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Tämän tutkimuksen aiheena ovat julkishallintomallit New Public Management (NPM),
New Public Governance (NPG) ja Neo-Weberian State (NWS) ja niiden ilmeneminen
nykyisten aluehallintovirastojen toiminnassa henkilöstön kokemusten perusteella.
Julkishallintomallit vaikuttavat merkittävästi julkishallinnon organisointiin ja johtamisen
toteutumiseen. Julkishallintomallien kehitykseen ja soveltamiseen liittyvät vahvasti
erilaiset yhteiskunnalliset muutokset ja julkishallinnon uudistukset. Erilaiset mallit
painottavat erilaisia periaatteita julkishallinnon uudistusten ja johtamisen toteutuksessa.
NPM-malli on ollut viime vuosikymmenten valtavirran julkishallintomalli, kun taas NPGmalli ja NWS-malli ovat uudempia malleja, jotka ovat kehittyneet osittain NPM-malliin
kohdistetun kritiikin pohjalta.
Aluehallintovirasto valittiin tutkimuksessa tarkastelun kohteeksi, koska aluehallintovirastot
muodostavat yhtenäisen julkishallinnon organisaation ja virastot perustettiin vuoden 2010
aluehallintouudistuksen
yhteydessä.
Lisäksi
aluhallintovirastot
toteuttavat
yhteiskuntapoliittisesti merkityksellisiä valvonta- ja ohjaustehtäviä. Tutkimus rajattiin
aluehallintoviraston ”Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat” -vastuualueen henkilöstöön.
Tutkimusmenetelminä käytettiin teemahaastattelua ja teorialähtöistä sisällönanalyysiä.
Haastettelurunko muodostettiin julkishallintomalleihin liittyvän aikaisemman tutkimuksen
sekä aluehallintovirastoihin liittyvän tausta-aineiston pohjalta. Haastatteluita toteutettiiin
kymmenen ja aineiston analyysin tulokset luokiteltiin teorialähtöisesti.
Tulosten perusteella kaikki kolme julkishallintomallia ilmenevät aluehallintoviraston
toiminnassa ja vaikuttavat eri tavoin julkishallinnon organisointiin ja -johtamisen
toteutukseen viraston osalta. NPM-malli ilmenee muun muassa tulosvastuun ja
tehokkuuden korostamisen kautta. NWS-malli esiintyy esimerkiksi laillisuusvalvojan
roolin sekä toiminnan jatkuvuuden ja vaikuttavuuden korostamisen kautta. NPG-malli taas
ilmenee verkostomaisen yhteistyön sekä sidosryhmien vaikutusmahdollisuuksien
korostamisen kautta. Tulokset ovat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa, joiden
mukaan erilaiset julkishallintomallit periaatteineen täydentävät toisiaan. Johtopäätösten
perusteella NPG-malli vaikuttaisi olevan tulevaisuuden valtavirran malli julkishallinnon
uudistuksissa sekä julkisen johtamisen toteutuksessa. Yhteiskuntapolitiikan tutkimuksissa
tulevaisuudessa olisi tärkeätä huomioida laajemmin erilaisia julkishallintomalleja ja
hyödyntää niitä tutkimusten toteutuksessa.
Avainsanat: julkishallintomalli, julkinen johtaminen, hallinta, New Public Management,
New Public Governance, Neo-Weberian State, aluehallintovirasto
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1 JOHDANTO JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Pro gradu -tutkielmani tutkimusaiheena ovat julkishallintomallit New Public Management,
New Public Governance ja Neo-Weberian State ja niiden ilmeneminen nykyisten
aluehallintovirastojen

toiminnassa

henkilöstön

kokemusten

perusteella.

Näitä

hallintomalleja ovat tarkastelleet ja eritelleet kattavasti tutkimuksissaan Christopher Pollitt
ja Geert Bouckaert, joiden pohjalta he ovat julkaisseet teoksen Public Management Reform
(2011 3. painos, 2000 1. painos). New Public Management -malli on sosiaalipolitiikan ja
sosiaalityön

tutkimuksen

alalla

jo

melko

tuttu

julkishallintomalli

perinteisen

julkishallinnon lisäksi. New Public Management -mallin rinnalle nostetut kaksi muuta
hallintomallia, New Public Governance ja Neo-Weberian State, ovat uusimpia
hallintomalleja, jotka on nostettu esiin viime vuosikymmenen aikana hallintotieteellisessä
tutkimuksessa. Nämä eri julkishallintomallit tarjoavat erilaisia soveltamissääntöjä julkisen
johtamisen tai uudistuksen käytännön toteutukseen. Yhteiskuntapolitiikan saralla näitä
muita malleja on tarkastelu melko vähän, kun vastaavasti New Public Management -malli
on jo melko laaja-alaisesti tarkasteltu malli niin kansainvälisessä kuin kotimaisessa
tutkimuskirjallisuudessa.

Näitä

malleja

tarkastellaan

hallintotieteellisessä

ja

yhteiskuntapoliittisessa tutkimuksessa hieman eri näkökulmista, mikä tuottaa ilmiön
tarkasteluun

eri

näkökulmia

ja

osittain

myös

ristiriitoja.

Hallintotieteellisessä

tutkimuksessa on yleensä kiinnostuttu organisaatioiden rakenteista, niihin liittyvistä
verkostoista sekä johtamisen toteutuksesta. Yhteiskuntapoliittisessa tutkimuksessa yleensä
keskitytään tarkastelemaan (usein kriittisesti) näiden kaikkien vaikutusta toteutetun
yhteiskuntapolitiikan lopputuloksiin. Pyrkimykseni on osallistua tutkimukseni kautta tähän
teoreettiseen

keskusteluun.

Käytän

jatkossa

pääsääntöisesti

tarkasteltavista

julkishallintomalleista kirjainlyhenteitä NPM, NPG ja NWS tiivistämisen vuoksi. Olen
pitäytynyt

tutkimuksessa

mallien

englannin

kielisissä

nimissä

alkuperäisyyden

säilyttämisen vuoksi.

Poliittiset

päätökset

niin

valtiollisella

kuin

kunnallisella

tasolla

kanavoituvat

hallintorakenteiden ja verkostojen kautta. Yhteiskuntapolitiikan tutkimuksessa on siten
tärkeää tarkastella sosiaalipoliittisten aihepiirien lisäksi hallintotieteellisiä aiheita, kuten
hallintorakenteita ja hallinnan toteutusta yhteiskunnassamme, koska ne vaikuttavat
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merkittävästi yhteiskuntapolitiikan käytännön toteutukseen. Esimerkiksi sosiaalihuollon
palveluiden tuloksiin vaikuttaa merkittävästi, kuinka sosiaalihuollon hallintojärjestelmä ja
johtaminen on organisoitu. Mitä periaatteita johtamisessa ja hallinnon organisoinnissa
noudatetaan? Yhteiskuntapolitiikan toteutukseen vaikuttavat voimakkaasti erilaiset
hallintoideologiat ja hallintatavat. Niiden soveltuvuutta julkishallintoon ja -johtamiseen on
laajalti tutkittu, usein myös kriittisesti. Julkisen hallinnon ja johtamisen periaatteet ovat
viime vuosikymmeninä kokeneet paljon muutoksia, jotka ovat koskettaneet niin Suomea
kuin muitakin länsimaita. Muutosten seurauksena on toteutettu laajalti erilaisia uudistuksia
julkiseen hallintoon. Uudistusten taustalla on ollut usein kritiikki julkista hallintoa ja sen
suorituskykyä kohtaan. Yksi monesti uudistettu julkisen hallinnon sektori on valtion
aluehallinto, jota muun muassa vuonna 2010 perustetut aluehallintovirastot edustavat.

Aluehallintovirastot hoitavat yhteiskuntapoliittisesti merkittäviä tehtäviä alueellisesti, joten
niiden toiminnan tarkastelu on täten yhteiskuntapoliittiselta näkökannalta merkityksellistä.
Virastot ovat lainvalvonta- ja ohjausviranomaisia, joiden tehtävänä on varmistaa
paikallistasolla yhteiskunnallisten palveluiden lain määräämä taso. Aluehallintovirastojen
tehtäviin kuuluvat muun muassa peruspalveluiden, oikeusturvan ja lupa-asioiden ohjaus ja
valvonta (POL-vastuualue), jotka ovat yhteiskuntapoliittiselta näkökannalta merkittäviä
tehtäviä.

Tässä

tutkielmassa

tutkimus

on

rajattu

aluehallintovirastojen

POL-

vastuualueeseen ja sen henkilökunnan haastatteluihin.

Tutkimuskysymys: Miten eri julkishallintomallit (NPM, NPG, NWS) ilmenevät
aluehallintovirastojen POL-vastuualueen toiminnassa henkilöstön kokemusten perusteella?

Tutkielman

rakenne

etenee

luvuittain

seuraavasti:

Luvussa

2

esitetään

julkishallintomalleihin kytkeytyvää aikaisempaa teoriaa ja tutkimuksia. Luvussa 3
tarkastellaan tutkimuskohteena olevaa aluehallintovirastoa siihen liittyvän tutkimus- ja
asiakirja-aineiston pohjalta, mikä toimii tausta-aineistona tutkimuksen toteutukselle.
Luvussa 4 kuvataan tässä tutkimuksessa käytettävät laadullisen tutkimuksen menetelmät.
Luvussa 5 esitetään analyysin tulokset ja niiden pohjalta vastataan varsinaiseen
tutkimuskysymykseen luvussa 6. Lopuksi luvussa 7 tuodaan esiin pohdintoja yleisesti
tutkimusaiheesta, tutkimuksen toteutuksesta sekä tulevaisuuden näkymistä julkishallintoon
liittyen.
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2 JULKISHALLINTOMALLIT

Tässä luvussa esitetään tutkimustehtävän teoriaosuus, jossa lähdetään liikkeelle ensin
julkishallinnon ja -johtamisen määrittelystä ja sen merkityksestä yhteiskunnassa sekä
käsitellään

perinteistä,

julkishallinnon
keskeisyyden

byrokraattista

kansainvälisesti
siirtymistä

laajaa

hallintaan

julkishallintoa.
uudistamisilmiötä

(governance)

Seuraavaksi
(reformia),

julkisessa

tarkastellaan
ja

hallinto-

johtamisessa.

Sitten

määritellään tarkasteltavat julkishallintomallit (New Public Management, New Public
Governance, Neo-Weberian State), ja eritellään niihin liittyviä periaatteita ja piirteitä.
Lopuksi tarkastellaan näiden mallien yhteyksiä julkishallinnon uudistusten tavoitteisiin
sekä näiden tavoitteiden välisiin ristiriitoihin ja rajoitteisiin, joiden pohjalta on laadittu
tutkimuksen teemahaastattelurunko.

