suhtautuminen on koetuksella, sillä henkilökohtaisten suhteiden vaikutus esimerkiksi 

uraan tai tehtäviin päätöksiin koettiin suureksi. Se, miten henkilöstöä kohdellaan, kumpuaa usein 

organisaatiokulttuurista, joka ilmenee tiedostamattomina toimintatapoina. Vaikka strategiaan olisi 

kirjattu toteutettavat periaatteet ja arvot, käytännön toteutumisessa on löydettävissä kuitenkin 

epäsuhta henkilöstön kohtelun suhteen. Henkilöstöhallinnossa esiintyy myös puhdasta kiusaamista 

eri muodoissaan ilmeten esimerkiksi syrjintänä henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. 

Tilanteet muuttuvat ongelmallisiksi myös perusteettomien määräaikaisuuksien vuoksi. Valitettavan 

usein henkilöstö nähdään myös pelkkänä kulueränä eikä niinkään voimavarana, mitä se mitä 

suurimmassa määrin on. Näin ollen työyhteisön ongelmiin tulisi tarttua huomattavasti nykyistä 

napakammin ja edistää sen avulla henkilöstön hyvinvointia. 

Erilaista näkökulmaa edustavien alaisten näkemysten huomioinen suunnittelussa (eli 

miten malta olla ohittamatta, saattamatta epämääräiseen valoon näitä). (C) 

Työpaikkakiusaamisen eri muodot. (E)  

 

Suurimmat henkilöstöryhmät käyttävät valtaa myös poliitikkoihin päin puolustaessaan 

etujaan. (G) 

Kun on kyse ihmisten välisistä suhteista, niin silloin riski antaa ihmissuhteiden (olivatpa 

ne minkälaisia tahansa) vaikuttaa päätöksiin on suuri. Kun päätöksentekoa on viety 

enemmän työpaikoille, niin kuntakokokaan (sen suurentaminen) ei muuta asiaa. (P) 

Vaikuttavatko välit esimiehen kanssa henkilön uraan. (R) 

 

Vaikeiden henkilökemioiden yhteensovittaminen. (X) 

 

Kunnan toiminnan optimointi 

Viimeinen kategoria poikkeaa tutkimustulosten kannalta muista. Sen sisältämissä käsitteissä 

mainitaan joitakin eettisiä ongelmatilanteita, mutta muutamat sen käsitteistä sisältävät enimmäkseen 

huolta siitä, miten toimintaa tulisi suunnata tulevaisuutta silmällä pitäen niin, että eettisiä ongelmia 

tulevaisuuden suhteen ei syntyisi. Muutoinkin kategoria sisältää mainintoja suoranaisista eettisistä 

ongelmista vähän, mutta sitäkin runsaammin ne ilmenevät mainittujen ongelmien seurauksina. 

Toiminnan vaikutukset ja tulevaisuus -kategoriassa korostuvat pääasiassa kaksi asiaa. Kunnallinen 

toiminta ja etenkin päätöksenteko nähdään hyvin lyhyen tähtäimen toimintana. Vastaajia tuntuu 

harmittavan lyhytjännitteinen päätöksenteko, jossa vastuu nykyisistä valinnoista sälytetään 
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tulevaisuuteen. Seurauksia tämän hetken toiminnasta ei ajatella riittävissä määrin tulevaisuuden 

kannalta, vaikka ajankohtaista olisi esimerkiksi taloudellisesti hyvin rohkea ennakointi muun 

muassa tuloksellisuuden takaamiseksi. Myös yhteiskuntavastuun kantaminen työntekijöiden 

hyvinvoinnin ja työkyvyn suhteen voisi toteutua huomattavasti paremmin.  

Palvelujen priorisointi talouden ehdoilla (jokainen kunnanjohtaja tietää palvelutarpeita, 

jotka kunnan tulisi täyttää, mutta joista luistetaan talouden ehdoilla – etenkin jos kukaan 

ei osaa vaatia noita palveluja ja ne eivät ole sinällään lakisääteisiä). (C) 

Tuloksellisen toiminnan (tuottavuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) haaste. Tulokselliset 

toimenpiteet saattavat vaatia ennaltaehkäiseviä ja taloudellisesti rohkeita satsauksia, 

riittääkö uskallus. (N) 

 

Talousnäkökulman käsitteessä korostuvat myös suhteellisen yksiselitteisesti kaksi asiaa, rahan 

puuttuminen sekä toimijoiden ymmärryksen puute kunnan kokonaistaloudesta. Näistä molemmista 

seuraa ongelmia eettisellä ulottuvuudella. Talouden suunnittelu on muutoinkin ongelmallista, sillä 

rahalliset resurssit ovat niukat, valtio vaikuttaa osaltaan kuntien talouteen ja kunnissa on jonkin 

verran myös sisäisiä väärinkäytöksiä. Talouden rooli korostuu aina nimenomaan vaikeissa 

yhteiskunnallisissa tilanteissa, jolloin joudutaan tekemään leikkauksia jo ennestään niukoista 

resursseista. Tämä on läheisesti yhteydessä epätasapainon käsitteeseen. Sen myötä kunnissa 

korostuvat sekä taloudellinen että tehtävien ja resurssien välinen epätasapaino. Tämä epätasapaino 

johtuu jatkuvasta kompensaation puutteesta, koska kasvavia lisävelvollisuuksia ei korvata 

lisätuloilla. Tulevaisuuden ongelmana nähdäänkin valtion kunnille määrittämät lisävelvollisuudet, 

jotka johtavat yhä suurempaan ristiriitaan tarpeiden ja taloudellisten resurssien välillä. 

Talouden tasapainon ja taloudellisen liikkumavaran säilyttäminen luo pohjan 

tehokkaalle ja tuottavalle palvelutuotannolle ja samalla edellyttää sitä. Tavoitteen 

saavuttaminen edellyttää palvelujen priorisointia ja arvovalintoja. (N) 

Talouden merkitys korostuu erityisesti silloin kun sen ei tulisi korostua (leikkaukset 

sosiaalimenoista juuri huonoina aikoina). (O) 

 

Kunnissa talouden seuranta on erittäin tiukkaa, ongelmana on, että pystyykö tekemään 

talouteen liittyvät ratkaisut objektiivisesti. (T) 

 

Väärinkäytökset ja tuhlailu. (X) 

 

Puuttuva käsitys kunnan kokonaistaloudesta ja sen asettamista reunaehdoista. (Y) 
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Viimeinen tämän kategorian käsitekokonaisuus on allokointi ja painopisteen määrittely. Sen myötä 

nostetaan esiin suuri huoli nimenomaan rahallisten varojen oikeanlaisesta kohdentamisesta. 

Ongelmallista on määritellä kenen hyväksi rahoja kohdennetaan ja painotetaanko kohdentamisessa 

enemmän tehokkuutta ja tuottavuutta vai kuntalaisten erilaisia tarpeita. Vastakkain ovat usein 

arvovalinnat sekä poliittiset intressit. Objektiivisen ratkaisun löytäminen koetaan erittäin vaativaksi, 

sillä epätarkoituksenmukaiset investoinnit heikentävät tilannetta entisestään. Vastauksissa käsiteltiin 

varojen ohella myös resursseja, jolloin on löydettävissä huomattavasti rahallisia resursseja laajempi 

ulottuvuus. Tällöin pohdinnan alle nousee muun muassa palvelujen oikea kohdentaminen. Vastausta 

siihen, mihin varat ja resurssit on eettisesti oikein allokoitu, ei kunnissa ole löydettävissä, vaan 

jatkuva tasapainoilu eri vaihtoehtojen välillä jatkuu. 

Lyhyen aikavälin hyvä vs. pitkä aikaväli (lyhyellä aikavälillä hyvää kansalle on 

velkaongelma tulevaisuudessa). (A) 

Kuka hyötyy rahojen käytöstä mihinkin kohteeseen → käytetäänkö 

kuntalaisten hyväksi vai tietyn eturyhmän. (A) 

Rahojen kohdentaminen (tehdäänkö jäähalli – vai parannetaanko vanhuspalveluja --- 

kuitenkin kunnalta lopulla vain yksi kukkaro). (C) 

 

Resurssia on todella vaikea saada sinne missä poliittinen ääni ei kuulu vaikka 

viranhaltijana näkisi että perusteita olisi      tiedolla ohjaaminen varsin haasteellista. (M) 

 

Ongelmana on suunnitella niin, että asetetut tavoitteet toteutuvat ja resurssit 

kohdennetaan suunnitellusti. Näissä tilanteissä joutuu pohtimaan suunnittelun eettisiä 

periaatteita tarkoin. (S) 

 

Pystyykö näkemää talouteen liittyvin ratkaisujen taakse, vai katsooko vain talouden 

näkökulmasta. (T) 

 

Ydinkategoriana vastuullisuus 

Kaikkien edellä mainittujen kategorioiden yhteiseksi nimittäjäksi muodostui vastuullisuuden käsite. 

Se syntyi nimenomaan sen kautta, mikä on niin kuntalaisten kuin muidenkin tahojen kannalta 

oikein tekemistä. Vastuullisen toiminnan myötä tähdätään luonnollisesti myös kaikkien muidenkin 

arvojen mahdollisimman onnistuneeseen toteutumiseen. Vastuullisuuden käsitteelle on kuitenkin 

mahdotonta antaa yksiselitteistä määritelmää, sillä vastuullisuus voidaan ymmärtää myös arvojen 

kokonaisuutena, jolloin siihen sisällytetään lukuisia eri arvoja ja periaatteita. Tämän tutkimuksen 

kannalta on kuitenkin järkevintä keskittyä vastuullisuuden tarkasteluun nimenomaan sen kautta, 
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mikä on oikein ja mitä vastuu merkitsee. Aineiston pohjalta voidaan lisäksi tehdä vielä oletus, että 

ensinnäkin lähtökohdat, joiden pohjalta oikeaan lopputulokseen päädytään, ovat hyvin 

merkittävässä osassa. Toiseksi vastuulliseen toimintaan kuuluu asioiden oikealla tavalla tekeminen 

erotuksena vielä siitä, että se, mitä tehdään, toteutetaan oikeiden menetelmien kautta. Näiden 

vaiheiden kautta päädytään oikeaan lopputulokseen, joka edustaa myös vastuullista 

yhteiskuntapolitiikkaa. 

Oikeat ja moraaliset lähtökohdat edellyttävät pohdintaa moraalifilosofian peruskysymyksistä, siitä 

mikä on oikein ja mikä väärin. Filosofisen tulkinnan mukaan kaiken toiminnan taustalla on 

pyrkimys mahdollisimman hyvään elämään, mutta millaisin keinoin siihen päästään, on syvällisen 

mietinnän tulos. Erään ajattelutavan mukaan oikean ja väärän määritelmät ovat kulttuurisidonnaisia, 

eikä niillä ole arvomaailmoista riippumatonta sisältöä. Ihmisen on siis itse oivallettava mikä on 

oikein ja mikä väärin. Tähän ihmisellä on kristillisen etiikan mukaan kuitenkin luontainen kyky, 

jolloin hänen toimintansa on automaattisesti oikeaa. Tätä voidaan pitää myös vastuullisena 

toimintana, kuten myös sitä mikä seuraa siitä, kun ihmiset toimivat Airaksisen mainitseman John 

Rawlsin teorian pohjalta yhdessä valittujen periaatteiden mukaisesti. Tällöin ihmiset ikään kuin 

luovat itse moraalin itselleen määrittelemällä yhteistä elämää suuntaavat periaatteet. 

Moraaliperiaatteiden valinnan on kuitenkin tapahduttava järjestelmällisesti ja järkevästi. 

(Airaksinen 1993, 205, 209; Pursiainen 2001, 10, 46, 103–104.) 

Vastuullisuutta ovat pohtineet myös Salminen ja Ikola-Norrbacka (2009, 9) omassa 

tutkimuksessaan. Heidän määritelmänsä vastuullisuudesta on suhteellisen ytimekäs. Sen mukaan 

vastuullisuus on sääntöjen noudattamista, teoista ylemmille vastaamista sekä oikein, rehellisesti ja 

luotettavasti toimimista. He näkevät vastuullisuuden yhtenä hyvän ja eettisen hallinnon 

peruskivistä. Muiden eettisten arvojen ohella ja niihin kytkeytyen vastuullisuus nousi myös tämän 

tutkimuksen puitteissa selkeästi esille. 

Miten sitten onnistutaan toimimaan vastuullisesti oikealla tavalla? Filosofisen ulottuvuuden oikean 

tarkastelulle tarjoaa esimerkiksi Airaksinen (1993, 24) erittelemällä erilaisia päätöksentekosääntöjä 

oikeaan lopputulokseen päätymiselle. Hänen mukaansa teko on väärin, jos yksikin moraaliteoria 

antaa kieltävän vastauksen, vaikka muut sen hyväksyisivätkin. Tämä johtaa siihen, että teko on 

oikein vain, jos kaikki teoriat hyväksyvät sen. Toisenlaisen päätössäännön mukaan teko voi olla 

oikein, jos yksikin moraaliteorioista pitää sitä oikeutettuna. Kolmannen päätösteorian mukaan teko 

on oikein tai väärin sen mukaan, mitä suurin osa teorioista siitä sanoo. Oikeaa toimintaa voidaan 
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kuitenkin analysoida hieman yksiselitteisemmin pohtimalla valintojen oikeuttamista, sitä, miksi 

teko on oikein ja miksi niin tulee tehdä. (Airaksinen 1993, 24–25.) Yleisesti ottaen oikeana pidetään 

toimintaa, joka on eri arvojen mukaista, joten näin ollen sitä voidaan pitää myös vastuullisena. 

