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JULKISEN HALLINNON
SIETÄMÄTÖN KEVEYS

Leena Oulasvirta (toim.), Julkisen toimin-

nan eettisiä kysymyksiä. Helsinki,
Valtionhallinnon kehittämiskeskus 1993.

Kirjanen Julkisen toiminnan eettisiä kysymyk-

siä on tarkoitettu herättämään keskustelua
julkisen hallinnon ja viranhaltijoiden toimin-
nan moraalikysymyksistä. Kirjoittajat
tarkastelevat virkamiehen arvoympäristöä
muuttuvassa yhteiskunnassa. Tällä pohdiske-
lulla on oma merkityksensä taloudellisessa
tilanteessa, jossa tehokkuusajattelu, markki-
naohjaus yms. näkemykset ovat saaneet yhä
hallitsevamman aseman.

Kirjanen etenee väljästi virkamiesetiikan
käsitteestä konkreettisempiin virkamies-
moraalin ja hyvän hallinnon käsitteisiin ja
edelleen taloudelliseen vastuuseen, asiakas-
vastuuseen ja ympäristökysymyksiin. Sen
aloittaa Klaus af Ursinin tiivis virkamies-
etiikan ja -hyveiden määrittely. Tämän jäl-
keen Antti Kivivuori pohdiskelee virkamies-
moraalia väljästi ja hyvin henkilökohtaisella
tasolla. Teemaa jatkaa Aimo Ryynänen, joka
tarkastelee oikeudellisen sääntelyn ja hyvän
hallinnon periaatteiden ongelmaa eettiseltä
kannalta. Seuraavassa artikkelissa Juhani
Kivelä erittelee esimiehen vastuun ulottu-
vuuksia. Tämän jälkeen tullaan yhteen koko
kirjasen mielenkiintoisimmista artikkeleista,
Hilkka Summan julkista toimintaa ja talou-
dellista vastuuta koskevaan kirjoitukseen.
Siitä siirrytään Katri Hellstenin asiakas-
vastuun ongelmaan hyvinvointivaltion muu-
toksessa. Lopuksi pääjohtaja Kaj Bärlund
käsittelee julkisen hallinnon vastuuta ympä-
ristöstä.

Teoksessa on sen epätasaisesta yleisil-
meestä huolimatta joka tapauksessa muuta-
mia mielenkiintoisia artikkeleita. Lukijan
kannalta mielekkään kokonaisuuden muo-
dostavat af Ursinin, Ryynäsen, Summan ja
Hellstenin artikkelit. Ilman niitä kirjasella ei
olisi sitäkään arvoa, joka sillä nyt voidaan
tunnustaa olevan.

Virka ja moraali
Klaus af Ursinin artikkeli Virkamiesetiikka ja

virkamieshyveet pyrkii antamaan kuvaa koko
keskustelun kannalta tärkeästä lähtökohta-
kysymyksestä: mistä etiikassa on kyse? Af
Ursinin antama vastaus on hyvin “oppi-
kirjamainen”, joskin teoksen tarkoitusta aja-
tellen tehtävänsä täyttävä. Etiikan yleisestä
konseptiosta siirrytään virkamiesetiikan alan
määrittämiseen. Mielenkiintoisena nousee
esiin ajatus siitä, miten organisaatio
rakenteistaa ja uusintaa moraalisituaatioita
samalla kun se riistää yksilöltä hänen
valinnanvapauttaan. Johtopäätös tämän
osalta on kuitenkin hieman outo: “Yksilön
autonomisuus ei […] vaarannu jatkuvasta
organisoitumisesta huolimatta.”, toteaa af