2.1 Julkishallinto ja -johtaminen
Julkishallintomallien tarkastelua varten on määriteltävä joitakin hallintotieteellisiä
peruskäsitteitä, jotka liittyvät olennaisesti julkishallintomallien ilmenemiseen ja sisältöön.
Ari Salminen (2004, 11‒16) on määritellyt käsitteitä hallinto, julkishallinto ja
julkisjohtaminen. Salmisen mukaan hallinnon käsitteellä viitataan tietynlaiseen toimintaan
ja toiminnan järjestykseen yhteiskunnassa. Hallinto on toimintaa, jonka kautta ihmiset
pyrkivät saavuttamaan yhteisesti asetettuja tavoitteita. Hallintoa voidaan tarkastella
kokonaisten organisaatioiden toimintana ja ihmisten toimintana organisaation sisällä.
Hallintoon osallistuvat jäsenet, jotka toimivat hallinnossa tietynlaisen suunnitellun,
ohjauksen ja johtamisen mukaan. Hallinnon tarkasteluun liittyvät olennaisesti myös
käsitteet organisaatio, johtaminen sekä organisaatio- ja johtamiskulttuuri. Julkishallinto
voidaan Salmisen mukaan ymmärtää monella tavalla. Julkinen hallinto määrittyy
ensinnäkin yhteiskunnassa yhteisesti hyväksyttyjen arvojen ja politiikan toteutuksen
kautta. Toiseksi julkista hallintoa määrittävät julkisen sektorin tehtävät: mitä tehtäviä sen
odotetaan toteuttavan ja mitkä asiat kuuluvat julkisen toimivallan piiriin. Nämä
tehtävänjaot sekä julkisen vallan laajuus vaihtelevat eri maiden ja kulttuurien välillä.
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Julkisjohtamisen määrittely perustuu sekä johtamisen määrittelyyn että julkisen johtamisen
eroihin yksityisestä johtamisesta. Johtamisen käsitteen sisältöön ovat vaikuttaneet vahvasti
monet erilaiset johtamista ja organisaatioita koskevat koulukunnat ja teoriat, jotka kuvaavat
erilaisia johtamisperiaatteita eri näkökulmista. Tämän tutkimuksen yhteydessä näiden
koulukuntien tarkempi tarkastelu on rajattu pois. Johtaminen on hallinnon käytännön
toimintaa, jonka voidaan katsoa olevan monelta osin samantapaista sekä julkisissa että
yksityisissä organisaatioissa. Julkisen organisaation johtamiseen kytkeytyy kuitenkin
monia ulottuvuuksia, jotka ovat epätyypillisiä yritysjohtamiselle. (Salminen 2004, 13–16.)

Petri Virtanen ja Jari Stenvall (2010, 35‒39) ovat eritelleet julkisjohtamiseen liittyviä
erityispiirteitä. Julkisten organisaatioiden toimintaan vaikuttaa voimakkaasti ylhäältäpäin
tuleva ohjaus, joka muodostuu poliittisesta tilanteesta, yleisistä intresseistä ja
yhteiskunnassa vaikuttavista arvoista. Julkiset organisaatiot vastaavat yleishyödyllisistä
toiminnoista, palveluista ja tavoitteista, joita on usein vaikea määritellä ja mitata tarkasti
(esimerkiksi turvallisuus ja hyvinvointi). Nämä tehtävät ja tavoitteet ovat pääsääntöisesti
säädetty lailla. Julkiset johtajat ovat usein poliittisten päättäjien, kansalaisten sekä
organisaation jäsenten ristipaineessa. Julkisilla johtajilla on myös paljon rajoitteita
toimivallassaan johtuen muun muassa lainsäädännöstä. Seppo Laakson (2009, 44–74)
mukaan hallintolaki ja hyvän hallinnon periaatteet vaikuttavat keskeisesti julkishallinnon
viranomaisten toimintaan. Laki asettaa muun muassa viranomaisten vallankäytölle erilaisia
vastuita ja rajoja sekä laatuvaatimuksia toiminnalle. Esa Hyyryläisen (2012, 42–43)
mukaan päätöksenteon rationaalisuus julkisjohtamisessa kytkeytyy siihen, kuinka
onnistuneesti julkisen hallinnon johtajat pystyvät julkisia resursseja hyödyntäen tuottamaan
yhteiskunnallista järjestystä, hyvinvointia sekä turvallisuutta.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltavat julkishallintomallit on säilytetty alkuperäisessä
englanninkielisessä muodossa. Täten on syytä tarkastella termien ”julkinen hallinto” ja
”julkinen johtaminen” englannin kielisiä vastineita ja niiden merkityksiä. Public
administration vastaa suomen kielen julkista hallintoa (MOT-englanti 2015). Englannin
kielessä administration tarkoittaa jonkin organisaation toimintoja, jotka sisältyvät sen
johtamiseen (Longman dictionary of contemporary English 2003, 19). Public management
tarkoittaa suomeksi julkista johtamista (MOT-englanti 2015). Management viittaa
toimintaan, jolla hallitaan ja järjestetään jonkin organisaation työtä ja tehtäviä (Longman
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dictionary of contemporary English 2003, 999). Management viittaa enemmän
organisaatioiden teknokraattiseen asiajohtamiseen, kun taas leadership-johtajuuskäsite
viittaa enemmän ihmisten ja prosessien johtamiseen (Karppi & Sinervo 2009, 8; Salminen
2004, 14). Hallinta-käsitteen (governance) määrittelyä käydään perusteellisemmin läpi
luvussa 2.4.

Historian

näkökulmasta

katsoen

yhteiskunnissa

on

aina

vallinnut

tietynlainen

hallintojärjestelmä, jonka kautta poliittinen tahto on välittynyt muuhun yhteiskuntaan.
Hallintojärjestelmien

kehitys

kytkeytyy

vahvasti

kansallisvaltioiden

asteittaiseen

kehitykseen, johon liittyvät myös monet historialliset ja kulttuuriset tekijät. Juha Vartolan
(2009, 20–26) mukaan Suomen osalta kansallisvaltion ja edelleen hallintojärjestelmien
kehityksessä voidaan erotella erilaisia vaiheita. Monet valtiolliset instituutiot, lainsäädäntö
ja virkamieskoneisto muodostuivat vähitellen jo Ruotsin vallan ja autonomian aikana
ennen itsenäistymistä. Itsenäisyyden ajan Suomesta voidaan erotella oikeusvaltion
kehityksen vaihe (1920- ja 1930-luku), sota- ja säännöstelyvaltion aika (1940- ja 1950luku) sekä lopulta hyvinvointivaltion kehityksen aika 1960-luvulta lähtien. Jokainen vaihe
on vaikuttanut osaltaan hallintojärjestelmien kehitykseen ja tuonut oman "kielensä"
järjestelmään, jotka ilmenevät yhä julkishallinnossa. Erilaiset historialliset vaiheet,
yhteiskuntateoriatutkimuksen suuntaukset sekä organisaatio- ja johtamiskoulukunnat ovat
vaikuttaneet siten erilaisten julkishallintomallien muodostumiseen (Salminen 2004, 19–
22).

2.2 Perinteinen julkishallintomalli
Perinteisellä julkishallinnolla viitataan yleensä weberiläiseen byrokraattiseen hallintoon,
jolla kuvataan modernin kapitalistisen yhteiskunnan järjestäytymistä rationaalisen ajattelun
mukaisesti. Teoriaa byrokratiasta pidetään hallintotieteen perusteoriana, joka "pyrkii
selittämään millaisia ovat työelämän organisaatioiden perusrakenteet sekä miten ja miksi
ne ovat syntyneet" (Vartola 2009, 13). Weber tarkasteli tutkimuksissaan ja kirjoituksissaan
vallankäytön välittymistä hallittaviin ja seikkoja, joilla vallankäytöstä tuli legitimoitua,
oikeutettua. Teoksessaan Economy and Society Weber (1978, 215–216) erotteli kolme
erilaista hallinnan legitimiteetin perustetta, jotka ovat karismaattisuus, traditionaalisuus ja
rationaalisuus. Näistä jälkimmäisellä, rationaalisuuden oikeuttamalla hallinnalla, viitataan
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lainsäädäntöön ja normeihin perustuvaan vallankäyttöön ja johtajuuteen. Byrokraattisen
virkamieshallinnon vallankäyttö perustuu tällaiseen hallinta-ajatteluun. (Weber 1978,
217‒223; Salminen 2004, 39.) Weberin (1980) mukaan kapitalismi, protestanttinen etiikka
ja rationaalinen, lakiin perustuva hallintoajattelu yhdessä loivat tämän byrokraattisen
hallinnon, joka mahdollisti kapitalistisen markkinatalouden toiminnan ennustettavuuden
Weberin (1978, 956‒969; Vartola 2009, 28–29) määrittelyn mukaan modernin byrokratian
ideaali sisältää seuraavat ominaisuudet:


Hallinnon organisaatiolle on määritelty tarkasti toimivalta, joka perustuu lakiin ja
hallinnon omiin säädöksiin.



Toimivalta määrittää organisaation auktoriteettiaseman sekä velvollisuuden
suorittaa sille annettuja tehtäviä.



Virkahierarkian periaate määrittää jokaisen työntekijän aseman ja määräysvallan
organisaatiossa.



Hallinnolliset päätökset ja säädökset dokumentoidaan ja taltioidaan.



Toiminta

perustuu

oikeudellisiin

normeihin,

joiden

omaksuminen

sekä

soveltaminen toteutetaan koulutuksen kautta.


Organisaation rahoitus tulisi perustua verotuksella kerättyihin varoihin eikä
viranomaistoimijoilla tulisi olla omistussuhdetta organisaatioon.

Byrokratian virkamiehiä koskien Weber määrittää seuraavia periaatteita:


Hallinnollisen toimialueen virkamiehet tulee kouluttaa kyseisen toimialueen
tehtäviin.



Virkamiesten tehtävien suorittamista tulee valvoa systemaattisesti ja tarkasti.



Virkamiehet ovat henkilökohtaisen elämänsä osalta vapaita, ja ovat valvonnan ja
kurin kohteena vain virkatehtäviensä ja virka-ajan mukaisesti.



Virkamiehet nimitetään tehtäviinsä pätevyyteen perustuen, ja tämä pätevyys
kontrolloidaan todistuksin ja testein. Virkaan ei ole etuoikeutta.



Virka on työurana lähtökohtaisesti elinikäinen, ja uralla eteneminen perustuu
virkaikään sekä suorituksiin tehtävissä.



Virka perustuu ammattina vapaaehtoiseen sopimukseen eli ketään ei voida pakottaa
virkatehtävään.



