
 

 

POLICY BRIEF 2022:6 
Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. 
Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (tietokayttoon.fi). 
Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. 
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Modernissa julkishallinnossa tarvitaan edelleen virkamiehiin 

henkilökohtaisesti kohdentuvaa virkavastuuta, mutta sen rinnalla 

tulee kehittää julkisyhteisöjen vastuuta. Lisäksi täsmällisemmät 

toimintavelvoitteet  voisivat vastata muun muassa monitoimijaisen ja 

verkostoituvan sekä automatisoituvan julkishallinnon 

vastuuhaasteisiin. 

http://www.tietokayttoon.fi/
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Tutkimushankkeen tavoite ja tarkoitus  
Virkavastuu julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä -hankkeen tarkoituk-
sena oli tuottaa kokonaisselvitys valtion virkamiesten virkavastuun tilasta ja mahdolli-
sista muutostarpeista. Kehitystarpeet julkishallinnon vastuukysymyksissä ovat nous-
seet keskusteluun julkishallinnon muutosten myötä. Tällaisia muutostrendejä ovat esi-
merkiksi älykäs automaatio, yksityistäminen ja ulkoistaminen sekä kansainvälistymi-
nen. Myös resurssiniukkuus on pysyvä julkishallintoa muotoava piirre, joka vaikuttaa 
vastuukysymyksiinkin monella tavalla. 

Käynnissä on useita lainsäädäntöhankkeita, joiden teemoihin tämä tutkimushanke liit-
tyy, kuten OM045:00/2021 (julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu) ja OM021:00/2020 
(automaattista päätöksentekoa koskevan hallinnon yleislainsäädännön valmistelu) ja 
VM059:00/2021(julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan yleislainsäädännön tar-
kistaminen). 

Virkavastuu jaetaan rikosoikeudelliseen, vahingonkorvausoikeudelliseen ja hallinnolli-
sessa menettelyssä toteutettavaan vastuuseen. Tässä hankkeessa on tarkasteltu näi-
den lisäksi virkamiehen vastuuta tosiasiallisen vastuun kautta, joka liittyy virkamiehen 
toiminnalle asetettaviin laadullisiin vaatimuksiin. Virkavastuun vahvistaa kansalaisten 
luottamusta julkishallintoon, julkisen vallan käytön rajoihin ja hallinnon lainalaisuuteen. 
Tästä syystä vastuun tehokkuus ja vastuullisen tahon osoittaminen on tärkeää. Virka-
miehen näkökulmasta olennaista on myös, että virkavastuu kohdentuu oikeudenmu-
kaisesti. Modernissa julkishallinnossakin virkamiehen tulisi olla vastuussa vain niistä 
virheistä ja lainvastaisuuksista, joihin hän pystyy vaikuttamaan. 

 

 

 

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM021:00/2020
https://vm.fi/hanke?tunnus=VM059:00/2021
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Tutkimuksen aineisto ja menetelmät 
Tutkimuksen pääasiallisena menetelmänä on käytetty oikeusdogmatiikkaa. Suurin osa 
aineistosta koostuu siten säädös-, lainvalmistelu- sekä oikeustapausaineistosta ja oi-
keuskirjallisuudesta. Lisäksi on koottu oikeusvertailevat analyysit virkavastuun perus-
lähtökohdista Ruotsista, Norjasta, Saksasta, Alankomaista ja Virosta. 

Selvittääksemme virkavastuun nykytilaan liittyviä käytännön näkökulmia ja tulevaisuu-
den kehitystarpeita, toteutimme eDelphi verkkoalustaa hyödyntäen keväällä 2021 asi-
antuntijapaneelin. Delfoi-menetelmän erityispiiirre on, että osallistujat vastaavat ano-
nyymisti, mutta näkevät toistensa vastaukset, eli alusta mahdollistaa vuorovaikuttei-
suuden osallistujien välillä. Kysymykset ja menetelmällä hankittava aineisto on tule-
vaisuussuuntautunutta, joten menetelmä soveltui siten erityisesti virkavastuun muu-
tostarpeiden kartoittamiseen. Paneeliin osallistui 42 asiantuntijaa ja keskusteluai-
neisto on analysoitu teemoittelun avulla. 

Paneeliin osallistui 42 asiantuntijaa: valtion virastojen 
ja laitosten johtotehtävissä toimivia virkamiehiä (17), 
tuomareita (8) ja tutkijoita (17).  