Vastuullisuutta voidaan eritellä myös vastuu -käsitteen kautta. Oikeudellinen vastuu painottaa 

nimenomaan oikeudellisen vastuun synnyttämää vastuuta, joka saattaa ilmetä esimerkiksi 

tuomioistuimen langettamana rangaistuksena. Moraalinen vastuu puolestaan toteutuu lähinnä 

sosiaalisena paheksumisena, kun taas poliittisen vastuun voidaan ajatella ilmenevän esimerkiksi 

uudelleenvalintatilanteessa. Lisäksi voidaan hahmottaa vielä muita erilaisia 

tarkoituksenmukaisuusvastuun muotoja. (Heuru 2006, 173.) Vaihtoehtoja vastuun sisällölliselle 

tarkastelulle on monia, mutta tässä yhteydessä vastuu ymmärretään näiden neljän erilaisen 

lähestymistavan kautta. 

4 Analyysin neljäs vaihe: Eettiset ongelmat tutkimuksen keskeisissä 

ulottuvuuksissa 

Analyysin tässä vaiheessa eettistä ongelmallisuutta on syytä tarkastella yhdistämällä alkuperäiset 

vastaukset teoreettisessa viitekehyksessä esitettyihin tutkimuksen kannalta keskeisiin 

ulottuvuuksiin. Saadut vastaukset olivat hyvin erilaisia, sillä osa vastaajista vastasi yksisanaisesti, 

osa puolestaan paneutui vastauksissaan analyyttisempään pohdiskeluun. Tässä yhteydessä esitetään 

tutkimuksen keskeisten ulottuvuuksien kannalta hedelmällisimmät vastaukset, sillä kaikkien 

saatujen vastausten esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Tässä analyysivaiheessa esitettävät 

alkuperäiset vastaukset liittyvät luonnollisesti myös selektiivisen koodauksen vaiheessa esitettyihin 

keskeisiin kategorioihin. 

Eettisten ongelmien ulottuvuus 

Eettiset ongelmat ilmenevät tässä tutkimuksessa useiden ulottuvuuksien kautta. Eettiset ongelmat 

on kuitenkin nostettu myös omaksi ulottuvuudekseen, sillä siinä ilmenee kunnallishallinnon 

eettisyyden ongelmallisuus kokonaisvaltaisemmasta, muista poikkeavasta näkökulmasta. 

Ongelmallista on esimerkiksi se, että kunnallishallinto on oma erityisalansa, johon saattaa olla 

vaikeaa päästä osalliseksi. Se koetaan suhteellisen suljetuksi alueeksi, johon voi olla ongelmallista 

päästä "sisälle". Tätä näkökulmaa edustaa kattavasti yksistään jo seuraava vastaus: 
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Kuntapalveluiden moninaisuudesta johtuen suunnittelussa tulee hallita useita täysin 

erityyppisiä asiakokonaisuuksia. Edellä mainituista seikoista johtuen suunnittelu uhkaa 

jäädä toivottua suppeamman sisäpiirin asiaksi. Kunta-/ strategiasuunnittelusta on 

kehittynyt oma "tieteenalansa", jolle on muodostunut asiantuntijapiireissä jo 

vakiintuneeseen käyttöön oma termistönsä ja "kielensä", usein vierasperäisiin sanoihin 

pohjautuva. Tällä alueella myös erilaiset uudet lähestymistavat seuraavat tiheään tahtiin 

toisiaan eli kehitys on nopeaa. Henkilöstön, luottamushenkilöiden ja tavallisten 

kuntalaisten pysyminen mukana edes keskeisten käsitteiden hallinnassa on 

ongelmallista. (N) 

 

Ajatus yhteiskuntavastuusta ja sen tärkeydestä nousee voimakkaasti esiin vastauksista. Se ilmenee 

niin taloudellisten ratkaisujen kohdalla, kuin työikäisten henkilöiden työkyvystä huolehtimisessa. 

Oman kokonaisuutensa kunnallishallinnon eettiseen ulottuvuuteen muodostaa kunnallistalouden 

suunnittelu ja toteutus. Näitä yhteiskuntavastuuta ilmentäviä vastauksia edustavat seuraavat 

kommentit: 

Eri toimintojen arvostaminen varoja osoitettaessa (vrt. huostaanotot / 

elinkeinopolitiikka), talousvastuiden siirtäminen tuleville sukupolville (=lainanoton 

lisääminen). (E) 

  

Kuntatalous perustuu verojen keräämiseen ja verokohtaannon oikeellisuus on aina 

eettinen kysymys, mikä on oikein tai vähimmin väärin. (G) 

 

Pitääkö työssäkäyviltä veronmaksajilta saatu raha jakaa köyhille. (H) 

Resurssien eettisesti oikea kohdentaminen, esimerkiksi vanhusten tarpeista 

huolehtiminen, tarpeiden ja talousresurssien välinen ristiriita. (K)  

Tulojen ja menojen välinen pitkäaikainen ja jatkuva epätasapaino. (L) 

Laskelmia on helppo laatia tarkoitusperät huomioiden. Talouden merkitys korostuu 

erityisesti silloin, kun sen ei tulisi korostua (leikkaukset sosiaalimenoista juuri huonoina 

aikoina). (O) 

Traagisen päätöksenteon problematiikka. Traagisen päätöksenteon problematiikalla 

tarkoitetaan sitä, että valittiin mikä tahansa vaihtoehto, niin aina joku kärsii. (P) 

Miten kustannukset jaetaan sukupolvien kesken. Nähdäänkö jo rakennettu 

infrastruktuuri niin arvokkaana, että tulevien sukupolvien tulee maksaa oma osansa siitä 

lainojen takaisin maksun yhteydessä. (Q) 

Miten arvotetaan ennaltaehkäisevät toimenpiteet, joiden vaikutukset on todettavissa 

vasta vuosien kuluttua seuraavien vaalikausien aikana – jos silloinkaan. (Q) 

Resurssien niukkuudesta johtuvat priorisointiratkaisut, talouden tasapainotus-

suunnitelmat. (X) 
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Puuttuva vastuu kunnan menotaloudesta (ei ajatella menoista samoin, kuin jos kyse olisi 

omista rahoista). (Y) 

 

Kunnan asemaan liittyviä vastauksia tuli sangen monipuolisesti. Myös kunnan sisäiset rakenteet 

demokraattisen toiminnan kannalta ovat haaste eettisyyden toteutumiselle. Seuraavassa on mainittu 

näiden näkökulmien eettistä problemaattisuutta ilmentäviä vastauksia. 

Ensimmäinen eettinen ongelma tulee vastaan siinä, että toteutuuko yhteisön paras 

enemmistön päätöksillä, kuten lainlaatija on lähtökohtaisesti olettanut. (G) 

Valtion ja kunnan suhteeseen liittyy myös eettinen kysymys siitä, kuinka pitkälle 

tosiasiassa valtio voi ja sen pitää määrätä itsehallinnollisen kunnan talouden 

kantokyvystä ja kuinka pitkälle se voi jakaa kuntien tuloja kuntien kesken. (G) 

"Ylidemokraattinen” päätöksenteko ja liian raskaat hallintoelimet. Liian monia elimiä ja 

liian paljon jäseniä (vrt. vaikkapa Ruotsi tai Tanska). (L) 

Arvioin, että aina ei tehdä täyttä työtä. On yksinkertaisempaa tehdä ongelmista ns. 

laatikkoleikkikysymyksiä (eli asia on selvä kunhan hallinnon laatikot ja niiden sisälle 

laitettavat virkamiehet ja poliitikot saadaan yksimielisesti valittua. Toki tärkeää sekin, 

mutta entäs sisältö. Onko menty yli siitä missä aita on matalin?). (P) 

Edustuksellisen demokratian syvin olemus. Jos kunnissa tehtäisiin toimielinten 

päätöksiä kuntalaisten mielipiteen mukaisesti, niin päätökset olisivat monesti aivan 

toisenlaisia. (P) 

 

Virkamiesulottuvuus 

Suurimman osan tämän tutkimuksenaineistosta muodostivat kuntien virkamiesten antamat 

vastaukset. Koska kysely kohdennettiin pääosin kunnan- ja kaupungin johtajille, vastaukset 

kuvaavat heidän näkemyksiään kunnallisesta hallinnosta. Virkamiesten vastuulla on kunnissa 

kuitenkin myös hallinnon suunnittelu, joten kysymykset, joissa kysyttiin hallinnon suunnitteluun 

liittyviä eettisiä ongelmia, on huomioitu tässä virkamiehiä käsittelevässä ulottuvuudessa. 

Viranhaltijoihin liittyvää suunnittelun ongelmallisuutta kuvaavat muun muassa seuraavat 

vastaukset: 

Viranhaltijavallan välttäminen (tällä tarkoitan sitä, että viranhaltijoilla on niin paljon 

enemmän tietoa, usein niin paljon paremmat verkostot, kuin poliittisilla päättäjillä, että 

poliittisen päätöksenteon voi helposti ohittaa – mutta se ei saisi olla tarkoitus, vaan 

valtuusto/hallitus olisi kytkettävä aidosti mukaan jo hallinnon suunnitteluun). (B) 



63 

 

 

Poliittisten voimasuhteiden huomioon ottaminen (se ei saa ohjata suunnittelua yksin, 

mutta on se otettava huomioon – kuuluu jo demokratiaan. Ja ongelma on se, miten 

ohjata poliittista ajattelua suunnittelun kannalta oikeisiin suuntiin, sekaantumatta itse 

viranhaltijana politiikkaan). (C) 

 

Resurssia on todella vaikea saada sinne missä poliittinen ääni ei kuulu vaikka 

viranhaltijana näkisi että perusteita olisi - tiedolla ohjaaminen varsin haasteellista. (M) 

 

Valmistelu kuuluu viranhaltijoille, mutta hyvään valmisteluun kuuluisi laajemmissa 

asioissa kuntalaisten kuulemisen lisäksi ns. linjakeskustelut. Ne eivät vain oikein toimi. 

Pelätään sanoa mielipide etukäteen. Hupaisimmillaan tämä pelko on johtanut siihen, 

että ei haluta tai uskalleta lähteä tutustumaan johonkin (muussa kunnassa) sijaitsevaan 

kohteeseen. Eri kuntien kanssa käymieni keskustelujen perusteella arvioin ns. 

kuntaretkien osanottajien määrän vähentyneen. (P) 

Oikean tiedon välittäminen monimutkaisista asioista on varmaan haasteellista jokaiselle 

johtavassa asemassa olevalle viranhaltijalle. Mutta eettisesti hyväksyttävän rajan tuolle 

puolen on menty, jos viranhaltija ryhtyy suodattamaan tietoja itseään hyödyttävällä 

tavalla esimerkiksi keskusteltaessa koulujen lakkauttamisesta. Kuntalaisia voidaan siis 

jopa käyttää manipuloinnin välineenä. (U) 

 

Virkamiesten ja poliittisten päättäjien keskinäinen roolijako on myös keskeinen ongelmia 

aiheuttava osa-alue. Kuten teoreettisessa viitekehyksessä todettiin, työnjaon selkeyttäminen 

poliittisten päättäjien ja virkamiesten kesken olisi ensiarvoisen tärkeää. Tämä ilmenee myös 

seuraavista tätä aihetta koskevista vastauksista. 

Poliittisen ja ammatillisen johtamisen ristiriita. (B) 

Työnjako (poliittiset virkamiehet poliitikkojen tontilla ja toisaalta poliitikot 

virkamiesten tontilla). (E) 

Poliittisen päätöksenteon ja viranhaltijatyön yhteensovittamisessa myös eettiset 

kysymykset ovat esillä. (I) 

Ei eroteta ns. suuria strategisia ja pieniä yhden ihmisen arkeen kuuluvien asioiden 

päätöstä: mikä on virkavastuisen päätöksen ja luottamushenkilön päättämisen raja. (J) 

Kuntahallinnossa ongelmallista on se, että kunnallisten luottamushenkilöiden ja 

viranhaltioiden roolit sekoittuvat helposti. Kunnallinen päätöksenteko pohjautuu 

kansanvaltaiseen järjestelmään, jolloin vaaleilla valitut valtuutetut ovat ylin päättävä 

elin. Rajanveto siitä, mitkä asiat kuuluvat poliittiseen päätöksentekoon ja mitkä asiat 

operatiiviseen johtamiseen, saattavat olla hankalia. (N) 
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Virkamiesten rooliin liittyvä ongelmallisuus ilmenee myös erilaisten sidonnaisuuksien ja intressien 

suhteen. Tätä ongelmaa kuvaavat muun muassa seuraavat kommentit: 

Valmistelijan riippumattomuus. (G) 

Kaupungin virkamiehet ja työntekijät valtuutettuina ja luottamushenkilöinä – ristiriita. 

(L) 

Virkamiehen poliittiset sidonnaisuudet. Tässä viittaan vain omin silmin näkemääni ja 

kokemaani. Joskus virkamiehen poliittiset sidonnaisuudet ovat näyttäneet ohjaavan 

hänen päätöksentekoaan. (P) 

Virkamiehen riippumattomuuden varmistaminen. (R) 

 

Strategisen johdon ulottuvuus 

Strategiseen johtoon liittyvää eettistä ongelmallisuutta vastaajat kuvasivat hyvin laajasti. Myös 

tämän ulottuvuuden eettiset ongelmat ovat jaoteltavissa pienempiin osiin, joista yksi koskee 

strategisen johdon menettelytapoja. Niiden epäeettisyyttä kuvaavat muun muassa seuraavat 

kommentit: 

Esimiesviranhaltijan ja kunnallisjohtajan on vaikea aina puuttua poliittisen johtajan 

vääriin tai eettisesti kyseenalaisiin menettelyihin, sillä on pelko - ja on todentunuttakin 

totuutta - että tämä käännetään poliittisessa demagogiassa ko. viranhaltijaa vastaan. (D) 

Epävirallinen jääviys = asiaan vaikutetaan monin tavoin, vaikka kokoustilanteessa 

kirjaudutaan jääviksi. (E) 

 

Suuri eettinen kysymys on myös eräiden poliittisten päättäjien tapa hakea 

henkilökohtaista näkyvyyttä turvautumalla valitusmenettelyihin harkinnanvaraisilla tai 

tekaistuilla muodollisilla perusteilla ja siten viivyttämällä päätöksenteon 

täytäntöönpanoa - täydellistä piittaamattomuutta demokratian keskeisistä pelisäännöistä. 