Virka on periaatteessa ainoa toimeentulon lähde.
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Edellä esitetyt byrokratian periaatteet ovat juurtuneet länsimaisiin julkisiin hallintoihin ja
ne ovat edelleen selkeästi todettavissa. Weberin ajoista byrokratia ja julkinen hallinto ovat
muovautuneet voimakkaasti vuosikymmenten saatossa. Virtasen ja Stenvallin (2010,
42‒44) tulkinnan mukaan perinteisen julkishallinnon oikeutus ja toiminta perustuvat ennen
kaikkea demokraattiseen päätöksentekoon ja lainsäädännön noudattamiseen. Virkamiehet
noudattavat toiminnassaan demokraattisesti sovittuja ja säädettyjä lakeja sekä normeja.
Säännöt määrittävät julkisen hallinnon ja virkamiesten tehtävät sekä toiminnan rajat, ja
sääntöjen noudattamisen periaatetta valvotaan ja kontrolloidaan. Tämä tekee julkisen
hallinnon toiminnasta ennustettavaa ja hallittua. Virkamiesten odotetaan olevan oman
toimialueensa asiantuntijoita, ja tehtävään pääsy ja uralla eteneminen odotetaan perustuvan
asiantuntemukseen. Vartolan (2009, 29–39) tulkinnan mukaan kehittynyt byrokratia
sosiaalisena rakenteena on vaikeimpia purkamisen kohteita, koska se pystyy kasvottomana
valtajärjestelmänä suojaamaan itseään valtajärjestelmän etujen kautta. Lisäksi hänen
mukaansa on tärkeää huomioida historiallinen konteksti, jossa Weber asetti näkemyksensä
byrokratiasta. Weber katsoi byrokratian, ja sen mukaisen ammattivirkamiehistön, olevan
siihenastisen historian rationaalisin ja tehokkain hallinnon muoto, koska mikään
aikaisempi kulttuuri ei ollut luonut vastaavaa hallitsemisjärjestelmää (Weber 1980, 11).

Perinteistä julkishallintomallia kohtaan on esitetty runsaasti kritiikkiä ja sen toimivuutta ja
tehokkuutta on kyseenalaistettu. Perinteisen mallin ei katsota soveltuvan nykyiseen
postmoderniin ja pluralistiseen yhteiskuntaan, jonka ympäristö on monimutkaistunut ja
muuttunut ennustamattomaksi. Perinteinen, "jäykkä" malli ei johtamisen näkökulmasta
pysty vastaamaan tehokkaasti muutoksiin, joita nykyajan globaali ja verkottunut maailma
tuottavat kansallisvaltioille. (Virtanen & Stenvall, 2010, 44‒46.) Byrokraattiset
organisaatiot ovat usein kykenemättömiä korjaamaan omaa toimintaansa, koska muutos
vaatii ylhäältäpäin tulevaa poliittista ohjausta, ja päätöksen teko tapahtuu usein
hierarkiassa "korkealla", kaukana kansalaisen ja hallinnon kohtaamispaikasta. Lisäksi
byrokratian

katsotaan

perustuvan

epäluottamukseen

hallittavia

kohtaa.

Kritiikin

byrokraattista julkishallintoa kohtaan on nähty kasvaneen hyvinvointivaltion laajentumisen
myötä, hyvinvointivaltion tuotettua valtiolle uusia julkishallinnon tehtäviä. (Vartola 2009,
33.) Hyvinvointivaltion kasvun ajanjaksoa (1950‒1970-luvut) kutsutaan julkishallinnon
osalta yleensä nimellä Public Administration (PA) hallintotieteen kansainvälisessä
keskustelussa (Osborne 2006, 377‒378). Kritiikki johti vaatimuksiin julkishallinnon
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uudistamisesta. 1980-luvulta lähtien voidaan puhua laajasta, kansainvälisestä julkisen
hallinnon reformista, joka tuotti uusia julkishallintomalleja länsimaisen julkisen sektorin
uudistamisen työkaluiksi. (Pollitt & Bouckaert 2011, 6.)

2.3 Julkisen hallinnon reformi
Julkishallintoa on eri maissa ennenkin pyritty uudistamaan eri tavoin paremmaksi; aina on
haluttu luoda jotain uutta ja parempaa, tulevaisuuden julkishallintoa. 1950- ja 1960-luvuilla
valtiot vaalivat ja kehittivät julkista hallintoaan kukin omalla tavallaan. Julkishallinnon
kehittämisen tavoista ei käyty tuolloin juurikaan kansainvälistä debattia vaan kehittely ja
toteutus tapahtuivat suunnitteluorientoituneesti virkamiestahojen toimesta. Mediat eivät
juuri käsitelleet julkishallintoa uutisoinneissa eivätkä poliitikot nostaneet julkishallintoa
keskustelun kohteeksi. 1970-luvulta alkaen teknologian ja akateemisen tutkimuksen
kehitys antoivat uusia ajattelutapoja julkishallintoa kohtaan luoden pohjaa kansainväliselle
keskustelulle. Voimakkaimmin keskusteluun julkishallinnosta vaikuttivat talouskriisit
1970-luvulla sekä hyvinvointivaltiokritiikki. (Pollitt & Bouckaert 2011, 5–6.)

Laajentunutta julkishallintoa alettiin monelta osin kyseenalaistaa ja vaatia uudistuksia.
1980-luvulla valtioiden kansainvälinen, varsinkin talouspoliittinen, yhteistyö tiivistyi ja
ajatuksia valtiontalouden hoidosta alettiin jakaa. Varsinkin Taloudellisen yhteistyön ja
kehityksen järjestö OECD vaikutti ajatusten ja ideoiden levittämiseen valtioiden hallitusten
kesken. Uudet julkishallinto-opit kehittyivät anglosaksisissa maissa (etenkin Yhdistyneessä
Kuningaskunnassa), joista ne lähtivät leviämään. OECD:n julkishallintokomitea näiden
oppien levittäjänä vaikutti merkittävästi eri maiden julkishallintojen uudistamiseen. Uudet
opit koskivat ennen kaikkea julkisen hallinnon resurssien käytön tehostamista, byrokratian
karsimista sekä yritysjohtajuuden oppien soveltamista julkiseen johtamiseen. Uusille
julkishallinto-opeille oli paljon kysyntää, ja länsimaissa uudistettiin julkishallintoa laajasti.
Tätä kehitystä alettiin kutsua kansainvälisesti julkisen hallinnon reformiksi. (Pollitt &
Bouckaert 2011, 7‒11.)

Julkishallinnon uudistamiselle voidaan eritellä kolmenlaisia tavoitteita. Ensiksikin
tavoitteena voi olla hallinnon sisäisen toimintakyvyn vahvistaminen, jolla tarkoitetaan
hallintokoneiston kykyä saavuttaa poliittisia päämääriä. Toiseksi tavoitteena voidaan nähdä
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ulkoisen toimintakyvyn parantaminen, toisin sanoen hallinnolla olisi kykyä vastata
yhteiskunnan ja kansalaisten vaatimuksiin. Kolmanneksi tavoitteena voi olla uudistamisen
kautta

yhteiskunnallisten

ongelmien

ratkaiseminen

eli

hallinnollisen

toiminnan

vaikuttavuuden parantaminen. (Airaksinen 2009, 37.) Julkishallinnon reformeja ja niiden
taustoja sekä seurauksia on tarkastellut Helen Margetts teoksessa Paradoxes of
Moderniazation (2010, 17–43). Hänen mukaansa julkishallinnon reformeja perustellaan ja
ajetaan eteenpäin usein ”modernisointi” ja ”uudistamis” -käsitteillä, koska ne ovat yleensä
poliittisessa retoriikassa positiivisesti latautuneita. ”Uusi” tai ”moderni” on jotain vanhaa
parempaa. Näitä käsitteitä saatetaan käyttää pohtimatta kriittisesti, mitä kyseisen
uudistuksen yhteydessä moderninsoinnilla tarkoitetaan ja mihin arviot sen positiivisista
vaikutuksista perustuvat. Margertts erittelee julkishallinnon uudistamiselle kolme
”peruspilaria”, jotka tulisi ottaa uudistamisessa huomioon sen onnistumiseksi. Ne ovat
taloudellinen rationaalisuus, sosiaalinen integraatio sekä tieteellinen erikoistuminen. Jos
uudistuksessa jätetään huomioimatta jokin näistä ”pilareista”, uudistuksesta voi koitua eitoivottuja seurauksia ja tällöin uudistusta saatetaan kritisoida. Esimerkiksi pelkän
taloudellisen tehokkuuden korostaminen uudistuksessa voi aiheuttaa sosiaalisia ongelmia
ja uudistusta koskevan tieteellisen tiedon huomiotta jättäminen voi aiheuttaa pahimmillaan
merkittäviä

vahinkoja

jättäen

uudistuksen

taloudellisen

tehokkuuden

perustelun

kyseenalaiseksi.

Christopher Pollitt ja Geert Bouckaert (2011) ovat tutkineet kattavasti julkishallinnon
laajaa ja kansainvälistä reformia, ja julkaisseet teoksen Public Management Reform. He
ovat toteuttaneet vertailevan tutkimuksen yhdentoista eri valtion sekä Euroopan komission
julkisen hallinnon uudistamisesta, ja tarkastelleet uudistusten tavoitteita, prosesseja ja
seurauksia. Tarkasteltaviin valtioihin lukeutuivat Australia, Belgia, Hollanti, Italia, Kanada,
Ruotsi, Saksa, Suomi, Uusi Seelanti, Yhdistynyt Kuningaskunta ja Yhdysvallat. He ovat
tutkimustensa pohjalta eritelleet erilaisia julkishallintomalleja, joiden periaatteita on heidän
näkemyksensä mukaan sovellettu tarkasteltavien maiden uudistuksissa. Ajallisesti
tarkastelu kattaa 1980-, 1990- ja 2000-luvut. Heidän huomionsa on kohdistunut valtioiden
keskushallinnon uudistamiseen, ja aineistona he ovat käyttäneet uudistusten raportteja,
asiakirjoja sekä akateemista kirjallisuutta uudistuksiin liittyen. Kyseessä on laaja,
kansainvälisesti vertaileva julkishallinnon policy-analyysi.
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Julkista hallintoa koskevat uudistukset ovat tyypillisesti monivaiheisia ja prosessiltaan
pitkäkestoisia. Syitä uudistuksen käynnistymiselle on yleensä useita ja ne yhdessä
vaikuttavat uudistuksen etenemiseen ja lopputulemaan. Pollitt ja Bouckaert (2011, 32–46)
ovat tarkastelleet julkisen hallinnon uudistusprosessia sekä eritelleet uudistukseen
vaikuttavia tekijöitä, ja luoneet näiden pohjalta julkishallinnon uudistamisen mallin (ks.
kuvio 1).

Kuvio 1. Julkisen hallinnon uudistamisen malli (mukailtu Pollitt & Bouckaert 2011, 33).