Tulokset  
Oikeusjärjestelmäämme sisältyy jo nykyisellään elementtejä, joilla julkishallinnon 
muutosten aiheuttamiin haasteisiin vastuukysymyksissä voidaan vastata. Sääntelyn 
kehittämistarpeitakin kuitenkin on. 

Virkavastuun muodoista rikosoikeudellinen ja hallinnollisessa menettelyssä toteutet-
tava vastuu näyttäytyvät merkityksellisimpinä virkamiehen toimintaan vaikuttamisen 
näkökulmasta. Vahingonkorvausvastuun merkitys on vähäisempi, koska vastuu kana-
voituu tyypillisesti julkisyhteisölle ja regressioikeutta käytetään vain 0-5 tapauksessa 
vuosittain valtiokonttorin ilmoittamien tietojen mukaan. Eurooppalainen kehitys näyt-
tää vielä korostavan tuottamuksesta riippumatonta vastuuta ja valtion/julkisyhteisön 
vastuu näyttelee siten merkittävämpää roolia.  Vahingonkorvausvastuu ei kuitenkaan 
hallinnon asiakkaiden näkökulmasta ole vähämerkityksinen, kun tarkastellaan esimer-
kiksi korvaushakemusten määrää valtiokonttorille valtion vastuuseen perustuvissa va-
hingonkorvausasioissa (865 vuonna 2019). Onkin syytä tunnistaa nämä eri näkökul-
mat vastuukysymysten kehittämisen pohjalla.  
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Virkamiehen oikeusturvan näkökulmasta voidaan tässä hankkeessa hyödynnetyn ai-
neiston valossa esittää, että virkarikossääntelyn ja hallinnollisen menettelyn/tosiasialli-
sen virkavastuun suhde ei ole täysin läpinäkyvä ja ennakoitava.  Jos rikosprosessi va-
likoituu, tämä vaikuttaa muun muassa oikeudenkäyntikuluihin. Asiantuntijapaneelissa 
nousi esille myös huolia virkavastuun kohdentumisesta epäoikeudenmukaisesti esi-
merkiksi tilanteissa, joissa virkamiehellä ei ole ollut mahdollisuutta toimia toisin. Oi-
keuskäytännön valossa muun muassa rikosoikeuden yleiset opit kuitenkin turvaavat 
virkavastuun kohdentumisen oikeudenmukaisuutta.  

Virkamiehen toimintaympäristö vaikuttaa myös virheiden ja laiminlyöntien esiintyvyy-
teen. Toimintaympäristön haasteissa on kyse esimerkiksi työuran aikaisen koulutuk-
sen, juridisen tuen tai resurssien puutteesta. Asiantuntijapaneelissa tuotiin hyvin voi-
makkaasti esille näitä toimintaympäristöön liittyviä kehittämistarpeita, jotta voidaan tu-
kea virkamiesten lainmukaista toimintaa. 

Oikeuskäytännöstä tai asiantuntijapaneelin vastauksita ei ole pääteltävissä, että Suo-
messa rikosoikeudellinen virkavastuu kohdentuisi korostuneesti suorittavaan tasoon 
ja johto/esimiestaso jäisi vastuun ulkopuolelle. Asiantuntijapaneelissa tuodaan kuiten-
kin esille organisaatiokulttuuri, jolla on merkitystä myös preventiivisenä tekijänä mah-
dollisissa lainvastaisissa toimissa.Organisaation sisäisen vastuujaon ja valvonnan vel-
voittavampi sääntely, jonka kautta johdon ja esimiesasemassa toimivien reagointivel-
vollisuus aktualisoituu, voisi tehostaa virkavastuun toteutumista tällä tasolla.  

Virkavastuun tehokas toteutuminen modernissa julkishallinnossa näyttäisi edellyttä-
vän laajemminkin täsmällisemmin määriteltyjä toimintavelvoitteita. Modernin hallinnon 
verkostoituvissa ja monitoimijaisissa rakenteissa tämä on erityisen tärkeää. Tarvetta 
täsmällisille toimintavelvoitteille ja tätä kautta kohdentuvalle virkavastuulle lisää myös 
automaatio.  