Ursin ja jatkaa muutaman kappaleen jälkeen
väitteellä, että moderni yhteiskunta insti-
tuutioineen ja organisaatioineen on samalla
myös hyveellisempi kuin aikaisemmat (s. 11).
Intersubjektiivisuus kuuluu luontaisena
osana ihmisenä olemiseen. Se, missä määrin
tämä suhde “rakenteistuu”, ei tietenkään
määritä itse moraalisten valintojen sisältöä,
ts. se ei loogisesti kerro vielä mitään moraa-
lisen valinnan suunnasta, mutta asettaa
repressiivisiä ehtoja yksilön valintamahdol-
lisuuksille. Tämän vuoksi ei voida väittää,
että modernit rationaalistumis- ja sosiaalis-
tumisprosessit vakiinnuttaessaan moraali-
valintoja olisivat mitenkään moraalisempia
kuin ei-modernitkaan edes sillä perusteella,
että yksilöt ovat arvioineet ne hyviksi tai
ainakin hyväksyttäviksi. Samalla kun jokin
moraalinen koodi tulee “yleisesti hyväksy-
tyksi” ja mallinnetuksi ja ehkä oikeudel-
lisestikin säännellyksi, se tuottaa “väkivaltaa”,
vieraantuneisuutta, eriarvoisuutta — ja
jopa epäoikeudenmukaisuutta. Kaikki
moraalisestikin hyväksyttävät ja humanistiset
järjestelmät tuottavat jähmettyessään
epähumaaneja tuloksia. Moraali ei siis voi
“kasvaa” organismin tavoin. Af Ursin tosin
tuo esiin yleisesti hyväksytyn periaatteen
siitä, että rakenteet on kyseenalaistettava,
koska ne saattavat muuttua uudelleen moraa-
lisesti arvelluttaviksi (s. 11). Hän myös ko-
rostaa sitä, että yleisesti hyväksytty voi olla
moraalisesti arvelluttavaa. Yksilö saattaa
joutua ylittämään kulttuuriperintönsä hori-
sontin pyrkiessään toimimaan moraalisesti
oikein (s. 12).

Kansalaiset ja hallinto
Aimo Ryynänen on käsitellyt artikkelinsa
Virkatoiminnan etiikkaa rajoittavat oikeudel-

liset säännökset ja hyvän hallinnon periaatteet

tematiikkaa muun muassa teoksessaan Hyvän

hallinnon periaatteet kunnallishallinnossa (2.
painos, Helsinki 1991). Ryynäsen artikkeli
konkretisoi tärkeää kysymystä siitä, miten
virkamiehen on omassa institutionaalisessa
kehyksessään toimittava ja mitä eettisiä
koodeja tähän sisältyy. Esimerkiksi hallinto-
viranomaisten toimintaa säätelevät normit
laahaavat usein ajastaan jäljessä ja ovat niin
väljiä, etteivät ne riitä takaamaan ihmisten
oikeusturvaa. Tämän vuoksi hallinto-
toiminnan kehittäminen edellyttää niin ylei-
siä periaatteita kuin konkreettisia ohjeitakin
(s. 31). Tärkeää on ennen kaikkea se, että
voidaan lisätä kansalaisten luottamusta virka-
toiminnan asianmukaisuuteen (s. 39). Tätä ei
voida toteuttaa monopolisoimalla poli-
tiikka tiettyjen toimijoiden sfääriksi.
Tarkastelunäkökulma onkin siirrettävä
kansalaiskeskeiseen suuntaan esimerkiksi
antamalla kansalaisille oikeuksia, jotka eivät
riipu hallinnon hoitajien harkinnasta (s. 41).

Vaurauden tuottaminen
ja jakaminen
Hilkka Summan artikkeli Julkinen toiminta

ja taloudellinen vastuu tuo keskusteluun
ulottuvuuden, joka nykyoloissa on ehdotto-
masti oltava mukana. Artikkeli antaa mai-
nion kuvan byrokratiakritiikistä ja modernin
hallintoreformin hengestä. Julkisen valinnan
(public choice) koulukunnan näkemysten
käsittely tässä yhteydessä on perusteltua.
Kyseessä on uuden poliittisen taloustieteen
suuntaus, joka soveltaa uusklassisen
mikrotalousteorian analyysivälineistöä poli-
tiikan ja hallinnon tutkimukseen. Siinä usko-
taan individualismiin, markkinamekanismiin
ja desentralisaatioon. Sen edustajien mukaan
poliitikot pyrkivät ajamaan vain omaa
etuaan, ja johtavat viranhaltijat pyrkivät kas-
vattamaan yksiköidensä budjetteja. Kollektii-
visen toiminnan organisoinnissa julkisen
valinnan normatiivisena pyrkimyksenä on
luoda tieteelliset edellytykset sellaisille pää-
töksenteon järjestelyille tai instituutioille,
jotka loukkaavat mahdollisimman vähän
yksilön vapautta, pitävät organisointikus-
tannukset minimissään, ja samalla tuottavat
tuloksia, joiden kanssa jokainen voi mielek-
käästi elää. Sen mukaan smithiläinen “näky-
mätön käsi” on suunnittelua ja rationaalista
hallintoa toimivampi ja tehokkaampi. Tämä
on myös useimpien hallintoreformien henki
1980- ja 1990-luvulla.