Kuviossa 1 Sosio-ekonomiset voimat (A) kuvaa yhteiskunnan taloudellisia, väestön
rakenteeseen sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyviä muutoksia, jotka vaikuttavat tarpeeseen
uudistaa julkista hallintoa. Poliittinen järjestelmä (E) sisältää tekijöitä, jotka vaikuttavat
poliittisten puolueiden ideoihin julkishallinnon uudistamiseksi. Äänestäjien vaatimukset
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luovat poliittista painetta uudistamiselle. Vaikuttamassa ovat lisäksi johtamisen ja
hallinnon järjestämiseen liittyvät uudet ajatukset ja teoriat, jotka voivat olla peräisin
esimerkiksi akateemiselta kentältä tai organisaation omilta virkamiehiltä. Satunnaisilla
vaikutuksilla (I) tarkoitetaan esimerkiksi yllättävää muutosta tai onnettomuutta, joka on
yhteydessä tietynlaiseen julkisen hallinnon osa-alueeseen ja kyseenalaistaa sen
toimivuuden.

Edellä esitetyt tekijät ovat pääasemassa uudistuksen käynnistämiselle. Ylimmällä
päätöksenteolla (J) tarkoitetaan ennen kaikkea poliittisen päätöksenteon korkeinta johtoa,
kuten

valtioneuvostoa

ja

ministeriöitä,

jotka

yleensä

ovat

johtamisvastuussa

uudistamisessa. Ministeriö määrittää uudistuksen tavoitteet, ja mikä on uudistuksessa
toivottavaa hallituksen linjausten mukaisesti. Tavoitteisiin kuitenkin vaikuttaa uudistuksen
realiteetit eli, miltä osin tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Tämä johtaa lopulta
hallinnollisen järjestelmän (K) käytännön tason uudistamiseen. Uudistuspaketissa linjataan
konkreettisesti, miten uudistus toteutetaan. Tämän jälkeen hallinnollinen organisaatio
uudistaa järjestelmänsä paketin linjausten mukaisesti. Organisaatiossa toteutetaan
käytännön järjestelyt kuten toimipaikkojen ja henkilöstöjen siirrot. Lopuksi suoritetaan
arviointivaihe,

jossa

hallinnollisessa

tarkastellaan

järjestelmässä.

uudistuksen

Tämä

toimii

toteutuneita
palautteena

tavoitteita
ylimmälle

kyseisessä
poliittiselle

päätöksenteolle uudistuksen onnistumisesta, mutta myös äänestäjät ja eri asiantuntijat
voivat arvioida onnistumista. Parhaimmillaan uudistus laajalti miellyttää mutta
pahimmillaan uudistuksen tuloksiin ei olla tyytyväisiä, jolloin seurauksena voi olla
uudistamiskierre, mikä tyypillisesti kytkeytyy julkishallinnon uudistuksiin.

Edellä esitetyssä mallissa käy hyvin ilmi uudistukseen vaikuttavat tekijät ja uudistuksen
monimutkaisuus, mutta malli jättää esimerkiksi huomiotta kansainvälisten instituutioiden
vaikutukset. Näitä instituutioita ovat muun muassa Euroopan Unioni, Euroopan komissio,
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja OECD, ja niiden kannanotoilla on paljon
merkitystä uudistusten käynnistämiselle. (Pollitt & Bouckaert 2011, 32.) Malli on
sovellettavissa periaatteessa mihin tahansa valtioon, mutta mallin mukaisen uudistuksen
ilmenemiseen

ja

toteutukseen

vaikuttavat

paljon

valtion

sisäiset

ominaisuudet.

Valtiohallinnon rakenne ja toimeenpanohallituksen asema valtiossa ovat uudistuksen
kannalta keskeisimpiä kysymyksiä: Miten valta jakautuu keskushallinnon (valtioneuvosto)
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ja paikallishallinnon (kunnat) kesken ja mikä on toimeenpanohallituksen määräysvallan
laajuus? Lisäksi ministerien ja virkamiesten väliset suhteet vaikuttavat: Missä määrin
virkamiesten asema on erillään politiikasta eli kuinka paljon poliittiset ministerit voivat
vaikuttaa virkamiesten nimityksiin ja työskentelyyn? Hallinnollisella kulttuurilla on myös
merkitystä:

Millaisiin

käytäntöihin

ja

protokolliin

on

totuttu

hallinnollisessa

työskentelyssä? Suositaanko byrokraattista lakiin perustuvaa hallinnon toteutusta vai
huomioidaanko

myös

kansalaisten

julkinen

mielipide

ja

annetaanko

tilaa

moniarvoisuudelle? Myös informaatiolähteillä, joihin poliittinen päätöksenteko perustuu,
on merkitystä: Suositaanko oman puolueen poliittisia neuvonantajia, hallinnon
virkamiehiä, akateemisia asiantuntijoita vai intressiryhmien edustajia (esimerkiksi
yritykset, ammattiliitot)? ( Pollitt & Bouckaert 2011, 47–74.)

Julkishallinnollisten uudistusten käynnistymiseen ja myös varsinaiseen toteutukseen ovat
yhteydessä erilaiset ajatukset ja teoriat julkisesta hallinnosta ja johtamisesta. Nämä
ajatukset ja teoriat tuottavat uusia käsitteitä, periaatteita ja paradigmoja, jotka toimivat
abstrakteina välineinä uudistuksissa. Viime vuosikymmeninä toteutetuissa uudistuksissa on
sovellettu erilaisia uusia käsitteitä ja malleja liittyen julkishallintoon. Seuraavaksi
tarkastellaan ajattelutavan muutosta hallintotieteessä keskusjohtoisesta hallinnosta
monimutkaiseen verkostomaiseen hallintaan. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan
julkishallintomalleja, jotka kuvaavat tätä muuttunutta ajattelua.

2.4 Hallinta (Governance)
Julkisen hallinnon uudistamisen ja johtamiseen liittyvien ajattelutapojen muutosten
seurauksena on alettu puhumaan ja korostamaan hallinto-termin sijaan hallinnan käsitettä,
jolla viitataan englannin kielen sanaan governance. Suoran käännöksen mukaan
governance tarkoittaa hallitsemista tai hallitustapaa (MOT-englanti 2015). Hallintakäsitteen nähdään kuvaavan paremmin nykyisen julkisen johtamisen toimintakenttää, joka
on monimutkainen, verkottunut ja useita toimijoita sisältävä kokonaisuus. Hallinnan
käsitteen käyttö on tieteellisessä keskustelussa lisääntynyt 1980-luvulta lähtien
kuvastamaan muuttuvia toimintaympäristöjä ja julkishallinnon uudistuksia. Valtiot ovat
edelleen keskeisimpiä poliittisen vallankäyttäjiä, mutta ne eivät enää kykene yksin
vastaamaan globaalin ja moniarvoisen maailman tuomiin haasteisiin. Valtion rooli
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suvereenina, itsenäisenä toimijana on muovautunut uudelleen kohti yhteistyökumppanin ja
mahdollistajan roolia. Valtiot tarvitsevat muiden toimijoiden, kuten yritysten, järjestöjen ja
kansalaisten toiminnallista tukea saavuttaakseen tavoitteensa. Kunnallisella tasolla
esimerkiksi tämä voi tarkoittaa palveluiden järjestämistä yrityksien avulla tilaaja-tuottaja sopimusten kautta, tai järjestöjen ja kuntalaisten mukaan ottamisena valmisteluihin ja
päätöksentekoon. (Anttiroiko & Haveri 2007, 164‒181; Pierre & Peters, 2000, 1–7.)

Hallinnan käsite on ehkä parhaiten ymmärrettävissä, kun sitä verrataan hallintokäsitteeseen (ks. taulukko 1).

Taulukko 1 sisältää käsitteiden ideaalityypit, jotka

havainnollistavat käsitteiden periaatteita ”täydellisessä muodossa”. Jaottelu havainnollistaa
käsitteiden välisiä yhteyksiä ja eroja, mutta jaottelu voi olla myös liian yksinkertaistava.
Jon Pierre ja B. Guy Peters (2000, 29–32) ovat tarkastelleet käsitteiden määrittelyjä ja
eroavaisuuksia. Heidän mukaan käsitteet sijoittuvat pikemminkin jatkumolle kuin olisivat
dikotomisesti jaettavissa. Määrittelyt vaihtelevat valtio- ja yhteiskuntakeskeisyyden välillä;
kuinka paljon julkisyhteisöjen hallinnassa annetaan tilaa valtiolle ja toisaalta muille
yhteiskunnan sektoreille. Jatkumolle sijoittuminen riippuu muun muassa tarkasteltavien
instituutioiden, valtioiden sekä näkökulmien mukaan. Taulukon 1 käsitteiden määrittelyt
ovat tavallaan jatkumon ääripäitä. Nykypäivän julkisessa hallinnossa tai julkisyhteisöjen
hallinnassa voidaan havaita molempien käsitteiden piirteitä.

Taulukko 1. Hallinnon ja hallinnan käsitteellinen vertailu (Anttiroiko & Haveri 2007,
168).

1. Valtaulottuvuus
2. Rooli ja päätehtävä
3. Tehtäväaluepainotus
4. Organisointiperiaate
5. Julkisyhteisö toimijana
6. Näkökulma prosesseihin
7. Resurssiulottuvuus
8. Kansalaisten rooli
9. Suhde yrityselämään

Hallinto (Government)
Julkisen sääntely- ja
pakkovallan käyttö
Kollektiivisten päätösten
toimeenpano
Viranomaistehtävä
Hierarkia
Toteuttaja
Hallinnon sisäiset prosessit
Hallinto-organisaation omat
resurssit
Alamainen
Sääntelyn kohde

Hallinta (Governance)
Kehittämis- ja aloitevallan
käyttö
Kollektiivisten kehittämispyrkimysten toteuttaminen
Kehittämistehtävä
Verkosto
Koordinoija
Hallinnon ulkoiset suhteet
Koko yhteisön ja
toimintaympäristön resurssit
Aktiivinen toimija
Kumppani
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Hallinta voidaan käsitteenä määritellä ja ymmärtää eri tavoin, ja käsitteen ymmärtämiseen
liittyy myös väärinkäsityksiä. Pierren ja Petersin (2000, 1–7) mukaan käsitteen
määrittelyyn ei ole vielä olemassa yhtenäistä teoriaa tai näkemystä, ja käsitteeseen
sisällytetään eri merkityksiä ja piirteitä riippuen tutkijoista ja käyttöyhteydestä. Anttiroikon
ja Haverin (2007, 169‒170) mukaan hallinta on ymmärrettävissä sen käyttöyhteyksiin
liittyen. Julkishallintoon ja -johtamiseen viitattaessa hallinnasta puhutaan yleensä
julkisyhteisöjen hallintana, jonka mallinnuksia ovat eri painotuksin uusi julkinen
johtaminen ja hallinta (New Public Management ja New Public Governance). Rhodes
(1996, 655) on kuvannut julkisyhteisön hallinnan tarkoittavan juurikin New Public
Management

-mallia,

joka

ilmenee

managerialismin

ja

markkinamekanismin

soveltamisena julkiseen hallintoon. Valtiolla on tässä mallissa ohjaajan rooli, ja palveluiden
tuottamisen suhteen se tekee tilaa markkinoille.