(G) 

Käyttää asemaansa väärin, niin että pyritään esimerkiksi markkinointiin mukaan. (J) 

Ei muista, että suomalainen demokratia on edustuksellista demokratiaa. Tähän kuluu 

velvoite katsoa asioita kokonaisvaltaisesti kaikkien kuntalaisten kannalta ja ottaa 

huomioon tulevaisuuden vaatimukset. On yhä enemmän alettu sen sijaan uskoa erilaisia 

tori- ja kahvilaparlamentteja. (P) 

Valitettavan usein kuulee poliitikon suusta, että (jos ei tehdä sitä tai sitä) ”menen tällä 

asialla julkisuuteen.” Eli tosiasiassa uhataan kunnan maineen lokaamisella. Tällaisissa 

asioissa ei ole kyse salaisista asioista, vaan tyylistä ja painoarvon laittamisesta. (P) 
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Strategisen johdon ulottuvuuteen liittyy olennaisesti myös päätöksenteko, joka on 

moninaisuudessaan sangen ongelmallista. Tämä osa-alue on tarkasteltavissa useiden eri tekijöiden 

kautta. Yksi niistä on päätöksentekoon osallistuvien henkilöiden rooleihin liittyvä problematiikka. 

Se on lähellä myös menettelytapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Eettistä ongelmallisuutta tältä 

kannalta kuvaavatkin esimerkiksi seuraavat kommentit:  

Päätösvallan keskittyminen pienelle klikille. (E) 

 

Henkilöstön edustus luottamushenkilöinä voi olla hyvin määräävä kunnallisessa 

päätöksenteossa vääristää tavoitteenasettelua ja päätöksentekoa erityisesti taloudellisissa 

ongelmatilanteissa, voiko olla päättämässä omista asioistaan yhteisessä 

päätöksenteossa? (G) 

Ns. oman henkilöstön osuus joka tasolla: päätöksenteossa valtuutettuna, lautakunnissa, 

henkilöstön eri elimissä, ay -toiminnassa, yt -toimikunnassa jne. (J) 

Eettisen ongelman muodostaa myös se, että kuntien päätöksenteossa on mukana suuri 

joukko kunnan palveluksessa olevia henkilöitä. Syntyy helposti tilanne, jossa nämä 

henkilöt luottamustoimissaan ajavat omia tai ammattikuntansa etuja. (N) 

Ongelma voi syntyä myös siitä, että asianomainen liian helposti toteaa esteellisyytensä. 

Tällöin voi olla vastuunkannon välttämisestä. (P) 

 

Päätöksenteon vaikeus näkyy myös tehtävien päätösten arvottamisessa. Se, millaisia päätöksiä 

tehdään, vaikuttaa luonnollisesti kaikkiin kunnan jäseniin. 

Rahan riittävyys vs. kuntalaisten hyvä, kummasta pitää tinkiä. (I) 

Talouden tasapainon ja taloudellisen liikkumavaran säilyttäminen luo pohjan 

tehokkaalle ja tuottavalle palvelutuotannolle ja samalla edellyttää sitä. Tavoitteen 

saavuttaminen edellyttää palvelujen priorisointia ja arvovalintoja. (N) 

Yleisen edun määrittäminen on erittäin vaikeaa. Kunnan toimiala on erittäin laaja 

suhteessa esimerkiksi yrityksiin. Asiakkaita ovat kaikki kunnan asukkaat ja näistä vain 

osa maksaa työllään kaikille tarjottavat palvelut. Missä määrin tulisi satsata kunnan 

elinvoimaisuuteen verrattuna esimerkiksi heikoimmassa asemassa olevien kunnan 

asukkaiden tukemiseen. (Q) 

Demokraattinen päätöksenteko voi johtaa joskus siihen, että määrärahat eivät kohdistu 

sinne, missä tarve olisi suurin, vaan sinne mistä kuuluu äänekkäimmät perustelut. 

Ongelmallista tilannetta voitaneen kuvata desibelidemokratian käsitteellä.  (U) 
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Päätöksenteon yhteydessä useita mainintoja saivat myös erilaiset sidonnaisuudet. Niitä ilmenee 

lukuisissa erilaisissa yhteyksissä ja vastauksissa ne mainittiin yhtenä yleisimmistä 

kunnallishallinnolliseen päätöksentekoon liittyvistä eettisistä ongelmista.  

Oman edun ja yleisen edun sekoittaminen ja poliittisen ryhmän edun ja kansalaisten 

edun sekoittaminen. (A)  

Erilaiset sidonnaisuudet (varsinaista suoraa korruptiota kunnallishallinnossa on harvoin, 

mutta usein on tilanteita, jolloin huomaat itsestäsi tai jostain muusta päätöksenteossa 

mukana olevasta, että vaikkei ole esteellinen, niin päätöksentekoon vaikuttavat jotkut 

seikat varsinaisen päätettävän asian ulkopuolelta). (C) 

Em. jääviysasiat, jolloin, vaikka ei oltaisikaan kirjaimellisesti jäävejä, ollaan asiallisesti 

tai välillisesti jollain tavalla "omassa asiassa" liikkeellä. (D) 

Sukulaisuussuhteet, näkyvästi sama poliittinen aate/viiteryhmä, ystävyys ja 

perhesuhteet. (F) 

Päätöksentekoa ei voida tehdä vapaasti harkiten vaan aina mukana kulkevat erilaiset 

sidonnaisuudet, vaikka muodolliset jääviyskysymykset olisivatkin  

kunnossa. (G) 

Äänestyskäyttäytymisen huomioiminen päätöksenteossa. Sama henkilö voi olla samalla 

valtuustossa, henkilöstönedustaja, kaupungilla esimiesasemassa ja asiakas. (O) 

Henkilökunta viestii toisinaan siitä, että poliitikot painostavat tai melkein painostavat 

asettamaan tuttunsa, sukulaisensa tai muun henkilön parempaan asemaan. Suoraa 

näyttöä ei juuri tule, mutta kokemuksista kerrotaan ehkä puolenkymmentä kertaa 

vuodessa. (P) 

Jos päätöksentekijän lähipiiriin kuuluvalla henkilöllä on intressi käsiteltävään asiaan, 

ohjaako se päätöksentekijää asian käsittelyssä. (R) 

Päätöksentekoa hallinnossa ei enää ohjaa poliittisten ryhmien ideologiat, vaan tilalle on 

tullut oman tai poliitikon edustaman ryhmän edut. (V) 

 

Päätöksenteko on edellä mainittujen näkökulmien lisäksi ongelmallista myös yleisemmällä tasolla. 

Esimerkiksi taloudelliset ratkaisut ovat vaikeita ja johtavat usein eettisiin ongelmiin.  Vaikka 

kunnallishallintoon omaksuttu uusi julkisjohtamisen oppi (NPM) on ollut osana hallintoa jo jonkin 

aikaa, se vaikuttaa osaltaan aiheuttavan hieman hämmennystä. Muun muassa seuraavanlaisia 

vastauksia mainittiin talouteen liittyvissä eettisissä ongelmissa:  
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Yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun turvaamisen haaste siten, että asiakas saa 

oikeat palvelut oikeaan aikaan vs. ajatus, jossa asiakas saa mitä palvelua haluaa. 

Rajanveto on haastavaa, mutta talouden kannalta iso kysymys. (N) 

Suomen kunnallishallinnossa on varsin yleinen, huolestuttava piirre: palvelujen 

järjestämiseen liittyviä ratkaisuja perustellaan ja arvioidaan usein rahan kautta, sen 

sijaan että perusteluja haettaisiin esim. tarpeista ja vaikuttavuudesta! Voidaan kysyä, 

johdetaanko kuntia kuin yrityksiä? Kuntien tehtävänä lain mukaan on järjestää 

asukkailleen kohtuulliset palvelut tasapuolisesti.  (U) 

 

Sidosryhmäulottuvuus 

Tämän kyselyn puitteissa kunnallishallinnon asiantuntijat eivät maininneet kovinkaan suuria 

ongelmia sidosryhmiä käsittelevää ulottuvuuteen nähden. Mainitut kommentit on mainittu lähinnä 

talouteen liittyviä eettisiä ongelmia kartoitettaessa. Joissakin vastauksissa ilmeni kuitenkin 

kunnallisen toiminnan suunnittelun ongelmallisuus sen suhteen, miten toiminnot tuotetaan. Tällöin 

hankintamenettely ja kunnallinen liiketoiminta koettiin myös eettisesti ongelmalliseksi. 

Sidokset yrityksiin/pankkeihin, osakkuus yrityksissä, henkilökohtaisen hyödyn 

tavoittelu. (F) 

Kilpailuttamisen ristiriita paikallisen yrittämisen välillä. (J) 

Esimerkiksi hankinnoissa paikalliset yrittäjät joskus ajavat omaa etuaan keinoja 

kaihtamatta, myös uhkaillen tai jopa median kautta. (L) 

Yritysmaailman osalta vaikeuksia on lähinnä siinä, että kunta voi olla vähän 

pakkoraossa. Yrityksen puolelta tiedetään yrityksen tärkeys kunnalle. Siinä voi tulla 

eteen kaavoitukseen, rakennusoikeuteen, hintaan jne. liittyvät kysymykset. Onpa joskus 

painetta valita joku merkittävämmän henkilön puoliso töihin tai jotain vastaavaa. (O) 

 

Henkilöstön ulottuvuus 

Henkilöstöulottuvuuteen liittyvissä kysymyksissä painottuivat toisaalta arvomaailma, toisaalta 

taloudelliset tekijät. Arvojen ja eettisten periaatteiden toteutuminen koettiin eettisesti 

ongelmalliseksi, mikä on nähtävissä esimerkiksi seuraavista kommenteista: 

Yhdenvertaisuuden toteuttaminen. (A) 
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Tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteuttamisen mahdottomuus (eli esimerkki: 

ristiriitatilanteissa kaikki osapuolet eivät koe tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden 

toteutuvan – pahimmillaan ketkään asianosaiset eivät koe. Ratkaisuja tekevän onkin 

kuultava kaikkia, kuunneltava, mutta tehtävä ratkaisu työantajan parasta ajatellen). (C) 

Käsitelläänkö työntekijöitä tasavertaisesti. (H) 

 

Esimerkiksi tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden toteutuminen. (I) 

”Pärstäkerroin”, kaikkien kohtelu samalla tavalla. (R) 

Työtehtävien jakaminen tasapuolisesti ottaen huomioon työntekijöiden kulloisetkin 

resurssit hoitaa tehtäviään. (S) 

Henkilöstöhallinnon ongelmista on kyse, jos työtekijä joutuu syrjityksi tai kiusatuksi 

henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi (sukupuolinen suuntautuneisuus, 

uskonnollinen vakaumus tai vaikkapa tupakointi!). (U) 

 

Talouteen liittyvä ongelmallisuus on suhteellisen ilmiselvä näkökulma, mutta henkilöstöön liittyy 

myös sen arvon näkeminen muussakin kuin vain taloudellisessa mielessä. Lisäksi näiden ongelmien 

taustalla esiintyy usein arvoihin liittyvää ongelmallisuutta. Henkilöstöulottuvuuteen liittyy kiinteästi 

myös yhteiskuntavastuun näkökulma ja henkilöstöä koskevien päätösten pohtiminen tulevaisuuden 

kannalta. Tämä eettinen problematiikka kokonaisuudessaan ilmenee seuraavista vastauksista: 

Talouden asettamat reunaehdot suhteessa tarvittaviin henkilökuntamääriin. (K) 

 

Palkitsemisen puute ja toisaalta väärät palkitsemisen mittari (osaoptimointi). (M) 

 

Yleisellä tasolla nähdäänkö henkilöstö vain kulueränä eikä voimavarana ja 

investointina. Se, miten henkilöstö nähdään ja miten sitä arvostetaan, vaikuttaa moniin 

ratkaisuihin henkilöstön suhteen sekä tietysti henkilöstön kohteluun. 

Arvostuskysymykset ovat organisaation/kunnan toimintakulttuurisia kysymyksiä, jotka 

ohjaavat myös henkilöstön kohtelua, eli organisaation ja sen ihmisten arvot ja 

tiedostamattomat toimintatavat. Onko henkilöstöammattilaisille itselleen selvää 

henkilöstön merkitys ja siihen kohdistuvien päätösten vaikutukset ja osaavatko he sitä 

tuoda esille. Miten talous ja rahat suhteutuvat henkilöstön arvoon?  (N) 

 

Henkilöstön ikääntymisen ja työkyvyn alenemisen tuomat eettiset ongelmat. Kyetäänkö 

järjestämään kevyempiä työtehtäviä, halutaanko sitä, joustaako organisaatio vai ei? 

Annetaanko työntekijöiden uupua ja eläköityä ennen aikaisesti puuttumatta. Millaista 

vastuuta tai huolta kannettaan ihan yksittäisestä työntekijästäkin vai onko aina kyseessä 

vain yksilön ongelma, joka ei työantajalle kuulu. Ajatellaanko, että rahallahan tästä 

selvitään, maksetaan ennen aikaisesta työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisesta tulevat 

kustannukset pois eikä mietitä myöskään yhteiskunnallista vastuuta, joka 

kuntaorganisaatiolla mielestäni myös on. (N) 
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Yhdenvertaisuus. Esimerkiksi palkkojen määräytymisen perusteet ja syyt ovat 

vuosikymmenien takaa (hoitoalan heikot palkat suhteessa teknisen alan palkkoihin). 