Summan mukaan byrokraattisen ja
markkinaperusteisen mallin vastakkain-
asettelussa sivuutetaan niiden perusta, toi-
mintaa ohjaavat moraaliset valinnat. Tärkeä
kysymys onkin, miten nykyinen hegemonia
ja reformismi on muuttamassa moraali-
koodia. Ainakin tehokkuus- ja taloudelli-
suusvaatimukset ja tilivelvollisuuden
konkretisoimistendenssit kuuluvat aikamme
hallintoreformeihin. Ei riitä, että byrokratian
ihanteen mukaisesti noudattaa sääntöjä ja
jättää virheet tekemättä. Julkisen hallinnon
resursseja on käytettävä myös tehokkaasti.
Tähän vaatimukseen ei kuitenkaan vielä
sisälly vaikkapa tehokkuussosialismin ja
julkisen valinnan välistä erottelua.

Usein taloudellisuuden tavoittelu nähdään
kovien arvojen puolustamisena ja jopa
epähumaanina toimintana. Se asetetaan ylei-
sen edun puolustamisen ja vähäosaisista
huolehtimisen vastapainoksi. Summa toteaa
kuitenkin aivan perustellusti, että tämä
rationaliteettien ristiriita ei ole millään tavalla
johdonmukainen: “Vastuun ottaminen
toiminnan taloudellisuudesta ja julkisen
toiminnan tuottavuudesta on kuitenkin
‘pehmeiden’ arvojen puolustamisen ensim-
mäinen edellytys” (s. 57). Välinpitämättö-
myys, resurssien tuhlaus ja tehottomuus
syövät solidaarisuuden toteutumisen mah-
dollisuuksia. Tämän väittämän pohjalta on
ymmärrettävää, että luottamus markkina-
mekanismiin tai ainakin tähän illuusioon on
lisääntymässä. Sen johdonmukaisena seu-
rauksena ja tähän liittyvien hallintoreformien
keskeisimpänä tarkoituksena on talouden
rationaliteetin sisällyttäminen julkishal-
lintoon.

Talouden rationaliteetti on kuitenkin
hyvin ongelmallinen käsite. Summa saattaa
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mennä liian pitkälle väittäessään, että talou-
dellisuusargumentti on päämäärän suhteen
neutraali, varsinkin kun hän esittää sen jäl-
keen mahdollisuuden tulkita taloudellinen
vastuu moraaliperiaatteeksi (s. 59). Kyseisen
argumentin arviointilähtökohdan muodos-
tavat aineelliset elinolosuhteet, joiden
tuottamis- ja jakamisongelmat ovat yleisiä.
Jos taloudellisuusperiaate hallitsee konkreet-
tisia valintoja, tuntuu intuitiivisesti selvältä,
että se tässä muodossa on välineellisen ja
epähumaanin maailmankuvan ilmaus.
Toinen talouden rationaliteetin ongelma
muodostuu yleisesti tunnetusta tavoite-
keino-hierarkiasta ja tähän liittyen siitä, että
päämäärät voivat vastata hyvin pitkälle niitä
“keinoja”, jotka oletetaan päämääriensä suh-
teen neutraaleiksi. Päämäärien hajautuessa ja
jäädessä yleisiksi yhteiskuntapoliittisiksi
tavoitteiksi, keinoista tulee tapahtumien
kulun määrääviä tekijöitä. Tällaisen aseman
saaneita “päämäärän suhteen neutraaleja
taloudellisuusargumentteja” ovat esimerkiksi
taloudellinen kasvu, elintason nostaminen tai
kansainvälinen kilpailukyky. Jokainen voi itse
päätellä, onko näiden keinojen taustalla
olevilla ylevillä päämäärillä “itsenäisyyttä” tai
tavoite-keino-hierarkiaa suuntaavaa voimaa.