Erik-Hans Klijn (2008, 510) taas on määritellyt hallinnan verkostomaisena hallintana.
Tämä tarkoittaa, että hallinnan käytännön toteutus muodostaa verkoston eri toimijoiden
välille, jotka vaikuttavat siten toisiinsa ja siten lopulta hallinnan toteutukseen ja
lopputulemaan. Klijn (2008, 507‒510) on tarkastellut laajasti hallintaan liittyvää
keskustelua ja eritellyt myös siihen kytkeytyviä väärinkäsityksiä. Ensinnäkin hallintaa ei
toteuteta kaikkialla julkisessa hallinnossa, vaan perinteisen, byrokraattisen julkishallinnon
periaatteita toteutetaan vielä laajalti monissa valtion toimissa, kuten esimerkiksi
verotuksessa

ja

sosiaali-

ja

terveyspalveluiden

järjestämisessä.

Toiseksi

Klijn

kyseenalaistaa määritelmän, jonka mukaan julkisyhteisöjen hallinta tarkoittaa suoraan New
Public Management -mallia. Hänen mukaansa NPM-malli korostaa ennen kaikkea
byrokraattisen hallinnon kehittämistä ja tehostamista, joka pyrkii jättämään politiikan sekä
kansalaisten mielipiteet huomiotta. Hänen myös näkee NPM-mallin toteutuksen olevan
loppujen lopuksi kuitenkin hierarkkista. Tämä Klijnin mukaan ei ole hallinta-käsitteen
sanoma, vaan se korostaa monien toimijoiden verkostomaista osallistumista julkiseen
hallintoon. Kolmanneksi hän kiistää, että hallinta olisi epäpoliittista ja teknokraattista.
Neljänneksi hänen mukaansa hallinnan verkoston toimijat eivät ole toisistaan
riippumattomia ja itseohjautuvia, vaan myös verkostomaiseen hallintaan sisältyy
käytännön ohjausta ja valvontaa.
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Kuten edellä on käynyt ilmi, hallinta on käsitteenä monimutkainen ja monitulkintainen, ja
sitä

on

vaikea

määritellä

yksiselitteisesti,

koska

määrittely

riippuu

vahvasti

sovellusalueesta. Määritelmien yhteinen sanoma kuitenkin on se, että julkisen hallinnon
alueella hallinta pyrkii kuvaamaan monimutkaisen, muuttuvan ja moniarvoisen
toimintaympäristön kontrollointia. Elke Löffler (2009, 217–218) on koonnut yhteen eri
määritelmien yhteisiä periaatteita, jotka sisältyvät hallinnan käsitteen määrittelyyn:


Yhteistyön sidosryhmien kanssa



Muodollisten sääntöjen ja tapojen sisäistäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa
lakien ja linjausten noudattamisen ohella



Hierarkkisen ja verkostomaisen ohjauksen merkitys markkinamekanismien lisäksi



Tietynlaisten arvojen (läpinäkyvyys, yhtenäisyys) tunnustaminen prosesseissa ja
palvelutuotannossa



Politiikan ja demokraattisuuden korostaminen

Anttiroiko ja Haveri (2007, 169) muistuttavat, että hallinto ja julkinen hallinto ovat
edelleen olennaisia ja käyttökelpoisia käsitteitä kuvattaessa valtion instituutioita. Se, mikä
on muuttunut, on julkisyhteisöjen toimintatapa, jota hallinta pyrkii kuvaamaan.
Toimintatapa on muuttunut kohti dynaamisempaa ja kehitysorientoituneempaa mallia, ja
hallinta kuvaa tätä muutosta hallintoa paremmin.

Hallinnan ilmentymistä ja julkishallinnon muutosta taas käytännössä kuvaavat erilaiset
julkishallintomallit. Näitä malleja on lukuisia, joista kukin kuvaa muutoksia eri
näkökulmista ja eri painotuksin. Toiset mallit korostavat enemmän hallinnan periaatteita, ja
toiset taas vähemmän. Malleja voidaan luokitella myös valtiokohtaisesti, ja tarkastella
myös miten mallien soveltaminen ilmenee eri valtioissa. (Pollitt & Bouckaert 2011,
11‒23.) Julkishallintomallit ovat enemmän käytännön sovellusmalleja kuin teoreettisia
malleja. Mallien eri periaatteet pohjautuvat erilaisiin organisaatio- ja johtamisteorioihin.
Julkishallintomallit

tarjoavat

erilaisia

peukalosääntöjä

uudistusten

ja

johtamisen

toteutukseen, joita kukin valtio, kunta tai yksittäinen organisaatio voi soveltaa
haluamallaan tavalla. Jotkut peukalosäännöt saatetaan kokea sopivammaksi johonkin
uudistukseen kuin toiset peukalosäännöt. (Pollitt & Bouckaert 2011, 23–25, 209.)
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Tämän tutkimuksen keskiössä on kolme eri julkishallintomallia, jotka ovat New Public
Management, New Public Governance ja Neo-Weberian State. Seuraavaksi tarkastellaan
näiden mallien sisältöjä tarkemmin ja mitä malleista on kirjoitettu kansainvälisessä ja
kotimaisessa kirjallisuudessa.

2.5 New Public Management
New Public Management -julkishallintomallista on viime vuosikymmeninä käyty ehkä
eniten tieteellistä keskustelua julkishallinnon ja -johtamisen muutoksiin liittyen. Mallista ja
sen vaikutuksista on toteutettu tutkimuksia ja julkaistu artikkeleita laajalti niin kotimaisella
että kansainvälisellä tasolla. Osittain tämän vuoksi NPM-mallin tarkastelu on laajempi
tässä kirjallisuuskatsauksessa verrattuna kahteen muuhun myöhemmin tarkasteltavaan
malliin. NPM-mallin esittely luo myös pohjaa kahden muun mallin tarkasteluun.

Pollittin ja Bouckaertin (2011, 9‒11) mukaan julkisen hallinnon ja johtamisen
uudistuksissa eri maissa sovelletuin julkishallintomalli on ollut New Public Management malli. Tämän mallin juuret voidaan johtaa 1980-luvun Iso-Britanniaan, jossa toteutettiin
laajoja ja perusteelisia julkishallinnon uudistuksia. Tavoitteena oli julkisen sektorin
merkittävä kaventaminen, tehokkuuden lisääminen ja markkinoiden laajentaminen entisille
julkisen sektorin alueille. Myös Yhdysvalloissa sovellettiin tuohon aikaan yritysten
toimintaperiaatteita julkisen hallinnon toimintaan. Pyrittiin tuomaan "yrittäjyyshenki"
julkisiin organisaatioihin. Yhdysvalloissa tätä nimitettiin Re-inventing Government ohjelmaksi, ja se vastaa sisällöltään hyvin pitkälti NPM-mallia. Näiden mallien
soveltaminen oli laajaa ja suosittua Margaret Thatcherin ja Ronald Reaganin valtakausien
aikana, joiden toteuttamaa politiikkaa on laajalti nimitetty uusliberaaliksi. Myöhemmin
NPM-mallin opit laajentuivat muun muassa OECD:n kautta myös muihin valtioihin, joissa
aiottiin toteuttaa julkishallinnollisia uudistuksia. Pollitt ja Bouckaert määrittelevät NPMmallin laajentumisen "kulta-ajaksi" 1980- ja 1990-luvut.

New Public Management -mallin kehitykseen ovat vaikuttaneet julkisen valinnan teoria ja
managerialismin periaatteet. Julkisen valinnan teoria on tavallaan talousteorioiden
soveltamista politiikan tutkimukseen. Teoria on tuonut julkishallinnon piiriin käsitteitä
kuten kilpailukyky, valinnanvapaus ja läpinäkyvyys. Julkisen valinnan teoria suhtautuu
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kriittisesti byrokratiaan ja työntekijöiden asemaan julkishallinnossa. Kritiikin mukaan
byrokratialla on taipumus kasvattaa itseään ja työntekijät pyrkivät turvaamaan etunsa
hallintojärjestelmässä. Tätä on selitetty julkishallinnon organisaatioiden budjettirahojen
jatkuvana kasvamisena, joka taas lisää julkista kulutusta eli kasvattaa verovarojen käyttöä
ja julkista velkaa. Julkishallinto nähdään tavallaan pelikenttäjärjestelmänä, jossa jokainen
toimija pyrkii maksimoimaan oman hyötynsä. Tämä kyseenalaistaa julkisen hallinnon
aseman yhteisen hyvän edistäjänä. Byrokratia ja hierarkia nähdään pikemminkin
kehityksen jarruina kuin edistäjinä. Suuri ja yhä laajentuva byrokraattinen järjestelmä
nähdään vaikeasti kontrolloitavana. Julkisen hallinnon nähdään toimivan paremmin
pienemmissä organisaatioissa, joihin voidaan soveltaa markkinamekanismin mukaisia
periaatteita. Siten NPM-mallissa korostetaankin julkisen sektorin kaventamista ja tilan
tekemistä markkinoille ja kansalaisten valinnanvapaudelle. (Lähdesmäki 2003, 43‒53;
Salminen 2004, 65–70; Pierson 2007, 46–48.)

Toinen NPM-malliin merkittävästi vaikuttanut oppi on managerialismi, joka korostaa
yritysmäistä johtajuutta ja sen periaatteiden soveltamista julkiseen johtamiseen.
Managerialismin opit pohjautuvat pitkälti tieteellisen liikkeenjohdon eli taylorismin
periaatteisiin. Huomio kiinnittyy ennen kaikkea johtamiseen ja johtamisen laatuun. Hyvin
johdetut organisaatiot myös toimivat hyvin. Managerialistisessa johtamisessa painotetaan
toiminnan kehittämistä ja tehostamista, suoritusten mittaamista, tulosten palkitsemista sekä
kustannustehokkuutta resurssien käytössä. Yhteen vetäen NPM-mallin julkisjohtamisen
arvoiksi ovat muodostuneet taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus, mikä voidaan
tiivistää iskulauseeseen "rahoille vastinetta". (Lähdesmäki 2003, 49‒53, 61, 66.)