Palkka-asioissa on havaintoja samanlaisesta: Se saa palkankorotuksen, jos sillekin 

myönnetään. (P) 

Taloudellinen ahdinko voi pakottaa pidättäytymään uuden henkilökunnan 

palkkaamisesta eläköityvien tilalle, jolloin uhkana on työn sattumanvarainen ja 

epätasainen kuormittumien. Samaan lopputulokseen taloustilanteen tiukkuus johtaisi, 

mikäli kunnalla ei ole mahdollisuuksia varata riittävästi sijaismäärärahoja.  (U) 

Palkkauksen oikeudenmukaisuus. (X) 

 

 

Kuten kaikissa muissakin ulottuvuuksissa on nähtävissä, sidonnaisuudet ovat yksi henkilöstöön 

liittyvä, eettistä ongelmallisuutta ilmentävä aspekti. Tällä on yhtymäkohta esimerkiksi strategisen 

johdon ulottuvuuteen ja sitä koskevaan päätöksenteon ongelmallisuuteen. Sidonnaisuuksia kuvaavat 

muun muassa seuraavat kommentit. 

 

Henkilöstön keskuudessa esiintyy myös sidonnaisuuksia,(jotka eivät ole sidoksissa 

työtehtäviin), jotka vaikuttavat arviointeihin ja henkilöstöä koskeviin päätöksiin. (G) 

 

Henkilöstönäkökulman sekoittuminen väärällä tavalla päätöksentekoon (eli kun iso osa 

kuntapäättäjistä on itse kunnan työntekijöinä, niin tavallaan kahdella pallilla istuminen 

sekoittaa joskus selkeästi päätöksenteon rationaalisuutta). (V) 

 

Asiakasulottuvuus 

Kuten tutkimuksen varhaisemmissa kappaleissa on todettu, asiakkailla tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa nimenomaan kuntalaisia. Vastausten perusteella kyseiseen ulottuvuuteen liittyvää 

ongelmallisuutta voidaan eritellä arvomaailman, osallistumisen, kuntalaisten omien näkemysten 

sekä kuntalaisia erityisesti koskevan kunnallishallinnollisen toiminnan kautta. Seuraavassa on 

arvomaailmaan, erityisesti avoimuuteen kohdistuvia vastauksia. 

Aina ei voi kertoa kaikkea (valehdella ei saa, mutta aina ei voi kertoa kaikkea ja se 

saattaa tuntua kuntalaisista valehtelulta ja onkin epäreilua usein). (C) 

Aina tulee myös eteen tämä kysymys, voiko yksittäinen kuntalainen saada 

erillisratkaisun, joka ei johtaisi ennakkotapauskäytännön pohjalta laajempaan 

käytäntöön, vai pitääkö hakea ratkaisua yleisistä periaatteessa sovellettavista 

ratkaisuista, jolloin aina kuluu periaatteiden muodostamiseen ja käytäntöjen 

rakentamiseen paljon aikaa, ja tilanne ehtii jo muuttua moneen kertaan. (G) 
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Ovatko kuntalaiset tasavertaisessa asemassa (päätöksenteon suhteen). (H) 

Nykyisin painotetaan yhä useammin sitä, että kunnan päätöksenteon tulee olla lähellä 

kuntalaisia ja heille myös pyritään antamaan mahdollisuus vaikuttaa palveluihin ja 

päätöksentekoon. Kun pyritään sovittamaan yhteen erilaisia palvelutarpeita, aikaansaa 

tämä myös tarpeen erilaisten intressien asettamiseen tärkeysjärjestykseen. 

Tämä erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen keskinäinen eettinen punninta saattaa osoittautua 

hyvinkin ongelmalliseksi.(I) 

Kuntalaisille ei kerrota suoraan, mistä päätös johtuu, vaan kyllähän minä, mutta... (J) 

Se, mikä toiselle on yksityisyyden loukkaamista, voi olla toiselle tärkeän 

julkisuusperiaatteen noudattamista. Yksittäisissä päätöksissä asiakirjojen julkistamisen 

ja salassapidon rajanveto voi olla toisinaan erittäin vaikeaa. (N) 

Miten kuntalaiset saisivat tasavertaisen kohtelun. (T) 

Tasavertaisesta kohtelusta kiinnipitäminen kuntalaisten ristiriitaisten vaatimusten 

äärellä. (X) 

 

Kuntalaisten vähäinen osallistuminen on oma ongelmansa kunnallisessa toiminnassa. Se vaikuttaa 

osaltaan myös muihin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen keskeisiin ulottuvuuksiin, kuten 

esimerkiksi strategisen johdon päätöksentekoon. Vähäisestä osallistumisesta koettiin seuraavan 

myös eettisiä ongelmia, joita on koottu seuraavaan vastauskokonaisuuteen: 

Kuntalaisille pitää taata osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, mutta usein 

osallistujiksi ja vaikuttajiksi valikoituu hankkeiden kiivaita vastustajia. Tämä saattaa 

rajoittaa osallistavien menetelmien ja kanavien käyttöä.  Ja kuntalaispalveluissa pitäisi 

kuntalaisille taata esteetön ja tasapuolinen tiedon saanti. Esimerkiksi verkkosivujen 

pitäisi toimia eri tavoin rajoittuneille käyttäjille: näkövammaisille, suomenkieltä 

taitamattomille yms. Asiaan ei kuitenkaan välttämättä budjetoida riittävästi varoja 

esteettömän käytön varmistamiseksi. (N) 

Huonohko omatunto siitä, että ei oikein tarpeeksi saa aikaa tavata tai järjestää 

tapaamisia kuntalaisten kanssa. Sellaisen piirteen olen kännykän tultua yleiseksi 

havainnut, että kansalaiset soittavat entistä vähemmän, varsinkaan vanhemmat ihmiset 

eivät osaa tai uskalla (pelkäävätkö puhelun kalleutta) soittaa. (P) 

Oikea tieto ei tahdo mennä perille, koska yleinen kiinnostu yhteisten asioitten 

hoitamiseen rajusti vähentynyt. (V) 

Kuntalaisten puuttuva halukkuus antaa panostaan suunnitteluvaiheessa oleviin asioihin. 

Kuntalaisten kielteinen suhtautuminen kunnallispolitiikkaan ja kuntalaisten heikko 

vastuunottohalukkuus oman kuntansa asioista. (Y) 
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Toisaalta myöskään kuntalaisten oma toiminta ei aina ole eettisesti kestävää, vaan on yksisilmäistä 

ja omaa etuaan ohi yleisen edun ajavaa. 

Kuntalainen hakee omaa hyötyä tai pyrkii vaikuttamaan asiaan ohi yleisen edun, 

kuntalainen on äänestäjä, joka taas ottaa yhteyttä päättäjiin. Kuntalainen yrittää lahjoa. 

(A) 

Kuntalaisten ymmärtämättömyys kustannuksista ja loputon lisäpalveluiden vaatimus. 

(L) 

Kuntalaiset eivät näe kokonaisuutta (ja) faktat eivät riitä perusteluksi. (T) 

Kuntalaiset odottavat päätöksenteolta aina omaa etuaan tukevia päätöksiä. (V) 

 

5 Analyysin viides vaihe: Aineistopohjaisen mallin muodostaminen 

Kuten analyysin kolmannessa vaiheessa todettiin, aineiston pohjalta kaikille kategorioille yhteiseksi 

nimittäjäksi, ydinkategoriaksi, muodostui lopulta vastuullisuuden käsite. Vastuullisuuden 

velvoittava luonne on nähtävissä läpi koko analyysin, aina alkuvaiheen avoimista koodeista lähtien. 

Näin ollen aineistosta nousevan informaation perusteella on johdettavissa väittämä, että 

merkittävimmät kunnallisen hallinnon eettiset ongelmat liittyvät vastuullisuuden toteutumiseen koko 

hallinnollisessa toiminnassa. 

Tässä analyysin vaiheessa muodostetaan ydinkategorian ja tutkimuksen kannalta sisällöllisesti 

merkittäviksi nousseiden kategorioiden perusteella malli, jonka avulla vastataan asetettuun 

päätehtävään. Merkittävimmät kunnallisessa hallinnossa esiintyvät eettiset ongelmat esitetään 

kolmessa osassa vastuullisuuden käsitettä vasten heijastaen. Tulokset pyritään nivomaan 

mahdollisimman selkeästi ajatuskokonaisuudeksi, jotta aineiston rikkaus säilyisi ja tuloksia 

luettaessa olisi mahdollista seurata analyysissä käytettyä logiikkaa mahdollisimman hyvin (vrt. 

Koskela 1990, 98). 

Tutkimuksen päätehtäväksi asetettiin keskeisimpien kunnallishallinnossa esiintyvien eettisten 

ongelma-alueiden selvittäminen. Aineiston pohjalta muodostui seuraavanlainen malli, jonka avulla 

päätehtävään annetaan vastaus. Aineiston tulokset ovat miellettävissä eettisyyttä ilmentävänä 

jatkumona, jonka perusta on toimijoiden ajattelussa, sen konkretisoitumisessa toiminnan kautta ja 

ilmenemisessä tulevaisuuden seurauksina. Näin ollen on perusteltua käsitellä näitä tuloksia kyseisen 
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jatkumon pohjalta. Aineiston analyysin kolmannessa vaiheessa esitettiin suoraan 

tutkimusaineistosta johdettu väittämä siitä, että merkittävimmät kunnallisen hallinnon eettiset 

ongelmat liittyvät vastuullisuuden toteutumiseen koko hallinnollisessa toiminnassa. 

Vastuullisuuden toteutumista käsitelläänkin siksi jatkumon eri vaiheiden yhteydessä, jolloin sen 

varaan rakennetaan tutkimuskohdetta selittävä malli. Analyysin neljännen vaiheen perusteella 

puolestaan vahvistuu se, että jatkumon keskeisiksi tekijöiksi nousevat arvomaailma, siihen 

perustuvat menettelytavat ja menettelyä ja toimintaa ilmentävät tulevaisuuden seuraukset. Kyseinen 

jatkumo on kuvattu tarkemmin kuviossa 4.   

 

 

Kuvio 4 Eettisyyden ja sen ongelmallisuuden jatkumo. 

 

Tämän viidennen analyysivaiheen ensimmäisessä osassa tarkastellaan arvo- ja moraaliajatteluun 

perustuvia eettisiä ongelmia ja peilataan niitä jo olemassa olevaan tutkimustietoon. Toisessa osassa 

nähdään, miten moraali ja mielen arvomaailma ilmenevät eettisesti ongelmallisena toimintana. 

Kolmannessa osassa luodaan katsaus eettisesti ongelmallisen toiminnan seurauksiin muun muassa 

tulevaisuuden tasolla. Kuitenkin, kuten tähän mennessä on useissa kohdissa jo huomattu, selkeä 

rajanveto aineiston eri osa-alueiden välille on mahdotonta, minkä vuoksi aineistossa liikutaan 

edelleen yli kuviteltavissa olevien rajausten. Osaltaan tässä analyysin osassa todennetaan oikeaksi 

teoreettisessa viitekehyksessä esitettyjä teoriapohjaisia käsityksiä kunnallishallinnon eettisistä 

ongelmista, osaltaan taas nostetaan esiin uusia, aineiston pohjalta ilmeneviä tuloksia. 

5.1 Eettisten ongelmien ilmeneminen kunnallishallinnon arvoperustassa  

Arvojen ja moraalin tärkeyttä on perusteltua pitää tärkeimpänä inhimillisen toiminnan 

merkittävimmistä suunnannäyttäjistä. Tämä tosiasia korostui läpi tutkimuksen aineiston, joka 

kumpusi suoraan kunnalliselämän todellisuudesta. Tutkimuksen merkittävimmäksi havainnoksi 
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muodostui siis vastuullisuus -käsitteen osuus kunnallisessa hallinnossa. Koska kyseessä on eettistä 

ongelmallisuutta tarkasteleva tutkimus, vastuullisuus heijastuu valitettavan usein vastuuttomuutena. 

Tutkimustulosten mukaan kuntalaisia sorretaan kunnallisessa hallinnossa, eikä ihmisiä nähdä 

automaattisesti keskenään tasa-arvoisina. Rehellisyyttä kuntalaisia kohtaan ei arvosteta ja heille 

vääristellään asioita poliittisen päättäjän mielen mukaisen päätöksen aikaansaamiseksi. Tämä 

ilmentää osaltaan myös sitä, että julkituodut, kuntalaisille esitellyt, arvot eivät kohtaa todellisia 

arvoja, jotka ohjaavat hallintoa. Myös ennakko-oletukset, jotka pohjaavat hallinnossa toimivien 

arvomaailmaan, ohjaavat päätöksentekoa. Ongelmatilanteissa esimerkiksi henkilöstön suhteen, 

asian objektiivinen käsittely unohdetaan ja luotettavampana ja uskottavampana tiedonlähteenä 

pidetään välittömästi esimiestä eikä alaista. Hallinnolliset toimijat unohtavat ajatusten tasolla 

kirkkaasti suomalaisen kuntademokratian edustuksellisuuden, mistä seuraa se, että epäeettisyyttä 

tukeva henki leviää läpi kuntarakenteen.  