Älykkään automaation osalta velvoitteisiin kohdentamalla virkavastuu saadaan kytket-
tyä esimerkiksi järjestelmän valvontaan tai kehittämiseen. On kuitenkin mahdollista, 
että itse virheellinen toimi jää vaille vastuutahoa, jos virkamiehet vastaavat vain em. 
huolehtimisvelvoitteistaan. Kyse voi olla myös esimerkiksi järjestelmävirheen aiheutta-
masta viivästyksestä asiakkaan palvelun saannissa, vaikka kaikista vaiheista olisi 
huolehdittu asianmukaisesti. Moderni julkishallinto näyttääkin edellyttävän henkilöön 
kohdentuvan vastuun rinnalla julkisyhteisön vastuun kehittämistä. Kysymys on esi-
merkiksi yhteisösakon soveltamisalan laajentamisesta tai julkisyhteisölle kohdennettu-
jen hallinnollisten seuraamusten kehittämisestä. Vahingonkorvausoikeudessa yhteisö-
vastuu jo toteutuu. Vahingonkorvausvastuun kohdentumiskysymyksiä tulee kuitenkin 
esille ulkoistamisen tilanteissa ja tätä selkeyttäisi viranomaisvelvoitteiden ja järjestä-
misvastuun täsmällisempi määrittely valtionkin toiminnoissa. 
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Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

- Perustuslain 118 §:n lähtökohta vastuun henkilöllisestä ulottuvuudesta on edelleen 
olennainen julkishallinnon tehtävien järjestämisessä. Sen rinnalle voisi olla syytä ottaa 
perustuslain tasollekin maininta julkisyhteisön vastuusta, mikä mahdollistaisi parem-
min modernin julkishallinnon vastuuhaasteisiin vastaamisen. 

-Vahingonkorvausoikeudellisia vastuuasetelmia esimerkiksi ulkoistamisen yhteydessä 
selkeyttäisi viranomaisvelvoitteiden ja järjestämisvastuun täsmällisempi määrittely val-
tionkin toiminnoissa. 

-  Joissain tilanteissa voisi olla tarpeen, että erityinen virkarikosvastuuseen viittaava 
säännös olisi julkisyhteisön työntekijän vastuun kaltainen, eli se kattaisi vain virkasa-
laisuusrikokset ja lahjusrikokset sekä menettämisseuraamuksen. Esimerkiksi auto-
maatioon liittyvät ostopalvelut voivat lisätä tällaisen pohdinnan tarvetta. 

- Toinen mahdollisuus rikosoikeudellisen virkavastuun kehittämiseen on pohtia julki-
sen tehtävän ja julkisen hallintotehtävän käsitteiden käytön mahdollisuutta vastuun 
henkilöllisen soveltamisalan määrittäjänä rikoslaissa, niin että nämä sisältäisivät erilai-
sen virkavastuun laajuuden. 

- Virkarikossääntelyn ja hallinnollisen menettelyn/tosiasiallisen virkavastuun muotojen 
valikoitumisen johdonmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä voisi parantaa esimerkiksi virka-
miesoikeudellisten seuraamusten soveltamisen täsmällisempi sääntely, kuten Virossa. 

- Organisaatioon ja sen toimintakulttuuriin voidaan liittää vahvempi rikosoikeudellinen 
vastuu joko virkarikoksiin liittyvän yhteisösakon tai johdon vastuun kehittämisen 
kautta. Lisäksi hallinnollisia seuraamuksia, kuten seuraamusmaksua olisi mahdollista 
kehittää. Nyt esimerkiksi tietosuoja-asioissa tähän liittyy epäsymmetriaa julkishallin-
non elimien osalta, joka olisi tarpeen korjata. 

- Vertailumaista nousseiden havaintojen pohjalta myös Suomessa olisi tarpeen kehit-
tää vahingonkorvausjärjestelmää asiakasnäkökulmasta julkisyhteisöjen virhetilan-
teissa. 

- Asiakasnäkökulma näkyy myös automaatioon liittyvässä pohjoismaisessa keskuste-
lussa, jossa korostuu huomio, että haavoittuvien ryhmien huomioon ottaminen tulisi 
olla myös käyttöönottopäätöstä tehtäessä ja suunniteltaessa tietojärjestelmiä jonkin 
tahon vastuulla. 
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-Toimintaympäristön puutteet voivat lisätä virkamiesten virheitä. Riittävistä resurs-
seista ja juridisesta tuesta on huolehdittava ja täydennyskoulutustarpeita olisi kartoi-
tettava ja tarjottava systemaattisemmin. 
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