NPM-mallin oppien johdosta julkisten palveluiden tuotannossa on yhä voimakkaammin
alettu puhumaan asiakkuudesta ja asiakaslähtöisyydestä. Näkökulma on siirtynyt
hyvinvointivaltion kansalaisesta hyvinvointipalveluiden asiakkaaseen. (Valkama 2012, 41–
47.) Kansalaisen voidaan määritellä kuuluvan tietynlaisten yksilöllisten oikeuksien ja
velvollisuuksien piiriin, joista on säädetty lailla. Asiakas taas voidaan määritellä
tietynlaisia

tarpeita

markkinaehtoisesti

omaavaksi
maksukyvyn

yksilöksi,
mukaan.

joka

hakee

tarpeilleen

Kansalainen

kuuluu

tyydytystä
osaksi

yhteiskuntasopimusta, kun taas asiakas kuuluu markkinaehtoisen sopimuksen piiriin.
(Pollitt & Bouckaert 1995, 6.)
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NPM-mallin on nimennyt hallintotieteilijöistä ensimmäisenä Christopher Hood (1991),
joka tutki julkishallinnon uudistuksia Britanniassa 1980-luvulla, ja määritteli uudistusten
yleisiä periaatteita. Aikaisempien tutkimusten perusteella NPM-mallin periaatteet voidaan
määritellä seuraavasti (Hood 1991, 3‒5; Pollitt & Bouckaert 2011, 10; Bovaird & Löffler
2009, 19):


Markkinamekanismi (mm. julkisten palveluiden yksityistäminen, tilaajatuottaja-malli)



Yritysmäinen ja ammattimainen johtajuus



Tulos- ja kustannusvastuun korostaminen johtamisessa (managerisointi)



Tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden tarkastelu sekä mittaus



Julkisen sektorin yksiköiden hajauttaminen ja erikoistuminen



Palveluiden käyttäjät nähdään asiakkaina, palveluiden kuluttajina

Suomessa on myös toteutettu laajalti julkishallinnon uudistamista, ja sovellettu NPMmallin oppeja. Suomessa hyvinvointivaltion laajentuminen 1960–1980-luvuilla johti
keskushallinnon kasvuun, josta muodostui poliittinen tarve desentralisaatioon eli
keskusvallan hajauttamiseen. 1990-luvun alun lama raivasi tilaa politiikan uudistamiselle
ja 1990-luku olikin poliittisen myllerryksen kenttää. Tämän seurauksena muun muassa
karsittiin aiemmin kasautunutta byrokratiaa. Merkittäviä NPM-mallin mukaisia uudistuksia
Suomessa

1980-

ja

1990-luvuilla

olivat

ennen

kaikkea

tulosohjaus-

ja

valtionosuusuudistukset, joiden tavoitteina oli palvelujen parantaminen, hallinnon
hajauttaminen, byrokraattisen hallinnon joustavuuden lisääminen ja taloudellisen
tehokkuuden kasvattaminen. (Yliaska 2010.) Temmeksen (1998) mukaan Suomen NPMmallin oppien soveltaminen julkishallintoon on ollut paljon valikoivampaa verrattuna
esimerkiksi anglosaksisiin maihin. Oppeja on sovellettu omaan julkishallintoon sopiviksi,
eikä pyrkimyksenä ole välttämättä ollut julkishallinnon perusteellinen uudistaminen NPMmallin mukaisesti.

Keskustelu Suomen julkisen sektorin tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämisestä on ollut
laajaa. Paineita tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseen kasvattaa etenkin väestön
ikääntymisen, ja sen tuoman sosiaalisten menojen lisääntymisen vuoksi. Jaakko Kianderin
(2005, 51‒55) mukaan tuottavuuden kasvattaminen on kuitenkin julkisissa palveluissa
vaikeaa, pääasiassa kahdesta syystä: Ensiksikin julkisten palveluiden tuottavuuden
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mittaaminen on vaikeaa. Toisena tekijänä on niin sanottu ”Baumolin tauti” eli
työintensiiviset palvelut hyötyvät vähän teknologisesta kehityksestä, minkä vuoksi
tuottavuuskehitys on hitaampaa kuin tavaratuotannon tuottavuuskehitys. Tämä taas johtaa
palvelutuotannon

kustannusten

nousuun.

Tuottavuuden

mittaaminen

on

hyvin

ongelmallista, koska valideja mittareita on vaikea kehittää. Raija Julkusen (2006, 96)
mukaan mittaamisen ongelmat johtavat usein helpommin mitattavien asioiden tarkasteluun
eikä välttämättä palveluiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin kannalta oleellisiin
asioihin.

Rauno Rusko (2009, 303) on tutkinut julkisen hallinnon paradigmojen muutoksia
artikkelissaan, jossa hän tarkastelee NPM-malliin kohdistettua kritiikkiä eri ideologisista
näkökulmista.

NPM-mallin

kritiikin

perusteet

voidaan

jakaa

fatalistiseen,

individualistiseen, hierarkkiseen ja tasa-arvoon pohjautuvaan kritiikkiin. Fatalistinen
kritiikin mukaan NPM-malli epäonnistuu, koska julkisen sektorin toiminta on loppujen
lopuksi aina tehotonta. Individualistinen kritiikki näkee NPM:n vain heikkona korvikkeena
täydellisesti toimiville yksilötason sopimuksille ja markkinoille. Hierarkkinen kritiikki
kohdistuu NPM-mallin taipumukseen purkaa julkisen sektorin hallintojärjestelmää koossa
pitäviä voimia (koheesiota), mikä johtaa järjestelmän hallitsemattomaan tilaan. Tasaarvoon pohjautuva kritiikki näkee taas NPM-mallin suosivan julkisen sektorin johtavassa
asemassa olevia toimijoita, mikä voi altistaa hallintojärjestelmän korruptiolle. (Rusko
2009, 303.)

Monelta osin NPM-malliin kohdistuva kritiikki kytkeytyy laajempaan,

kriittiseen keskusteluun neoliberalismista, jonka mukaan NPM-mallin soveltaminen
julkiseen

hallintoon

muokkaa

julkista

sektoria

ja

sen

organisaatioita

markkinaehtoisemmaksi (Connell & Fawcett & Meagher 2009).

Briitta Koskiaho (2008, 18–36) on tarkastellut kriittisesti NPM-mallin oppien soveltamista
hyvinvointipalveluiden tuotantoon. Hänen mukaansa ongelmia liittyy tilaaja‒tuottaja mallin toteuttamiseen, näennäismarkkinoihin, ja transaktiokustannuksiin. Tilaaja‒tuottaja malli tuottaa ongelmia muun muassa vastuun jakamiseen liittyen esimerkiksi tilaavan
kunnan ja tuottavan yrityksen välille. Lisäksi kilpailutus ja uuden yrityksen pääsy
tuottajaksi voi sisältää piileviä transaktiokustannuksia uuden yrityksen aloittaessa
toimintaansa, oppiessaan tuntemaan toimintaympäristönsä ja saadessaan yhteistyön
toimimaan kunnan kanssa. Näennäismarkkinoihin liittyy palveluiden oikean hinnoittelun ja
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tuotteistamisen ongelmia. Kokonaiskustannuksia palveluiden tuotannossa voi olla vaikea
arvioida. Myös kysymys laadunvalvonnan vastuujaosta tilaajan ja tuottajan välillä on
hankala.

Julkusen (2006, 98‒104) mukaan NPM:n vaatimukset tuottavuudesta ja tehokkuudesta
vaikuttavat myös julkisen hallinnon johtajiin ja työntekijöihin. Johtajia arvioidaan, miten
he pystyvät pitämään julkisen organisaationsa toiminnan budjetin rajoissa ja saavatko he
alennettua kustannuksia. Työssään työntekijöiden tulee jatkuvasti ottaa huomioon
toimintansa kustannukset ja mitoittaa työskentelynsä sen mukaisesti. Työn tehostaminen,
toiminnan arviointi ja mittaus sekä tietotekniikan ja tietojärjestelmien käyttöönotto
muotoilevat uudelleen työntekijöiden ammatillista vastuuta. Työnteon tuloksia ja laatua
arvioidaan standardisoitujen, laatujärjestelmien avulla. NPM-mallin mukaiset periaatteet
voivat olla ristiriidassa ammattietiikan ja työpaikan realiteettien kanssa. Myös Karen Healy
(2009) on todennut tutkimuksessaan koskien australialaisia hyvinvointipalveluiden
työntekijöitä, että NPM-mallin periaatteet vaikuttavat työntekijöiden ammatilliseen
etiikkaan ja työtekoon.

NPM-malliin liittyy myös etuja. Malli on lisännyt muun muassa kustannustietoisuutta
julkisessa hallinnossa ja on kyseenalaistanut julkisen hallinnon rakenteiden toimivuutta
lisäten kehittämispainetta. Malli on tuonut myös uusia johtamisen työkaluja julkiseen
hallintoon, kuten mittaamisen välineitä toiminnan kehittämiseksi. NPM-mallin opeilla on
lisäksi pyritty vastaamaan 1990-luvun talouskriisiin, joka ravisteli hyvinvointivaltion
perustoja. (Lähdesmäki 2003, 230‒239.) Samoin Markku Temmes (1998, 454‒455) arvioi
NPM-mallin olleen vastaus hyvinvointivaltion kriisiytymiseen 1990-luvulla. Malli oli
vastaus Suomen muuttuvaan kansainväliseen toimintaympäristöön (EU, Neuvostoliiton
romahdus), ja julkisen hallinnon kehittämistä tulisi jatkaa, jotta se kykenisi vastaamaan
näihin haasteisiin paremmin myös tulevaisuudessa. NPM-malliin liittyvät tulosjohtamisen
ja mittaamisen periaatteet voivat oikein sovellettuina vaikuttaa positiivisesti julkishallinnon
toiminnan laadukkuuteen, tavoitteiden saavuttamiseen sekä läpinäkyvyyteen (Verbeeten
2008; Greiling 2006). Virtanen ja Stenvall (2010, 54‒55) taas muistuttavat, ettei NPMmalli ei ole vielä(kään) "valmis", vaan sitä kehitetään koko ajan vastaamaan paremmin
soveltamisalueen haasteita.
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Seuraavissa kahdessa luvussa tarkastellaan New Public Governance- ja Neo-Weberian
State -malleja, jotka ovat kehittyneet osittain NPM-mallia kohtaan esitetyn kritiikin vuoksi.

2.6 New Public Governance
New Public Governance -julkishallintomalli on pitkälti Stephen Osbornen (2006; 2010b,
1–12) määrittelemä julkishallintomalli. Malli on hänen mukaansa muodostunut yhdeksi
hallinnan (governance) toteuttamisen malliksi, joka on kehittynyt NPM-malliin
kohdistuvan

kritiikin

pohjalta.