Näiden edellä lueteltujen konkreettisten eettisten ongelmatilanteiden lisäksi eettinen ongelmallisuus 

ilmenee myös huolena arvojen ja moraaliseikkojen heikosta toteutumisesta. Pyrkimystä 

vastuulliseen ajatteluun siis kuitenkin löytyy. Tutkimustuloksista kajastaa turhautuminen olemassa 

oleviin ongelmiin ja koko aihepiirin monimutkaiseen haasteellisuuteen. Osa vastaajista on työssään 

vakavasti paneutunut pohtimaan hallinnon ja sen vaikutusten eettistä aspektia, osa puolestaan ei 

jaksa antautua syvällisemmän tarkastelun vietäväksi, sillä resurssien ja todellisuuden jatkuva 

kohtaamattomuus on lähes toivotonta. Ikään kuin kompromissiksi kunnallishallinnon todellisuuteen 

on löydetty se, että yritetään miettiä millaiset ratkaisut ja linjaukset olisivat vähemmän väärin eri 

tahoja kohtaan. Sen seurauksena siis yritetään etsiä pienintä harmia aiheuttavaa tietä, sillä 

käytännössä yrityksistä huolimatta aina joku kohtaa epäoikeudenmukaisuutta ja epätasa-arvoa. 

Vastuullisuus kilpistyy täten näiden kahden linjauksen olemukseen. Toisaalta kunnallishallinnon 

arvomaailmassa on nähtävissä erittäin vastuuton ajatusten tasolla ilmenevä ulottuvuus, toisaalta taas 

hallinnon eettisyyttä murehtiva filosofinen pyrkimys vastuullisuuteen. Jälkimmäinen 

tutkimustuloksista on hallinnon eettisyyden kannalta kannustava, sillä vastuullisuus on määritelty 

esimerkiksi valtion hallinnossa yhdeksi tärkeimmistä arvoista. Sen oletetaan luonnollisesti 

toteutuvan virkamiehen jokapäiväisessä toiminnassa ja sen myötä toteuttavan koko valtion tasolla 

eettisesti korkealaatuisen toiminnan tason. (Peiponen 2007, 24.) Kuten myös Salmisen (2003, 4) 

tutkimuksessa todetaan, vastuullisuus on yksi keskeisimmistä hyvän hallinnon kriteereistä. 

Vastuullisuuden tärkeydestä kertoo myös se, että sitä painotetaan myös muissa professioissa, kuten 
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esimerkiksi terveydenhuollossa, jossa se Ikola-Norrbackan (2010, 110) tutkimuksen mukaan on 

nimetty tärkeimmäksi hallinnolliseksi arvoksi.  

Ydinkategorian yhteydessä käsitellyt vastuu -käsitteen ulottuvuudet (oikeudellinen, moraalinen, 

poliittinen ja tarkoituksenmukaisuuteen perustuva vastuu) ovat vain yksi tapa eritellä vastuu -

käsitteen sisältöä. Tähän tutkimukseen vastanneet henkilöt arvioivat vastuuta ja vastuullisuutta 

lähes kaikki mainitut ulottuvuudet huomioiden. Vastuullisuuden toteutuminen ilmeni siis lähinnä 

huolena eettisen toiminnan ja ajattelun konkreettisesta toteuttamisesta, sekä vastuuttomuutta 

ilmentävänä epäeettisenä toimintana. 

Organisaatioiden moninaisuudesta johtuen arvomaailma painottuu jopa kunnallishallinnon sisällä 

erilailla. Esimerkiksi terveydenhuollon organisaatioissa, kuten Ikola-Norrbackan (2010, 121) 

tutkimuksesta ilmenee, tärkeimmiksi arvoiksi mielletään vastuullisuuden lisäksi muun muassa tasa-

arvo ja oikeudenmukaisuus, mutta kuten on todettu, niiden toteutuminen käytännössä on kuitenkin 

vaihtelevaa. Tämän tutkimuksen mukaan kunnallisen hallinnon arvokysymykset kulminoituvat 

oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden asettamien vaatimusten äärelle samalla, kun sen toimintaa 

pyritään luotsaamaan uuden julkisjohtamisen oppien mukaisesti. Osaltaan tutkimustuloksia tukee 

myös Salmisen ja Ikola-Norrbackan (2009, 137) tutkimus, josta ilmenee, että kansalaiset eivät koe 

hallinnon eettisten arvojen toteutuvan kovinkaan hyvin. Seitsemän tutkimuksen tärkeimmiksi 

listatun eettisen näkökulman joukossa heikoimmin kansalaiset arvioivat toteutuvan kansalaisten 

tarpeisiin vastaamisen. 

Kun tarkastellaan vastuullisuuden ilmenemistä tarkemmin kunnallisten arvokysymysten 

välityksellä, suurimpina haasteina koettiin kansalaisten tasavertainen kohtelu koko hallinnollisessa 

toiminnassa aina päätöksenteosta tiedonsaannin turvaamiseen. Kuten on todettu arvokysymysten ja 

moraalisten seikkojen ilmeneminen on siis olennaisesti yhteydessä kaikkiin muihin kategorioihin. 

Tämän vuoksi esimerkiksi oikeudenmukaisuuden toteutumiselle luo suoranaisia ongelmia muun 

muassa hallinnollisten rakenteiden jäykkyys, jolloin oikeudenmukaisten ratkaisujen tekeminen 

osoittautuu hankalaksi. Aineistosta nousi esiin useita ilmaisuja myös taloudellisten resurssien 

oikeudenmukaisen kohdentamisen ongelmallisuudesta, samoin kuntalaisten kohtelemisesta 

keskenään yhdenvertaisina. Yhtenä selityksenä yhdenvertaisuuden haasteellisuudelle näyttäytyvät 

kuntien sisäiset alueelliset erot esimerkiksi asuinpaikkojen suhteen. Kunnallisen hallinnon 

asiantuntijoiden ahdistus yhdenvertaisuuden toteutumisesta ei ole ihme, sillä yhdenvertaisuudelle on 

perusteet jopa lainsäädännön eri tasoilla (L731/1999, 6 §; L21/2004, 4 §). 
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Mikä sitten on kaikkia kohtaan eettistä toimintaa? Millaisia ovat onnistuneet linjaukset arvojen ja 

moraalin kannalta? Ikola-Norrbackan (2010, 47–48) tutkimuksessa todetaan, julkisen sektorin 

etiikka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön ja yhteiskunnan kanssa. Näin ollen yksilön, 

organisaation ja yhteiskunnan arvot nivoutuvat toisiinsa. Organisaation oleellisin ominaisuus, 

organisaatiokulttuuri, muotoutuu arvojen pohjalta ja ilmenee toimintaa eettisesti ohjaavana 

syvärakenteena. Organisaation tavoite tarkkailla ympäristöään ja tyydyttää sen asettamat 

vaatimukset, ilmentävät organisaation määritelmää avoimena järjestelmänä. (Ikola-Norrbacka 2010, 

47–48.) Organisaatiokulttuurin lisäksi tarvitaan kuitenkin selkeää linjausta arvojen ja kaikkien 

kannalta oikeiden periaatteiden noudattamiseksi. Aineiston pohjalta nousee esiin yksi kaikkien 

arvokysymysten taustalla oleva perustavanlaatuinen kysymys, kenellä sitten on määrittelyvalta 

siihen, millaisia oikeat arvovalinnat ovat. Kuka arvottaa toiminnan oikeellisuuden ja mahdollistaa 

sen avulla kaikkien kuntalaisten oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun? Tuloksista on 

nostettavissa tähän rooliin kaksi arkitodellisuuden kannalta mahdollista tahoa, kuntalaiset ja 

päättäjät. Vastausten pohjalta kumpaakaan ei kuitenkaan voida pitää riittävän objektiivisena 

toimijana niiden liian subjektiivisten preferenssien vuoksi. Vaikka kuntien hallinto perustuukin 

kansanvaltaisuuteen, kuntalaisten keskinäiset näkemykset eroavat toisistaan huomattavasti, kuten 

myös Hämäläinen ym. (2009, 20) ovat todenneet. Nykyään kuntalaiset jakautuvat pieniksi, 

toisistaan poikkeaviksi ryhmiksi, joilla saattavat olla hyvinkin erilaiset arvot, päämäärät ja 

moraalikäsitykset.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan kyseinen ilmiö on löydettävissä myös päättäjien taholta, sillä 

vaikuttimet heidän arvomaailmoissaan ovat yhtä moninaiset ja johtavat usein myös Peiposen (2007, 

56) tutkimuksessaan mainitsemaan kokonaisedun huomiotta jättämiseen. Lisäksi myös kuntien 

sisällä on runsaasti eroavaisuuksia, jolloin ohjaavina voimina ilmenee useita käsityksiä arvoista ja 

etiikasta. Rannisto (2005, 13) esittääkin omassa tutkimuksessaan mielenkiintoisen näkökulman 

siitä, voidaanko kuntia ylipäätään hahmottaa yhtenä kokonaisuutena juuri kaikista näistä sisäisistä 

eroavaisuuksista johtuen. Tämä kunnan sisäinen eroavaisuus ilmenee luonnollisesti erityisen hyvin 

myös hieman myöhemmin käsiteltävässä konkreettisen hallintotoiminnan aspektissa. Oikeellisen 

toiminnan määritteleminen vaikuttaisi siis olevan äärimmäisen hankalaa ja edellyttävän syvällistä 

moraalis-filosofista pohdintaa, johon kunnallisessa hallinnossa ei tutkimustulosten mukaan ole 

kunnolla aikaa ja mahdollisuuksia.  
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5.2 Eettiset ongelmat toiminnan tasolla 

Valtionhallinnossa virkamiesten toiminnan lähtökohta muodostuu lainsäädännön lisäksi 

valtionhallinnon omista arvoista ja eettisistä periaatteista (Peiponen 2007, 23–24). Tämä pätee myös 

kunnallishallintoon, sillä siellä toimintaa säätelevät kunnan toimintaperiaatteisiin kirjatut arvot 

lakiin perustuvien periaatteiden ohella. Virkamies on kuitenkin yksilö, joten hänen toimintaansa 

ohjaavat säädösten lisäksi myös hänen oma sisäinen arvomaailmansa ja moraalikäsityksensä. Kuten 

kunnallisen arvoperustan tarkastelussa jo todettiin, yksilön ominaisuudessa niin kuntien kuin valtion 

virkamiehet pohtivat arvojen painotuksia ja tekevät subjektiivisia päätöksiä ja ratkaisuja omien 

ajatustensa pohjalta. (Jäntti & Majoinen 2008, 11.) Tämä moniarvoisuus ilmenee 

kunnallishallinnossa sekä siihen osallistuvien virkamiesten että luottamushenkilöiden toiminnassa. 

Näin ollen tämän tutkimuksen perusteella voidaan ajatella, että se, minkä motiivien pohjalta 

kunnalliset toimijat asemiaan hoitavat, ilmentää heidän tahtoaan vastuullisuuden toteuttamiseen 

kuntalaisia kohtaan. Jotta kunnallinen hallinto toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla, se vaatii 

toimijoiden välistä hyvää yhteistyötä (Jäntti & Majoinen 2008, 11).  

Tausta epäeettiselle toiminnalle on aineiston pohjalta löydettävissä kahta kautta. Eettisesti 

ongelmalliseen toimintaan päädytään luonnollisesti edellä kuvatun epäeettisen ajattelun eli 

kyseenalaisen arvo- ja moraalimaailman seurauksena, mutta myös ikään kuin vahingossa, kun 

ratkaistavana on perimmäisiä arvoja ja vankkaa moraalia kysyviä tilanteita. Aineiston perusteella 

toiminnan eettisen ongelmallisuuden käsittely aloitetaan ensin toimijoiden aseman ja statuksen 

luoman taustan tarkastelun kautta, minkä jälkeen sitä jatketaan konkreettisen kunnallishallinnollisen 

toiminnan pohjalta. 

Toimijoiden aseman aiheuttamat eettiset ongelmat 

Se monitahoisuus, joka kuvaa kunnallishallinnossa toimimisen lähtökohtia ja taustoja, liittää 

toimijoiden aseman tiukasti riippumattomuuden kategoriaan. Asemiin liittyvät epäkohdat 

kietoutuvat riippumattomuuden sisältämiin käsitteisiin, sillä suurelta osin ne ilmenevät toisiinsa 

linkittyneinä. Kuten analyysin kolmannessa vaiheessa todettiin, useat eettiset ongelmat voidaan 

samanaikaisesti liittää sekä kunnallishallinnollisten toimijoiden rooliin että heidän intresseihinsä tai 

sidonnaisuuksiinsa.  
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Tämän tutkimuksen mukaan hallinnollisiin rooleihin liittyvät epäselvyydet ilmenevät suurimmaksi 

osin kahden päätekijän kautta. Näitä ovat nimenomaan toimenkuvan epäselvyyteen sekä toisaalta 

eturistiriitoihin painottuvat ongelmallisuudet. Ne hiertävät hallinnossa toimivien aseman selkeyttä ja 

sen myötä toiminnan mielekkyyttä ja oikeellisuutta. Toimenkuvan epäselvyys koskee erityisesti 

viranhaltijoiden ja luottamusmiesten välistä työnjakoa, sillä kuten myös Rannisto (2005, 166) 

väitöskirjassaan toteaa, aika ajoin roolit luottamushenkilöinä toimivien viranhaltijoiden kohdalla 

menevät sekaisin. Vahvasti tämän tutkimuksen tuloksia tukevat myös Hämäläinen ym. (2009, 127–

131) todetessaan, että kunnissa tarvitaan kipeästi poliittisen ja virkamiesjohdon välisen työnjaon 

selkiyttämistä.  