Köyhästä asiakkaaksi
Artikkelissaan Asiakasvastuu hyvinvointival-

tion muutoksessa Katri Hellsten antaa selkeän
ja myös melko osuvan kuvan hyvinvointival-
tion kansalaisen muuntumisesta sosiaalisten
tehtävien kohteena olleesta “köyhästä”
“asiakkaaksi”. Osa hyvinvointivaltion
oikeuttamisen ongelmista on syntynyt siitä,
että standardoidut ja yleiset tuki- ja palvelu-
järjestelmät eivät vastaa kansalaisten
vaihteleviin, yksilöllisiin tarpeisiin ja
preferensseihin, ja myös siitä, että asiakkailla
ei ole käytössään riittäviä osallistumis- ja
vaikutuskanavia tai mahdollisuuksia valita
tarpeitaan parhaiten palvelevia avun muotoja
(s. 70). Tämä tilanne on synnyttänyt paineita
byrokratian keventämiseksi ja uudelleen-
organisoimiseksi. Responsiivisuus, konsume-
rismi, palveluperiaate ja asiakaslähtöisyys ovat
tämän ajattelun terminologiaa. Valtion ei
pidä olla säätelijä, vaan sen on oltava
mahdollistaja (enabling), kuten asia on
ilmaistu anglosaksisessa kirjallisuudessa. Jul-
kisen sektorin tehtäväksi tulee mahdollisuuk-
sien luominen, palvelu- ja tukijärjestelmien
koordinointi ja laadunvalvonta (s. 71-72).
Lopuksi Hellsten tuo esille näkökohtia, jotka
osoittavat hyvinvointivaltion olemassaololla
olevan vankkoja perusteita.

Järjestelmää on uudelleenmuotoiltava,
mutta sitä ei saa hajoittaa!

Ari-Veikko Anttiroiko
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IHMISHENGEN
VILJELYSTÄ

Veikko Litzen, Keskiajan kulttuurihistoria.

Helsinki, Gaudeamus 1994 (toinen painos,
ensimmäinen painos 1974). 186 s.

“Kulttuuri on ihmishengen viljelyä, ja ylei-
sen kulttuurihistorian tulisi kertoa ihmisen
toiminnan tuotteista tekniikassa, tieteessä,
taiteessa ja uskonnossa — jopa politiikassa-
kin. […] Se pyrkii tyypittelyyn, yleistykseen
ja sen kautta yksinkertaistukseen.” Veikko
Litzenin, alunperin yli 20 vuotta sitten ilmes-
tyneessä Keskiajan kulttuurihistoriassaan (s.
10) esittämä määritelmä on häkellyttävän
mutkaton. Siinä ei ole jälkeäkään kyseen-
alaistuksista, joita keskiajasta kiinnostunut
lukija on sittemmin ehdollistunut odotta-
maan ‘kulttuurista’, ‘historiasta’ tai vaikkapa
‘kirjallisuudesta’ kirjoittavilta. Mutkatto-
muus ei sinänsä ole pahe, mutta Keskiajan

kulttuurihistorian kohdalla se liittyy jouk-
koon muita uudelleenjulkaisun herättämiä
kysymyksiä. Tässä yhteydessä ei ole mieltä
lähteä yksityiskohtaisesti arvioimaan teosta,
joka peittelemättä ilmoittaa omat rajoituk-
sensa: kirja perustuu luentomuistiinpanoille,
mikä selittää täydellisen lähdeviitteiden puut-
tumisen ja ajoittain varsin ylimalkaisen
esitystavan. Lisäksi vuonna 1994 kirjoitta-
missaan loppusanoissa Litzen toteaa, että
koko teoksen tavoitteet pitäisi arvioida
uudelleen joskaan “uudelleen kirjoittaminen
ei ole mahdollista”. (S.177) Toisen painok-
sen ottaminen on kuitenkin teko, joka joh-
dattaa miettimään ajan hampaan jälkiä 70-
luvulta tähän päivään. “Jokainen kulttuurin
vaihe luo oman filosofiansa” (s. 119), toteaa
Litzen keskiajan opillisten keskustelujen
äärellä, ja toteamus soveltuu ihmishengen
viljelyyn tätä lyhyemmilläkin aikaväleillä.
Tarkastelkaamme siis aivan lyhyesti Keskiajan

kulttuurihistoriaa tästä näkökulmasta,
alunperin 1974 ilmestyneenä tutkimuksena,
joka uusittuna painoksena tarjotaan 90-
luvun lukijalle “erinomaisena oppaana histo-
rian vähiten tunnetun ja kuvatun ajanjakson
tuntemiseen” (takakansi).