Koska

NPM-malli

korostaa

ennen

kaikkea

markkinamekanismin mukaista palveluiden järjestämistä ja johtamista julkisessa
hallinnossa, se jättää Osbornen mukaan huomiotta eri toimijoiden merkityksellisen roolin
ja osallistumisen julkisyhteisöjen hallinnassa. NPG-malli sen sijaan antaa tilaa esimerkiksi
kansalaisten yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle ja se ottaa mukaan julkishallinnon
toteuttamiseen eri yhteiskunnan osa-alueiden edustajia, kuten poliittisia päättäjiä, yrityksiä
ja kansalaisjärjestöjä. Osbornen näkee julkishallinnon mallien kehityksessä kolme
erotettavaa ajanjaksoa. Ensimmäinen on 1950-luvulta 1970-luvun loppuun vaikuttanut
perinteisen julkishallinnon mallin (Public Administration) ajanjakso. Toinen ajanjakso
1980-luvulta 1990-luvun loppuun on NPM-mallin aikaa julkisessa hallinnossa. Kolmas
ajanjakso 2000-luvun alusta tähän päivään on taas NPG-mallin aikaa, joka on Osbornen
mukaan nykyisen julkisen hallinnon dominoiva malli. Osborne katsoo siis NPM-mallin
olevan siirtymävaihe perinteisestä julkishallinnon mallista NPG-malliin. NPG-mallissa on
tavallaan "perinteisen mallin ja NPM-mallin hyvät ominaisuudet."

New Public Governance -malliin voidaan sisällyttää seuraavia periaatteita (Osborne 2006,
383; Hakari 2013, 45):


Moniarvoisuus (pluralismi)



Organisaatioiden monitasoinen ja verkostomainen kontrollointi



Palveluiden järjestämisprosessien ja seurausten korostaminen tuotannossa



Asiakaslähtöisyys palvelutuotannossa



Demokraattinen osallistuminen ja edustuksellisuus päätöksenteossa



Kumppanuussuhteet ja sopimukset eri toimijoiden kanssa (korporatismi)
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Kari Hakari (2013) on tarkastellut NPG-mallin soveltamista kunnallisella tasolla ja tutkinut
mallin

ilmenemistä

Tampereen

kaupungin

toimintamallissa

sekä

Tampereen

kunnallishallinnon uudistuksissa. Hän on käyttänyt tutkimuksessaan teoreettisena pohjana
Osbornen määritelmää NPG-mallista. NPG-mallin sisällöllisessä kehityksessä on
erotettavissa kolme eri vaihetta, jotka liittyvät hallinnan käsitteen soveltamiseen
yhteiskunnan eri alueilla (Hakari 2013, 42‒45): Ensimmäinen vaihe oli hallinta verkostojen
hallintana, jolla tarkoitetaan hierarkian korvaamista verkostoilla, jotka muodostuvat
julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyön ja sopimuksellisuuden kautta. Tämä
merkitsee neuvotteluiden ja suostutteluiden käyttöönottoa ohjaus- ja johtamismetodeiksi.
Toinen vaihe liittyi demokratian kehittämiseen. Tällä tarkoitetaan kansalaisten roolia
aktiivisina toimijoina, jotka voivat osallistua verkoston kautta julkisyhteisöllisten asioiden
hoitoon. Tämän on katsottu parantavan yhteiskunnan demokratia-kehitystä, kun politiikkaa
ei pyritä erottamaan julkishallinnollisesta päätöksenteosta. Kolmas vaihe kohdisti
tarkastelun hallinnan merkitykseen palvelujen kehittämisessä. Tällä tarkoitetaan huomion
kiinnittämistä asiakaslähtöisyyteen ja innovatiivisuuteen palvelutuotannossa.

Hakarin (2013, 64–70) mukaan Tampereen kunnallishallinnon toimintamallissa sovelletaan
NPG-mallin periaatteita kattavasti, joskin ei moderneimmillaan. Toimintamallissa esiintyy
NPG-mallin ohella myös aikaisempien mallien, kuten perinteisen julkishallinnon ja NPMmallin periaatteita. Hänen päätelmien mukaan NPG-malli tarvitsee tuekseen näiden mallien
ominaisuuksia, kuten esimerkiksi hierarkian ja tulosjohtamisen periaatteita. Hakari myös
korostaa kokonaisuuden tarkastelua mallien ohella. Haasteena on uuden mallin ja vanhojen
mallien yhteensovittaminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Hakari ja Osborne (2010a, 413–
415) arvioivat NPG-mallin olevan nykyisten ja tulevien julkishallinnollisten uudistusten
perusmalli, jonka mukaisesti uudistuksia tullaan toteuttamaan.

Giovanni Fattore, Hans Dubois ja Antonio Lapenta (2012) ovat myös tarkastelleet
julkishallintomallien ilmenemistä poliittisessa keskustelussa ja ehdokkaiden ohjelmissa
Italian vuoden 2005 aluevaalien aikaan. He tarkastelivat sisällön määrällisen analyysin
avulla NPG-mallin ja NPM-mallin periaatteiden esiintymistä poliittisessa debatissa, ja
mallien yhteyttä johonkin poliittiseen ideologiaan. Heidän tulosten mukaan keskustaoikeistolaisten ehdokkaiden ohjelmissa esiintyy NPM-malliin viittaavaa puhetta, kun taas
vasemmistolaisten ehdokkaiden ohjelmissa esiintyy enemmän NPG-malliin viittaavaa
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puhetta. Kaiken kaikkiaan kuitenkin NPG-malliin viittaavan puheen pääteltiin olevan
suositumpaa,

koska

siihen

latautuu

enemmän

positiivisia

mielikuvia,

kuten

asiakaslähtöisyys, osallistuvuus ja kumppanuus, verrattuna NPM-mallin mukaiseen
puheeseen, joka sisältää esimerkiksi tehostamisen, säästöjen sekä byrokratian karsinnan
vaatimuksia. Kuitenkin tämän tutkimuksen perusteella molempien mallien edustus
poliittisessa päätöksenteossa näyttäisi ilmeiseltä.

Pollittin ja Bouckaertin (2011, 122‒124) mukaan NPG-mallia voidaan kritisoida sen
abstraktisuudesta ja sen käsitteellisestä laajuudesta. Mallista on haasteellista saada
käsitystä, miten se tarkalleen ottaen suhtautuu esimerkiksi tehokkuuden ja vaikuttavuuden
tarkasteluun

julkisessa

johtamisessa.

On

haasteellista

erotella,

mikä

nykyajan

julkishallinnollissa ja johtamisessa on ja mikä ei ole NPG-mallia, ja miten malli asettuu
muuhun governance-keskusteluun. Lisäksi mallin tueksi ei ole vielä kovin paljon
empiiristä tutkimusta. Malli on käsitteellisellä tasolla sovelluskelpoinen, mutta se ei
kykene vielä selittämään tarpeeksi vakuuttavasti julkisen hallinnon ilmiöitä. Malli
kuitenkin nähdään kehittämiskelpoisena tulevaisuuden julkishallinnon tutkimista varten, ja
sen periaatteita sovelletaan nykyään laajalti julkisen hallinnon ja johtamisen uudistuksissa.

2.7 Neo-Weberian State
Pollitt ja Bouckaert (2011, 118‒119) ovat esittäneet tutkimustuloksiinsa perustuen NeoWeberian State -julkishallintomallin. Tarkastellessaan julkishallinnon uudistuksia eri
valtioissa he kiinnittivät huomiota siihen, missä määrin valtiot olivat uudistuksissaan
omaksuneet NPM-mallin mukaisia periaatteita. Valtiot ovat heidän mukaan omaksuneet
mallin oppeja hyvin vaihtelevasti.

Anglosaksiset valtiot (Australia, Britannia, Uusi

Seelanti) ovat soveltaneet NPM-mallin oppeja radikaalisti uudistuksissa, kun taas Mannerja Pohjois-Euroopan valtiot ovat uudistuksissa omaksuneet oppeja hillitymmin, ja
integroineet niitä omiin perinteisiin julkishallintoihin. Valtiot on jaettu tältä pohjalta NPMja NWS-mallin valtioihin. Suomi lukeutuu heidän mukaansa jälkimmäiseen ryhmään.
Keskeisin jaottelun peruste on NPM-mallin keskeinen periaate, markkinamekanismi ja sen
soveltamisen

laajuus

uudistuksissa.

NWS-mallin

valtioissa

markkinamekanismin

soveltaminen ei ole noussut keskiöön uudistuksissa. NWS-mallissa valtion rooli on sekä
julkisessa hallinnassa, että palveluiden järjestämisessä ja yhä keskeinen ja tunnustettu.
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Neo-Weberian State mallin periaatteet voidaan jakaa "Weberian"- ja "Neo"-elementteihin.
Weberian-elementit kuvaavat yhteyttä perinteiseen julkishallintoon, ja Neo-elementit taas
kuvaavat perinteisen mallin päivitystä nyky-yhteiskunnan vaatimuksia vastaavaksi. (Pollitt
& Bouckaert 2011, 118‒119.)

Weberian-elementit:


Valtion merkityksellinen ja tunnustettu rooli yhteiskunnallisten ongelmien
ratkaisijana



Edustuksellisen demokratian korostaminen julkishallinnossa vallankäytön
oikeuttamiseksi



Hallinnon

lainsäädännön

vahvistaminen

kansalainen‒valtio

-suhteen

parantamiseksi (tasa-arvo, yksityisyys, oikeusturva)


Julkisten palveluiden erityisyyden ja jatkuvuuden säilyttäminen

Neo-elementit:


Päähuomion kiinnittäminen byrokraattisten sääntöjen ja proseduurien
noudattamisen sijasta kansalaisten tarpeisiin ja toiveisiin



Laadun ja ammattimaisuuden korostaminen palveluiden järjestämisessä



Lainsäädännön uudistaminen resurssien hallinnan parantamiseksi



Virkamiesjohtamisen asiakaslähtöisyys

Voidaan pohtia, onko Pollittin ja Bouckaertin määrittelemä NWS-malli uskottava malli
julkishallinnon tarkasteluun vai pelkästään perinteisen julkishallintomallin "imagon
kohotus". Monet mallin elementit kuitenkin viittaavat perinteisiin julkishallinnon
periaatteisiin. NWS-malli on melko tuore julkishallintomalli hallintotieteen kentällä, ja
mallista ei ole vielä laajasti kirjoitettu tai tehty tutkimuksia. Tämän perusteella voidaan
toisaalta pohtia, onko malli hyväksytty uudeksi malliksi tieteellisessä keskustelussa vai
pidetäänkö sitä enemmänkin perinteisen julkishallintomallin ilmentymänä NPM- ja NPGmallin joukossa. Muutamia arvioita mallista on kuitenkin julkaistu.