Tämän tutkimuksen aineistosta ongelmina nousevat rooliristiriidat myös siitä, että valtuuston ja 

lautakuntien jäseninä toimivat samat henkilöt. Tämä kuitenkin takaa Ranniston (2005, 193) mukaan 

kuntalaisten edun valvomisen. Vaikka asia osittain niin olisikin, ilmeistä kuitenkin on, että kuntien 

hallintoa läpäisee selkeä ongelmakenttä erilaisten roolien ristitulessa. Aiheellista on pohtia 

Ranniston (2005, 100) tavoin myös sitä, voivatko kymmeniä ihmisiä käsittävät, usein poliittisia, 

kuten myös muita intressejä edustavat, valtuustot oikeasti olla strategisia johtajia. Tämä on 

merkittävä strategiseen johtamiseen liittyvä peruskysymys. Kuten myös tämän tutkimuksen 

perusteella voidaan sanoa, niin luottamushenkilöiden, sidosryhmien, valtiovallan kuin toimialojen 

omien toimijoiden intresseillä on luonnollisesti voimakas vaikutus koko kunnan strategian 

toteuttamiseen. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kaksoisrooli on kuitenkin mahdollinen 

niin kauan kuin roolisuhteiden kompleksisuutta ei ratkota. Tässä problematiikassa on näin ollen 

myös selkeä yhteys arvoperustaisiin kysymyksiin. (Rannisto 2005, 148, 190–193.) 

Omalta osaltaan toimenkuvan epäselvyyteen liittyy myös esteellisyys ja sen tulkinnallisuus. 

Tutkimusaineiston pohjalta haasteelliseksi näyttää muodostuneen etenkin esteellisyyden 

määritteleminen ja sen huomiointi tilanteessa, jossa se aiheutuu kesken prosessin. Samankaltaisia 

tuloksia on saanut myös Peiponen (2007, 58) tutkimuksessaan, jonka mukaan virkamiesten 

esteellisenä vaikuttaminen on seitsemän haitallisimman epäeettisen toimintatavan joukossa. Yhtenä 

esteellisyyttä aiheuttavana tekijänä Peiposen tutkimuksessa on kaikkien virka-asemien edustajien 

keskuudessa ilmenevä sivutoimista johtuva esteellisyys. Samankaltainen tulos on löydettävissä 

myös tämän tutkimuksen aineiston perusteella. Tämä suuntaus näyttäsi olevan yleistymässä, sillä 

eduskunnan oikeusasiamiehelle suunnatut virkamiesten esteellisyyttä koskevat valitukset ovat 

lisääntyneet. Taustalla lienee syynä joko oikeusturvakäsityksen aito muuttuminen tai taktikointi 
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asianosaiselle epäedullisen päätöksen uudelleen käsittelyyn saamiseksi. (Hautamäki 2004, 129.) 

Kunnallishallinto on siis muuttunut, ja muuttumassa, yhä dynaamisemmaksi. 

Esteellisyys liittyy luonnollisesti myös eturistiriitoihin. Intresseistä nousevat ristiriidat ilmenevät 

tämän tutkimuksen mukaan niin poliittisten päättäjien, virkamiesten kuin kuntalaistenkin tahoilla. 

Samaa toteaa myös Rannisto (2005, 151) omassa tutkimuksessaan, sillä viranhaltija-

luottamushenkilöt edustavat hyvin usein oman ammattikuntansa etuja yhdessä useiden muidenkin 

tahojen kanssa, jotka ajavat tiettyjen viiteryhmien erityisintressejä. Olipa taho mikä hyvänsä, hyvän 

hallinnon toteuttaminen on äärimmäisen hankalaa.  Ikola-Norrbackan (2010, 147) tutkimuksessa 

virkamiehet itse ovat nimenneet esimerkiksi oman edun tavoittelemisen tilanteeksi, jossa 

virkamiesten toiminta heikentää hyvän hallinnon toteutumista ja aiheuttaa näin ollen eettisiä 

ongelmia. Kyseinen tutkimustulos ilmenee myös tämän tutkimuksen kautta. Omien ja ryhmän 

etujen ajaminen ja ensisijainen ajattelu johtavat kokonaisedun huomiotta jättämiseen, eikä tätä 

puolestaan voida missään mielessä pitää vastuullisena toimintana.  

Koska intresseihin liittyvät ongelmat sekä eettisellä että konkreettisellakin tasolla ovat niin 

merkittäviä, olisi syytä, useiden muiden aiheiden ohella, käydä voimakasta arvokeskustelua 

tilanteen korjaamisesta. Intressiristiriidat eivät ole vieraita kunnallishallinnollisille toimijoille 

itselleenkään, kuten tämän tutkimuksen aineistosta on havaittavissa. Kun yksilön tai ryhmän 

intressejä ajetaan niin voimakkaasti muiden tahojen oikeutettujen intressien kustannuksella, että 

tilanteen moraalista hyväksyttävyyttä ei enää ole, on arvokeskustelun tärkeys kiistaton. Tällöin 

voimakkaaseen moraaliseen kritiikkiin on aihetta myös Pursiaisen (2001, 107) mukaan. 

Konkreettisen toiminnan aiheuttama eettinen ongelmallisuus 

Kunnallishallinnollinen toiminta perustuu mitä suurimmassa määrin vuorovaikutukselle niin 

kuntalaisten kuin muidenkin sidosryhmien kanssa, vaikka kuntalaisten osallistumisaste näyttäisikin 

olevan laskusuunnassa (Hämäläinen ym. 2009, 17; Kurikka ym. 2008, 18). Tämän tutkimuksen 

aineistosta nousee kuitenkin esiin merkittävä kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen liittyvä 

eettisen ongelmallisuuden näkökulma. Tutkimustulosten mukaan kunnalliseen hallintoon liittyvässä 

tiedottamisessa ja informaation jakamisessa sekä vuorovaikutuksessa eri toimijoiden välillä on 

runsaasti ongelmia. Kuten Jäntti ja Majoinen (2008, 12) toteavat, johtamiseen liittyy aina avoimuus 

ja mahdollisuus riittävään vuoropuheluun sekä näin muodostuva julkisuuden kontrolli, mikä heidän 

mukaansa tarkoittaa, että tiedotusvälineet, kuntalaiset ja erilaiset eturyhmät seuraavat tarkalla 
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silmällä mitä kunnissa tapahtuu. Tämä siis olisi toivottava menettelytapa, vaikka se puolestaan 

korostaa prosessien merkitystä joskus lopputuotoksen kustannuksella. Kunnallisen hallinnon 

moniarvoisuus ja monimutkaisuus kuitenkin edellyttävät sitä. (Jäntti & Majoinen 2008, 12.) 

Valitettavasti se ei käytännössä kuitenkaan toteudu optimaalisimmalla mahdollisella tavalla. 

Tämän tutkimuksen mukaan avoimuutta pyritään ajoittain jopa välttämään tietynlaisten intressien 

edistämiseksi. Kuntalain mukaan:  

Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista 

suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. 

Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, 

ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös 

tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille 

ja päättäjille. (L 365/1995, 29 §.) 

Näin ei tapahdu, vaan vaikuttamismahdollisuudet jäävät liian vähäisiksi muun muassa suorien ja 

avointen kanssakäymistilanteiden puuttuessa. Kuten Haveri (2002, 226) artikkelissaan kirjoittaa, 

keinoja kuntalaisten osallistumisen lisäämiseksi on toki olemassa, kysymys on lähinnä vain siitä, 

nähdäänkö osallistumisen mobilisointi tärkeänä tehtävänä vai ei. 

Olennainen osa kunnallista vuorovaikutusta olisi siis kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien 

turvaaminen. Tutkimustuloksista kuitenkin ilmenee, että käytännössä asianmukaisia 

vaikutusmahdollisuuksia on liian vähän johtuen sekä resurssien että vilpittömän halun puutteesta 

järjestää niitä. Lavennon (2008, 72) mainitsemat kuntalaisten keskustelufoorumit ovat myös 

suhteellisen rajoitettuja, sillä usein kunta määrittelee niissä käsiteltävän aiheen, eikä kuntalaisilla 

näin ollen ole mahdollisuutta nostaa omista lähtökohdistaan tärkeitä aiheita julkiseen keskusteluun. 

Tämä vuorovaikutuksen rajallisuus nousi esiin myös tämän tutkimuksen aineistosta. Myös Kurikan 

ym. (2008, 19) mainitsema osallisuuskuilu on kunnissa suhteellisen syvä, eikä sen korjaamiseen 

tunnu löytyvän halukkuutta. Esimerkiksi luottamushenkilöiden vuorovaikutustaidoista on paljolti 

kiinni se, miten he kommunikoivat yhteisön jäsenten ja ryhmien kanssa. Kielteisiin toimintatapoihin 

kuuluu ehdottomasti se, että muita näkökulmia ei suostuta kuuntelemaan. (Jäntti & Majoinen 2008, 

26.) Myös tämän tutkimuksen aineistosta ilmeni, että halukkuus vaihtoehtojen punnitsemiseen on 

usein olematonta eikä sitä nähdä keinona uudistua ja parantaa vallitsevia toimintatapoja.  
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Tutkimusaineistosta nousevien tulosten mukaan arvomaailman ongelmallisuutta 

kunnallishallinnossa vaikuttaa lisäävän myös yritysmaailman luonnetta painottava johtamisoppi, 

new public management. Kuten Moilanen (2008) artikkelissaan toteaa, kuntien päätöksenteon ja 

hallinnon avoimuus ja julkisuus eroavat yritysmaailman hengestä, jossa liikesalaisuuksien 

säilyttäminen on itsestään selvää. Kunnat ovat puolestaan velvollisia noudattamaan 

julkisuuslainsäädäntöä, joka nousee myös tämän tutkimuksen myötä yhdeksi ongelmatekijäksi 

(Moilanen 2008, 87). Avoimuuden ja tiedottamisen velvoitteet sotivat sitä vastaan, että päätökset 

valmistellaan pienessä piirissä ennen julkistamista. Tämä on havaittavissa myös tämän tutkimuksen 

aineistosta.  

Päätöksenteko on yksi tärkeä osa kunnallishallinnollisen toiminnan eettistä ongelmallisuutta. Sen 

taustalla vaikuttavat monet eri tekijät. Aiemmin viitattuun valmistelun vaillinaisuuteen kytkeytyvä 

epäeettinen toiminta heijastuu väistämättä myös päätösten tekemiseen, sillä mikäli päätökset on 

tehty esimerkiksi vaihtoehtoja vertailematta subjektiivisten intressien perusteella, vastuullisuuden ja 

eettisyyden toteutuminen on kyseenalaista. Tätä tukee myös Hautamäen (2004, 93) kommentti, 

jonka mukaan ratkaisun perustuminen viimekädessä vain päätöksentekijän omaan arviointiin on 

haasteellinen sen vuoksi, että päätöksenteon objektiivisuus ja laillisuus joutuvat helposti 

kyseenalaisiksi. Hän pitää kyseenalaisena myös sitä, jos asioita otetaan päätöksentekoon ilman 

kunnollista valmistelua (Hautamäki 2004, 127). Tämän tutkimusaineiston perusteella 

päätöksentekoon voidaan nähdä kulminoituvan kaikki edellä käsitellyt ongelmallisuudet.   

Päätöksenteon ongelmallisuus korostui kautta koko aineiston. Kuten todettu, erityisen suuri 

ongelma-alue liittyy päätöksentekoprosessiin. Kuten Kulla (1998, 1146) artikkelissaan kirjoittaa, 

ihmisiä on kohdeltava yhteiskunnassa vallitsevien perussääntöjen mukaan. Silloin, kun 

perussäännöt eivät ole oikeudellisen sääntelyn piirissä, on turvauduttava auktoritaarisiin 

perussääntöihin, jotka nojaavat yhteiskunnallisiin ja moraalisiin arvoihin. Tässä kunnallisessa 

hallinnossa ilmenee ongelmia. Nähtävissä on myös Kullan mainitsemaa mielivaltaista toimintaa, 

mikä näyttäytyy subjektiivisuutena, perustelemattomuutena, yksittäistapauksellisuutena sekä 

epäjohdonmukaisuutena. Tämä on läheisessä yhteydessä intressiproblematiikkaan, mikä 

olennaiselta osaltaan ilmentää puolueellisuutta ja sen kautta mielivaltaista toimintaa. Myös Heuru 

(2006, 294, 313) toteaa, että jo demokraattinen järjestelmä itsessään edellyttää yhdenvertaisuuden 

toteutumista. Viranomaisten tulee olla puolueettomia ja kansalaisia on kohdeltava tasapuolisesti. 

Hyvän hallinnon kovien elementtien tulisi Hautamäen (2004, 227) mukaan rajoittaa 

päätöksentekijöiden harkintavaltaa. Näitä elementtejä ovat Kullan esittämän jaottelun tavoin 
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yhdenvertaisuuden-, tarkoitussidonnaisuuden-, objektiviteetin, suhteellisuuden sekä 

luottamuksensuojan periaatteet. (Hautamäki 2004, 227; Kulla 1998, 1145–1146.) 

Kunnallishallinnon todellisuudessa juuri näissä periaatteissa on löydettävissä kaikista 

merkittävimmät ongelmat, eikä vastuullisuuden toteutumista näiltä osin voida osoittaa todeksi. 

Hämäläinen ym. (2009, 14) toteavat, että Suomessa kunnallishallinnon kehittäminen edellyttäisi, 

että esimerkiksi valtuuston koko olisi ainakin suurissa kunnissa nykyistä pienempi. Tällöin 

valtuusto voisi toimia nykyistä tehokkaammin ja vaikuttaa vahvemmin hallintoon. Se kykenisi 

myös valvomaan paremmin nykyistä vahvempaa poliittista johtoa tai virkajohtoa. Kääntöpuolena 

olisi kuitenkin edustavuuden kapeneminen ja siirtyminen laajemmin päätoimisiin ja merkittävää 

työpanosta vaativiin osa-aikaisiin luottamustoimiin. (Hämäläinen ym. 2009, 14.) Toisaalta tähän 

tutkimukseen vastannut virkamiesjohto koki valtuuston vaikutuksen ja päätösvallan ajoittain jopa 

liiankin suurena. Kurikan (2008, 17) mukaan on kuitenkin jo olemassa sellaisia kuntia, joissa 

edustuksellista demokratiaa edustaa kuntalaisten määrään suhteutettuna määrällisesti pieni ryhmä. 