Sitten 70-luvun puolivälin, suomalaisen-
kin lukijan odotushorisonttiin on iskostunut
itsestäänselvyyksiä, joita ilman keskiaikaa on
vaikea ajatella. Kehuttu ja parjattu magister
Eco on yksittäisistä kirjoittajista ehkä tehok-
kaimmin onnistunut ohjelmoimaan suuren
yleisön visioita keskiajasta. 80-luvun jälkeen
keskiaikaisen kirkonmiehen toimenkuvaan
on “luontevasti” liittynyt salapoliisitehtävien
ratkominen ja kätkettyjen käsikirjoitusten
jäljittäminen (Econ Ruusun nimi, Ellis
Petersin keskiaikadekkarit, kotikutoisemmin
esim. Juha Ruusuvuoren Kaniikki Lupus;

keskiaikaan liittyy myös Econ suomennettu
esseekokoelma Matka arkipäivän epätodel-

lisuuteen). Toisenlainen historiallinen roman-
tiikka on suomeksi kukoistanut mm.
Pohjolan keskiaikaisen naisen seikkailuissa

(Kaari Utrio). Historiankirjoituksen ja luku-
romaanin sukulaisuuksia herätti pohtimaan
Ladurien Montaillou kertoessaan viihdyt-
tävästi keskiaikaisen maaseudun arjen ja
inkvisition yhteentörmäyksistä. Litzenin
teokseen mainitut asiat liittyvät etäisesti,
mutta liittyvät kuitenkin. Toisaalta ne kerto-
vat siitä, että keskiajalla on nyt kierrätysarvoa
ja kysyntää. Toisaalta niistä heijastuu välilli-
sesti tai välittömästi akateemisia tutkimus-
suuntauksia, jotka ovat olleet vahvasti esillä
viime vuosikymmenien keskiajantutki-
muksessa. Keskiajan ihmisen arkipäivän tut-
kimus (Alltagsgeschichte), mikrohistoria, ja
naistutkimus ovat tuottaneet valtavasti uusia
näkökulmia ja tietoa keskiajan kulttuurin
arviointiin. Näiltä osin Keskiajan kulttuuri-

historiassa pistävät silmään vanhentuneet
toteamukset kuten “Yleisistä elämän-
olosuhteista samoin kuin ihmisestä itsestään
ei ole paljon tietoja” (s.27), tai “[…] vain
harvojen keskiaikaisten naisten nimet ovat
säilyneet taiteen tai tieteen piiriin luettavien
saavutustensa vuoksi” (s.169). Viime vuosien
akateeminen julkaisuvyöry aiheista todistaa
kuitenkin muusta.

Toinen yleinen huomioni liittyy itse kult-
tuurihistorian ja historian “lähi- ja apu-
tieteiden” suhteeseen (mm. arkeologia, taide-
historia, kielitiede, paleografia, s.11). Kes-
kiajan kirjallisuudesta kiinnostuneena luki-
jana tulin kysyneeksi, mitä sellaista kulttuu-
rihistorian näkökulma tuo esimerkiksi
kirjallisuushistoriaan (luku VI), mikä ei jo
sellaisenaan olisi löydettävissä kirjallisuushis-
torian yleisesityksistä. Onko “yleistämiseen ja
yksinkertaistamiseen” pyrkivä kulttuurihisto-
ria jotakin muuta, tai enemmän, kuin leik-
kaa-ja-liimaa-tyyppinen kokoomus eri alojen
erityistietämystä? Toisaalta, suurissa yleis-
linjoissa pitäytyvä historia sitoutuu väkisin-
kin vakiintuneisiin kaanoneihin. Vuonna
1994 kirjoittamissaan loppusanoissa Litzen
korostaa, että keskiaika tulisi ymmärtää Roo-
man valtakunnan perillisten historiaksi: jos
teos olisi kirjoitettava uudestaan, se sisältäisi
laajan ajanlaskun alusta alkavan jakson
(s.178). Kukaan tuskin voi kiistää Rooman
kulttuurin vaikutusta keskiaikaiseen hengen-
viljelyyn, mutta silti nimenomaan keskiajan

kulttuurihistoriaa on mielenkiintoista etsiä
— ja on viime vuosina etsitty — myös
tiivistetymmin suurten kaanonien ja
pitkittäisleikkausten lomasta. Tai kuten
Conrad Hirsaulainen kirjoitti 1100-luvulla
dialogimuotoisessa traktaatissaan kirjallisuu-
den lukemisesta:

“[…] on anteeksiantamatonta jättää tut-
kimatta vähäpätöisimpiä kirjoittajia,
vaikka oppilas olisikin hyvin perehtynyt
suuriin nimiin. Mitä tahansa tietoa suur-
ten nimien tutkiminen tuottaisikin, se
jää hämäräksi jos vähäisempien kirjoitta-
jien opiskelu laiminlyödään. (“Keskus-
telu kirjoittajista”, latinankielisen  teks-
tin toimittanut Huygens, R.B.C.,
Accessus ad auctores. Bernard d’Utrecht.

Conrad d’Hirsau. Leiden: E.J.Brill, s.72)
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