Tällöin lautakuntien määrä saattaa olla hyvinkin pieni, jolloin suuri osa edustuksesta jää 

valtuustojen harteille. Tämä saattaisi olla tämänkin tutkimuksen aineiston perusteella yksi selitys 

esimerkiksi eettisille ongelmille päätöksenteon valmisteluvaiheessa. 

 

Kaiken kaikkiaan edustuksellisen demokratian syvin olemus näyttää unohtuvan taka-alalle arkisen 

toiminnan tiimellyksessä. Hämäläinen ym. (2009, 129) näkevätkin kunnallisen johtamisjärjestelmän 

arvioinnin ja uudistamisen ensimmäisenä perusteena demokratian vahvistamisen, sillä 

edustuksellisuus uhkaa syrjäytyä valtuuston vaaleihin vähentyneen kiinnostuksen myötä. Tällöin 

houkutus suoraan vaikuttamiseen ohi demokraattisen järjestelmän kasvaa ja demokratiavaje 

kunnissa lisääntyy. (Hämäläinen ym. 2009, 129–130.) Tämä kehityskulku on hidastettavissa muun 

muassa kuntalaisten osallisuuden lisäämisellä. Siitä huolimatta, että avoimuus ja rehellisyys 

kuntalaisten ja kunnallishallinnollisten toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa eivät toteudukaan 

eettisesti vastuullisimmalla mahdollisella tavalla, tämän tutkimuksen vastausten pohjalta ilmenee 

myös toisenkin kaltainen suuntaus. Osa vastanneista kaipaisi välitöntä kontaktia kuntalaisiin ja 

enemmän mahdollisuuksia käydä asiallista ja kehittävää vuoropuhelua heidän kanssaan. Tämä 

luonnollisesti estäisi Kurikan (2008, 20) mainitseman syvän kuilun ilmaantumista ja sen myötä 

vähentäisi myös luottamusvajeen syntymistä. 
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5.3 Eettiset ongelmat seurausten tasolla 

Tämän tutkimuksen tulosten kannalta mielenkiintoisimmaksi kokonaisuudeksi muodostui 

hallinnollisten asiantuntijoiden huoli toiminnan optimoinnista ja sen vaikutuksista pitkälle 

tulevaisuuteen. Aikaisemman tutkimustiedon perusteella kyseinen ulottuvuus ei ole noussut esiin 

niinkään selkeästi juuri eettisten ongelmien näkökulmasta. Taustalla oleva kunnallisen hallinnon 

moniarvoisuus ilmenee muun muassa toimijoiden monimuotoisissa tavoitteissa ja lisää sen vuoksi 

haasteita koko kunnan yhteisen hyvän saavuttamiseksi (Jäntti & Majoinen 2008, 11). Tämä näkyy 

hallinnollisen toiminnan suunnittelun ongelmallisuutena ja hankaloittaa mitä ilmeisimmin myös 

tulevaisuuteen liittyvien haasteiden huomioimista. 

Huoli kaikkinaisen kunnallisen toiminnan optimoinnista yhdessä tulevaisuusnäkökulman kanssa 

heijastavat yhteiskuntavastuun toteutumista kunnissa. Kuten Jäntti ja Majoinen (2008, 7) toteavat, 

tulevaisuussuuntautuneisuus ja uudistumiskyky nousevat yhä merkittävämmiksi tulevaisuuden 

kuntaorganisaation hallinnan ja menestymisen kannalta. Vaikka kunnalliselle toiminnalle onkin 

ominaista ennakointi, kaukonäköisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus (Jäntti & Majoinen 2008, 21), 

näkökulma tulevaisuudesta painottui  tässä tutkimuksessa kuitenkin uudella tavalla. Tämän 

tutkimuksen tulosten valossa nousi esiin ahdistus eettisten arvojen, kuten oikeudenmukaisuuden ja 

objektiivisuuden toteutumisesta tulevaisuudessa, mutta eniten huolta tulevaisuuden suhteen 

kuitenkin kohdistui kaikkinaisen vastuullisuuden toteutumiseen. Kuntakenttä on laaja kokonaisuus, 

johon kuuluu koko kuntayhteisö asukkaineen ja sidosryhmineen ja kuten Hämäläinen ym. (2009, 

21) toteavatkin, kunnan johtamisen tulevaisuuden suuret haasteet koskevat kuntaa nimenomaan 

yhteisönä. Vastuullisuutta ilmentävä huoli kiteytyikin huoleksi siitä, miten nyky-yhteiskunnassa 

osattaisiin toimia tulevaisuuden kannalta kaikin tavoin vastuullisesti. 

Tutkimustuloksista ilmeni vastuullisuuden haasteellisuus myös useissa erilaisissa 

yhteiskunnallisissa ulottuvuuksissa. Se nähtiin fyysiseen ympäristöön ja sen käyttöön kiteytyvänä, 

taloudellisiin haasteisiin ja niiden oikeaan kohdistamiseen liittyvänä sekä kuntalaisten työllisyyteen 

ja heidän etujensa mahdollisimman optimaaliseen turvaamiseen kohdistuvana. Esimerkiksi tämän 

hetken talouden suunnittelu ja varojen kohdentaminen ovat tekoja, jotka vaikuttavat pitkälle 

tulevaisuuteen. Kuten Kurikka ym. (2008, 41) toteavat, kunnan päättäjien tulisi ymmärtää 

kokonaisuuksia ja oivaltaa yhteiskunnallisten muutosten mahdollisuuksia siinä kuin riskejäkin.  

Kurikan ym. mukaan päättäjien työlle on ominaista kaukonäköisyys ja tulevaisuuteen tähyäminen 

(emt.). Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena oleva eettinen ongelmallisuus näyttäytyy näiden 
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tekijöiden luomaa taustaa vasten. Se ilmenee juuri siinä, miten tämän hetken ajankohtaisissa 

asioissa osattaisiin tehdä valintoja myös tulevaisuuden kannalta viisaalla tavalla. 

Yksi vastuullisuuden toteutumista kuvaavista ilmiöistä tässä tutkimuksessa on kunnallisten 

resurssien allokointi. Tutkimusaineiston perusteella toiminnan painopisteiden määrittelyyn 

kohdistuu eettistä ongelmallisuutta jo edellä käsiteltyjen, hallinnolliseen toimintaan vaikuttavien 

haasteiden vuoksi. Esimerkiksi erilaiset intressit yhdessä päätöksentekijöiden keskinäisen 

arvomaailman erilaisuuden suhteen, ovat merkittäviä allokointia hajottavia ja haittaavia tekijöitä.  

Ranniston (2005, 98) mukaan, julkisessa keskustelussa kaupunginjohtajat ovat huolissaan resurssien 

riittävyydestä ja palvelutuotannon määrästä. Tämä näkyy myös tämän tutkimuksen vastauksista, 

mutta niistä ilmenee kuitenkin myös se, miten resurssien kohdentaminen on ajoittain 

epätarkoituksenmukaista ja silmiinpistävästi tiettyjä eturyhmiä suosivaa.  

Eturyhmien suosiminen esiintyy myös Ranniston (2005, 151) tutkimustuloksissa, joiden mukaan 

viranhaltijat ja luottamushenkilöt suhtautuvat tulevaisuuden haasteisiin sangen pragmaattisesti. 

Mahdollisena selittäjänä tähän Rannisto pitää luottamushenkilöiden edunvalvontaan keskittyvää 

roolia.  Kuten hän toteaa, ”viranhaltija-luottamusmiehet edustavat usein oman ammattikuntansa ja 

toimialansa etuja ja monilla muillakin on ajettavana jonkin viiteryhmän erityisintressejä”. Ranniston 

mukaan etujen ajaminen saattaisi olla hankalampaa, jos johtamista kohdennettaisiin tietoisesti 

kauemmas tulevaisuuteen. (Rannisto 2005, 151.) Kyseinen selitys tukee ehdottomasti myös tämän 

tutkimuksen myötä nousevia tuloksia. Vaikka toiminnan suunnittelu varmasti onkin haasteellista, 

tutkimusaineiston perusteella viriää silti Ranniston kanssa yhtenevä ajatus siitä, että myös tällä 

hetkellä ajankohtaiset päätökset saattaisi olla mahdollista tehdä hieman 

tulevaisuusorientoituneemmin. 

Miten niukat taloudelliset resurssit sitten tulisi allokoida eettisesti oikein tässä talouden 

kompensaatioköyhässä ilmastossa? Tutkimusaineiston perusteella toiminnan painopisteiden 

määrittelyyn liittyy eettistä problematiikkaa, sillä kuten edellä todettiin, erilaiset intressit yhdessä 

päätöksentekijöiden keskinäisen arvomaailman erilaisuuden suhteen, ovat merkittäviä allokointia 

hajottavia ja haittaavia tekijöitä. Kuten myös Rannisto (2005, 98) toteaa, julkisessa keskustelussa 

kaupunginjohtajat ovat huolissaan resurssien riittävyydestä ja palvelutuotannon määrästä.  Tämän 

tutkimuksen vastauksista käy kuitenkin voimakkaasti ilmi myös se, miten resurssien kohdentaminen 

on ajoittain epätarkoituksenmukaista ja tiettyjä eturyhmiä suosivaa. Näin ollen debatti resurssien 
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käytön uudelleen suunnittelemiseksi saattaisi lisätä voimavaroja ja osaltaan tuoda helpotusta 

suunnittelun haasteellisuuteen. 

Vastuullisuus kunnallisessa toiminnassa kiteytyy yhteiskuntavastuullisen toiminnan tarkasteluun. 

Yhteiskuntavastuu käsitteenä on usein yhdistetty enemmänkin yritysmaailmaan liittyväksi (vrt. 

Salminen & Ikola-Norrbacka 2008, 1), mutta tämän tutkimuksen tulosten valossa se näyttäytyy 

kunnallisessa hallinnossa ja kunnallisessa toimintaympäristössä. Kuten edellä mainittiin, tämän 

tutkimuksen tuloksista on löydettävissä huoli niin fyysiseen ympäristöön, talous- ja työelämään 

kuin kuntalaisten etuun liittyvänä. Myös Kurikka ym. (2008, 55) määrittelevät yhteiskuntavastuun 

sisältöön kuuluvaksi edellä mainitut ulottuvuudet, joiden lisäksi kuntatyön 

yhteiskuntavastuullisuuteen kuuluu myös hyvän henkilöstöpolitiikan toteuttaminen. Osaltaan 

yhteiskuntavastuulliseen toimintaan kuuluu kiinteästi jo edelläkin käsitelty tulevaisuuden haasteiden 

huomiointi, sillä kunnat tulevat kohtaamaan jatkossakin muutoksia, jotka haastavat niiden 

elinvoimaisuutta (Kurikka ym. 2008, 55). 

Yhteiskuntavastuu näyttäytyy kuntaorganisaatioissa yritysmaailmaa olennaisempana (Moilanen 

2008, 88). Kuten tämän tutkimuksen aineiston perusteella on nähtävissä, kuntien 

yhteiskuntavastuun kantaminen esimerkiksi ikääntyvien työntekijöiden kohdalla näyttäytyy 

eettisenä ongelmana, sillä siihen ei kunnissa juurikaan panosteta. Moilasen (2008, 88) tavoin, 

yhteiskuntavastuun toteuttamiseen voidaan laskea kuuluvaksi työllistämisvastuu kuntalaisiinsa 

nähden, jota yrityksillä puolestaan ei ole. Vaikutukset tuntuvat valitettavan usein kuitenkin jäävän 

hetkellisiksi. Kuten tästä tutkimuksesta ilmenee, yhteiskuntavastuun toteutumiseen liittyvänä 

eettisenä ongelmana kunnallishallinnon asiantuntijat mainitsevat ongelmallisuuden erityisesti 

kahden tekijän välillä, sen miten tukea heikompiosaisia kuntalaisia ja toisaalta sen, miten tehdä 

asian suhteen oikeita taloudellisia päätöksiä.  
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VII POHDINTA 

Taivas suomalaisen kuntakentän yllä näyttää pilviseltä ja harmaalta. Tämän hetken paineet 

toiminnan tehostamiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi ohjaavat kuntien toiminnan suunnittelua ja 

osaltaan kiristävät kuntien mahdollisuuksia kiinnittää aiempaa enemmän huomiota kuntalaisten 

hyvinvointiin. Tätä tosiasiaa vasten kunnallishallinnon eettisen ulottuvuuden ennakointi toimintaa 

suunniteltaessa ja sen erityinen huomiointi päätöksiä toteutettaessa on epäilemättä erittäin 

haastavaa, joskin välttämätöntä. Kiistatta voidaan todeta, että kunnallinen hallinto perustuu 

kuntalaisia edustavaan demokratiaan, jolloin myös eettisten seikkojen punninta on olennainen osa 

arkea. Kaikista eettisistä ongelmista huolimatta, kunnalliselämästä kajastaa kuitenkin tahto etiikkaa 

ja moraalia kunnioittavaan toimintaan. Tämä on myönteinen lähtökohta myös tulevaisuutta ja sen 

tuomia haasteita ajatellen. 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu kunnallishallinnon eettistä näkökulmaa. Kuntia tarkastellaan 

usein enemmänkin valtion taholta tulevien kehityshaasteiden näkökulmasta, eikä niinkään kuntien 

omista lähtökohdista käsin. Tässä tutkimuksessa huomio on kuitenkin kohdistunut 

kunnallishallinnon eettisiin ongelmiin, joita on kartoitettu useista eri ulottuvuuksista. Vaikka 

muutamat teoreettisen viitekehyksen ulottuvuudet käsittelevätkin tarkasti kunnan johtamista ja sen 

eri tahoja, lienee kuitenkin syytä muistuttaa myös edustuksellisen demokratian hengestä. Kuten 

Hämäläinen ym. (2009) mainitsevat, vapaassa yhteiskunnassa paikallisyhteisöä, eli kuntaa, ei 

"johdeta" vaan sitä edustetaan ja siellä vaikutetaan. Näin ollen tässä tutkimuksessa selvitetyt 

kunnalliseen hallintoon liittyvät eettiset ongelmat tulisi nähdä koko kuntayhteisöä koskevina, ei 

vain johtamista tai hallinnon suunnittelua käsittelevinä. 

Arvo- ja moraalimaailmaan pohjaava eettisten ongelmien tausta on tutkimustuloksena melko 

masentava, sillä se kertoo syvällä kunnallishallinnossa olevien epäeettisten asenteiden ja 

mielipiteiden olemassaolosta. Hieman lohdullisempi tutkimustulos puolestaan on se, että huolta 

vastuullisuuden toteutumisesta ja tahtoa arvojen ja moraalin mukaiseen toimintaan kuitenkin myös 

löytyy. Ongelmat luonnollisesti ilmenevät konkreettisessa toiminnassa, mikä käytännössä tarkoittaa 

ongelmia erityisesti kunnallishallinnollisten toimijoiden toimenkuvan epäselvyyden sekä heitä 

koskevien intressiristiriitojen kautta. Tämä on valitettavan yleistä, sillä kuten tämän tutkimuksen 

myötä voidaan havaita, riippumattomuuden kategoria muodostui saamiensa mainintojen perusteella 

toiseksi suurimmaksi kokonaisuudeksi. Kuten tutkimuksen analyysivaiheessa todettiin, 

riippumattomuudella on selkeä yhteys hallinnollisten toimijoiden asemiin kunnissa, sillä osaltaan 



86 

 

intressiristiriitojen ja sidonnaisuuksien syntymiseen vaikuttavat juuri toimijoiden moninaiset roolit 

kunnalliselämässä. Tässä on siis nähtävissä ikään kuin kaksisuuntainen ilmiö, jossa intressit ja 

sidonnaisuudet vaikuttavat toimijoiden asemiin ja päinvastoin.  

Myös kuntalaisten osallistumattomuuden nähtiin aiheuttavan eettisesti hankalia tilanteita. Osaltaan 

sillä on vaikutusta myös päätöksentekoon, joka tutkimustulosten mukaan jää usein vaille riittää 

taustatyötä. Uhkana nähtiinkin juuri demokratiavaje, jonka etenemisen hidastamiseksi tärkeää olisi 

kuntalaisten aktiivisuuden kasvattaminen. Vaikka tämän hetkinen tilanne päättäjien ja kuntalaisten 

välillä viestiikin paljolti siitä, että vuorovaikutus, avoimuus ja rehellisyys eivät toteudukaan 

eettisesti vastuullisimmalla mahdollisella tavalla, osa vastanneista kaipaisi välitöntä kontaktia 

kuntalaisiin ja enemmän mahdollisuuksia käydä asiallista ja kehittävää vuoropuhelua heidän 

kanssaan. Myös tämä on kannustava tulos, sillä se ilmentää edustuksellisen demokratian henkeä ja 

vilpitöntä pyrkimystä sen toteuttamiseen. 

Tutkimuksen perusteella kunnallishallinnossa on selkeästi aistittavissa myös eettissävytteinen henki 

tulevaisuudesta ja itsehallinnon toteutumisesta. Se ilmenee konkreettisesti huolena toiminnan 

optimoinnista ja sen vaikutuksista pitkälle tulevaisuuteen. Tämä yhteiskuntavastuun tunteminen on 

merkittävä asia, sillä juuri tällä hetkellä kunnat ovat monien ratkaisemattomien haasteiden ja 

epävarmuustekijöiden edessä. Tulevaisuusorientoitunut ajattelu saattaa osaltaan ainakin hetkellisesti 

hankaloittaa päätöksentekoa, mutta johtaa epäilemättä kunnissa kestävämpään 

yhteiskuntapolitiikkaan.   

Vaikka tässä tutkimuksessa mielenkiinto onkin kohdistunut vain kunnallisessa hallinnossa 

esiintyviin eettisiin ongelmiin, on puolueettomuuden nimissä mainittava myös vastauksista esiin 

noussut kommentti siitä, että pääpiirteissään suomalainen kunnallishallinto on maailman parasta. 

Koska tulevaisuusnäkökulma nousi merkittäväksi tutkimustulosten kannalta, olisi mielenkiintoista 

toteuttaa samankaltainen tutkimus muutamien vuosien kuluttua, jolloin merkittävimmät 

kunnalliseen toiminataan kohdistuvat uudistukset on jo toteutettu ja toiminta olisi arvioitavissa 

uudesta näkökulmasta. Tällöin saataisiin uudenlainen arvio suomalaisen kunnallishallinnon tilasta. 

Vertailevan tutkimuksen näkökulmasta olisi mielenkiintoista toteuttaa myös suurempiin kuntiin 

kohdennettu eettisiä ongelmia kartoittava kysely. Tämän tutkimuksen kohteenahan olivat pääasiassa 

7 000-30 000 asukkaan kunnat, eli kunnat, joissa painottuvat suuriin kuntiin verraten erilaiset 

ongelmat.  
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Millaisia haasteita kunnilla sitten on ratkaistavanaan? Kuntien tulevaisuudessa häämöttävät 

merkittävät rakenteelliset uudistukset, joko määrällisesti kasvavien kuntaliitosten muodossa tai 

kunnallisen yhteistyön eri muotojen lisääntymisenä. Tässäkin tutkimuksessa esiin noussut 

kuntalaisten osallistuminen on kuitenkin haasteellisten olosuhteiden edessä, sillä yhä suurempien 

yhteistoiminta-alueiden myötä kuntalaisten ääni uhkaa kuulua yhä heikommin. Kuten Jäntti ja 

Majoinen (2008) tulevaisuuden haasteina näkevät, kuntien kyky säilyttää omaa vaikutusvaltaansa 

yhteistoiminnan muotoihin perustuvilla alueilla on kyseenalaista. Jos ajatellaan esimerkiksi 

kuntalaisten edustajia kyseisissä toimielimissä, voidaan pohtia, onko pienistä kunnista edustajistoa 

riittävästi, jotta edustuksellisen demokratian voitaisiin sanoa toteutuvan. Olisikin tärkeää luoda 

virkamiehille mahdollisuuksia hyvän hallinnon etiikan ja siihen sisältyvän eetoksen syvemmälle 

tarkastelulle. Tämä saattaisi yhdessä eettiseen toimintaan ohjaavan opetuksen kanssa parantaa 

virkamiesten integriteettiä ja halua pitää siitä kiinni, kuten myös Ikola-Norrbacka (2010) omassa 

tutkimuksessaan toteaa.  

Tässä tutkimuksessa on nostettu esiin aiemmin järjestelmällisesti kartoittamaton eettisten ongelmien 

osa-alue. Sen myötä on noussut esiin mitä moninaisimpia asioita ja ilmiöitä, joista osa aiheutuu 

ihmisten toiminnan, osa yhteiskunnallisten tekijöiden kautta. Kaiken kaikkiaan on kuitenkin aika 

etsiä uusia ja luovia tapoja ajatella ja toimia entistä eettisemmän ja vastuullisemman kuntakentän 

synnyttämiseksi. Toivottavasti kunnissa löydetään uudenlaisia ja vapautuneita ajattelumalleja ja 

niiden myötä entistä parempia, edustuksellista demokratiaa syvästi kunnioittavia, 

kunnallishallinnollisia tapoja. 
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ARVOISA VASTAANOTTAJA 

Olen Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun hallintotieteen maisterivaiheen opiskelija. Teen 

pro gradu –tutkielmaani kunnallisessa hallinnossa ilmenevistä eettisistä ongelmista ja ohjaajani on 

professori Risto Harisalo. Lähetän Teille tämän kyselyn, joka on alustava kartoitus siitä, mitä ovat 

merkittävimmät eettiset ongelmat kuntien hallinnon eri osa-alueilla. Vastausten pohjalta tuotetaan 

tietoa eettisten ongelmien yleisyydestä ja haetaan mahdollisuuksia niiden ratkaisemiseksi. Kysely 

on osa opinnäytettäni ja toivon Teidän vastaavan siihen omien kokemustenne mukaisesti.  

Tämä lomake on lähetetty satunnaisesti valituille kunta- ja yritysjohtajalle. Kunnallisen hallinnon 

asiantuntijoiden toivotaan listaavan vastauksiinsa merkittävimmät kohtaamansa eettiset ongelmat. 

Vastaajien henkilöllisyys pidetään ehdottomasti salassa koko tutkimuksen ajan, eikä heitä voida 

yhdistää palautettuihin vastauksiin.  

Kysely on lähetetty sähköisesti Wordin pdf ja docx –muodoissa ja toivon Teidän palauttavan 

vastaukset sähköpostin liitetiedostona viimeistään 25.3.2011 mennessä. Jos haluatte vastata 

kyselyyn kirjallisesti, voitte palauttaa sen myös alla olevaan osoitteeseen.  

Toivon lämpimästi Teidän vastaavan lomakkeen kysymyksiin, sillä vastauksenne antavat 

korvaamatonta ja ainutlaatuista tietoa kunnallisen hallinnon ajankohtaisista haasteista. Vastaan 

mielelläni kaikkiin tutkimusta koskeviin tiedusteluihin. 
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 Johtamiskorkeakoulu 
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1. Mitkä ovat kokemuksienne mukaan merkittävimmät hallinnon suunnitteluun liittyvät eettiset 

ongelmat? Mainitkaa niistä vähintään kolme, mutta voitte mainita myös useampia jos haluatte. 

 

 

 

2. Mitkä ovat kokemuksienne mukaan merkittävimmät hallinnon päätöksentekoon liittyvät eettiset 

ongelmat? Mainitkaa niistä vähintään kolme, mutta voitte mainita myös useampia jos haluatte. 

 

 

3. Mitkä ovat kokemuksienne mukaan merkittävimmät henkilöstöhallintoon liittyvät eettiset 

ongelmat? Mainitkaa niistä vähintään kolme, mutta voitte mainita myös useampia jos haluatte. 

 

 

4. Mitkä ovat kokemuksienne mukaan merkittävimmät talouteen liittyvät eettiset ongelmat? 

Mainitkaa niistä vähintään kolme, mutta voitte mainita myös useampia jos haluatte. 

 

 

 

5. Mitkä ovat kokemuksienne mukaan merkittävimmät eettiset ongelmat, jotka liittyvät suhteisiin 

poliittisten päättäjien kanssa? Mainitkaa niistä vähintään kolme, mutta voitte mainita myös 

useampia jos haluatte. 

 

 

 

6. Mitkä ovat kokemuksienne mukaan merkittävimmät eettiset ongelmat, jotka liittyvät suhteisiin 

kuntalaisten kanssa? Mainitkaa niistä vähintään kolme, mutta voitte mainita myös useampia jos 

haluatte. 
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Liite 2 Kategoriat, käsitteet ja avoimet koodit 

KATEGORIA KÄSITTEET AVOINTEN 

KOODIEN 

MÄÄRÄ 

1. ARVOKYSYMYKSET 1. Oikeudenmukaisuus 

2. Tasapuolisuus ja tasa-arvo 

3. Avoimuus 

4. Arvo- ja moraaliseikat 

 

1. 13 kpl 

2. 36 kpl 

3. 7 kpl 

4. 20 kpl 

 yht. 76 

2. OSALLISTEN 

RIIPPUMATTOMUUS 

1. Esteellisyys 

2. Intressiristiriidat ja  

    sidonnaisuudet 

3. Oman edun tavoittelu 

4. Ryhmän edun tavoittelu 

5. Kuntalaisten yksisilmäisyys  

1. 9 kpl 

2. 49 kpl 

 

3. 23 kpl 

4. 8 kpl 

5. 4 kpl 

yht. 93 

3. KOMMUNIKAATIO 1. Tiedottamiseen, informaation jakoon 

    liittyvät asiat  

2. Vuorovaikutus 

3. Osallistuminen 

4. Henkilösuhteet 

5. Yksilön ongelmat 

 

1. 15 kpl 

 

2. 13 kpl 

3. 12 kpl 

4. 5 kpl 

5. 12 kpl 

yht. 57 

4. TOIMIJOIDEN ASEMA 1. Rooliepäselvyydet 

2. Valtatekijät 

1. 23 kpl 

2. 9 kpl 

yht. 32 

5. PÄÄTÖKSENTEKO 1. Palvelujen hankinta 

2. Valmistelun vaillinaisuus 

3. Menettelytapoihin liittyvät ongelmat 

4. Virkavalinnat 

5. Päätösten perustelut 

6. Henkilöstön kohtelu 

7. Hallintotoiminnan rakenteet 

1. 5 kpl 

2. 20 kpl 

3. 49 kpl 

4. 5 kpl 

5. 9 kpl 

6. 14 kpl 

7. 7 kpl 

yht. 109 

6. OPTIMOINNIN 

PROBLEMAATTISUUS 

1. Toiminnan vaikutukset ja tulevaisuus 

2. Talousnäkökulma 

3. Epätasapaino 

4. Allokointi ja painopisteen määrittely 

 

1. 19 kpl 

2. 14 kpl 

3. 11 kpl 

4. 18 kpl 

yht. 62 

 