Keskustelua on käyty esimerkiksi valtioiden luokittelusta ja sen perusteista NWS-mallin
mukaisiksi. NWS-malli tarvitsi lisää teoreettista tukea "elementeilleen". (Lynn 2008.)
NWS-mallin on katsottu ilmaantuvan NPM-mallin kritisoinnin ja vastustuksen myötä,
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mutta se myös kuvaa, miten jotkut valtiot ovat pyrkineet omaksumaan NPM-mallin
toimivia periaatteita julkiseen hallintoonsa. Molemmille malleille on myös yhteistä
perinteisen byrokratian kritiikki. (Dunn & Miller 2007.) Wolfgang Drechler (2009) on
tarkastellut Euroopan Union Lissabonin sopimuksen agendan toteutusta eurooppalaisessa
julkishallinnossa.

Hänen näkemyksen mukaan sopimuksen onnistunut toteutus vaatii

NWS-mallin mukaisten periaatteiden noudattamista. Suomalaisessa hallintotieteessä
keskustelua NWS-mallista ei juuri ole ollut. Markku Temmes (2008, 72) kuitenkin on
tarkastellut Suomen hallintopolitiikan pitkän aikavälin kehitystä, ja yhtyy Pollittin ja
Bouckaertin näkemykseen Suomen kuulumisesta NWS-mallin maihin julkishallinnon
uudistuksissa.

2.8 Uudistusten tavoitteiden rajoitteet ja ristiriidat sekä yhteydet
julkishallintomalleihin
Julkishallinnon uudistuksille asetetaan hyvin usein kunnianhimoisia tavoitteita, joilla
pyritään jollain yhteiskunnallisella alueella edistämään julkisen hallinnon toiminnan
taloudellista

tehokkuutta

vaikutusmahdollisuuksia.

ja

vaikuttavuutta

Kyseessä

voisi

sekä
olla

yhteisöllisyyttä
esimerkiksi

ja

asiakkaiden

paikallisen

perus-

terveydenhuollon uudistaminen: Kunta tehostaa terveydenhuollon toimintaa järjestämällä
hallintoa uudelleen ja suuntaa painopistettä enemmän ennaltaehkäisyyn ja sitä kautta
vaikuttavuuteen. Uudistukset ovat kuitenkin harvoin täydellisiä ja joskus ne voivat myös
epäonnistua pahasti: Seuraukset voivat olla ei-toivottuja, ei-tarkoitettuja ja ristiriitaisia.
Näitä seurauksia ovat tarkastelleet muun muassa Helen Margetts, Christopher Hood sekä
(kirjoittaja nimimerkiltään) Perri 6 teoksessa Paradoxes of Moderniazation (2010).
Esimerkiksi

palvelutuotannon

uudistuksen

seurauksena

palveluiden

taloudellinen

tehokkuus on voinut parantua, mutta palveluiden asiakkaat ovat joutuneet eriarvoiseen
asemaan palveluiden saatavuuden suhteen.
Pollitt ja Bouckaert (2011, 206‒221) ovat arvioineet tutkimuksensa toteutusta ja
julkishallintomalleja. Uudistuksista he ovat yleisesti todenneet, että uudistukset ovat usein
enemmän "uskon asioita" kuin puhdasta tiedettä. Monia uudistuksia on lähdetty
toteuttamaan erilaisiin visioihin perustuen vailla tieteellisiä todisteita. Todellisuus on
voinut ilmentyä toisella tavalla, kuin oli alun perin tavoiteltu. Jotain uudistusta
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puolustetaan tai vastustetaan kaikin mahdollisin argumentein. Heidän mukaansa
julkishallintomallit ovat "ideaali-tyyppejä", joiden mukaisesti uudistuksia voisi toteuttaa.
Mallit eivät kuitenkaan ilmene missään valtiossa täydellisessä muodossaan, vaan kaikkiin
vaikuttavat mallin sovelluskohde ja kunkin valtion konteksti missä uudistusta toteutetaan.
Mallien heikkoudeksi he näkevät muun muassa sen, että mallit kuvaavat julkishallintoa ja
uudistuksia hyvin tietynlaisesta näkökulmasta, mutta ne ovat "sokeita" toistensa
näkökulmille. Mikään julkishallinto tai uudistus ei sisällä yleensä yhden tietynlaisen mallin
oppeja, vaan kaikista malleista on usein vaikutteita. Näin eri malleihin nojaavista
uudistuksista koituu erilaisia seurauksia. Esimerkiksi, vaikka Osborne (2010a, 413–415) on
tarkastellut eri julkishallintomallien ajanjaksoja, tämä ei tarkoita etteivätkö aikaisempien
mallien periaatteet edelleen olisi käyttökelpoisia ja silti olemassa. Osborne painottaa, että
erilaiset julkishallintomallit ja -paradigmat eivät korvaa toisiaan, vaan ne muodostavat
pikemminkin moniulotteisen kokonaisuuden julkisen hallinnon ja johtamisen toteutuksesta.
Mallit pyrkivät vastaamaan erilaisiin kysymyksiin ja ongelmiin eri tavoin mahdollisesti
toisiaan täydentäen.

Tässä pro gradu -tutkielmassa keskitytään edellä esitettyihin kolmeen malliin, mutta täytyy
myös muistaa muidenkin julkishallintomallien olemassa olo ja merkitys julkishallinnon ja johtamisen kehitykselle. Yksi laajalti huomioitu malli hallintotieteen keskuudessa on
esimerkiksi Patrick Dunleavyn ym. (2006) kehittämä Digital Era Governance (DEG) malli, joka kuvastaa julkishallinnon digitalisoitumista ja sen vaikutuksia julkishallinnon ja
-johtamisen muutoksiin. Dunleavyn ym. mukaan tämä malli on NPM-mallin jälkeisen ajan
seuraava

julkishallintomalli.

Tämän

mallin

teoreettisessa

keskiössä

ovat

informaatioteknologian soveltaminen sekä digitalisoitujen hallinta- ja johtamistapojen
omaksuminen. DEG-mallin olemassa olo on huomioitu myös Pollittin ja Bouckaertin
tutkimuksessa

mutta

se

ei

valikoitunut

tässä

tutkielmassa

tarkasteltavien

julkishallintomallien joukkoon.

Seuraavaksi tarkastellaan Pollittin ja Bouckaertin (2011, 182‒205) tutkimukseen perustuen
julkisen hallinnon reformien tavoitteita ja tuloksia sekä niihin liittyviä ristiriitoja ja
ongelmia. Tutkimuksessa on myös tarkasteltu edellä esitettyjen kolmen julkishallintomallin
(NPM, NPG, NWS) yhteyttä niihin. Pollitt ja Bouckaert ovat luokitelleet uudistusten
tavoitteita ja niiden välisiä ristiriitoja sekä rajoitteita kahdeksan tavoiteasettelun kautta.
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1. Lisätään julkishallinnon poliittista kontrollia / Annetaan viranomaisjohtajien johtaa
vapaammin / Lisätään palveluiden asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia.
Tässä luokassa tavoitteet eivät välttämättä ole ensisijaisesti ristiriitaisia, mutta tutkimusten
perusteella käytännössä tavoitteiden toteutuminen on usein vinoutunut johonkin suuntaan
tässä kolmisuuntaisessa asiassa. Poliittisen kontrollisen lisäämisessä on usein kyse siitä,
että demokraattisesti valitut päättäjät voisivat valvoa ja ohjata julkista hallintoa, jotta tämä
ei eriytyisi liikaa poliittisesta päätöksenteosta. Tämä on katsottu edistävän demokratian
vaikuttavuutta ja vaaleilla valittujen puolueiden asemaa julkisen hallinnon organisoinnissa
ja johtamisen toteutuksessa. Viime vuosikymmenien aikana virkamiesten ja muiden
julkisen hallinnon työntekijöiden valvonnan sekä ohjauksen on katsottu lisääntyneen.
Tämä on merkinnyt muun muassa raportointi- ja tilinvelvollisuutta viranomaisilta
poliittisten päättäjien suuntaan. Tämä on vienyt tilaa pois viranomaisten omalta
päätöksenteolta ja työn autonomialta, vaikka yhtenä tavoitteena on voinut olla kuitenkin
viranomaisten autonomia ja johtamisen vapaus. Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia on
myös vastaavasti pyritty lisäämään, jotta julkisen palvelun laatua ja läpinäkyvyyttä
pystyttäisiin edistämään. Tämä tavoite voi olla kuitenkin joissain tilanteissa ristiriidassa
poliittisten pyrkimysten ja viranomaisten johtamisvapauden kanssa. Julkishallintomallit
suhtautuvat näihin tavoitteisiin eri tavoin. NPM-malli paradoksaalisesti peräänkuuluttaa
sekä

julkisen

johtamisen

ammattimaisuutta

ja

vapautta,

mutta

toisaalta

taas

tilivelvollisuutta ja tulosvastuuta ylemmille päättäjille. NWS-malli taas korostaa julkisen
johtamisen ja työn ammattimaisuutta sekä asiakaslähtöistä hallintoa, ja julkisen työn
autonomiaa. NPG-mallin tarkastelu näiden tavoitteiden suhteen ei ole täysin selvää. Malli
korostaa kaikkien näiden eri toimijoiden verkostomaista osallistumista julkisen hallinnan
toteutukseen. Se miten tasapainoisesti tämä varsinaisesti toteutuu tämän mallin pohjalta,
voi olla vaikea arvioida. (Pollitt & Bouckaert 2011, 187–190.)

2. Pyritään säästöjen tekemiseen / Parannetaan laatua.
Tämän luokan tavoitteiden toteutuminen riippuu paljolti, minkälaisesta organisaatiosta tai
julkisen hallinnon sektorista on kyse. Useimmissa julkishallinnon uudistuksissa on ollut
kyse säästöjen tekemisestä ja toiminnan tehostamisesta. Julkishallinnon säästöjen
tekemiseen ja sen perusteluun kytkeytyy vahva olettamus resurssien ”löysästä” käytöstä ja,
että sitä tapahtuu aina jossakin muodossa organisaatioissa. Se, paraneeko julkisen palvelun
laatu säästöjen yhteydessä, riippuu paljon uudistamisen kohteesta ja millä tavoin säästöt
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toteutetaan. Jos henkilöstön työmäärää lisätään ja tehdään samalla henkilöstövähennyksiä,
laatu voi kärsiä mutta, jos säästöjä haetaan esimerkiksi tietojärjestelmien soveltamisen
kautta, laatu voi todella parantua säästöjen yhteydessä. Joskus monimutkaisen ja suuren
organisaation rakenteen karsinta ja toiminnan selkeyttäminen voi yhtä aikaa tuoda sekä
säästöjä, että parantaa toiminnan laatua. Julkishallintomalleista NPM-malli tavoittelee ja
peräänkuuluttaa kaikkein selkeimmin säästöjä muodossa tai toisessa ja korostaa johtamista,
mittaamista ja arviointia laadun varmistamiseksi. NWS-malli korostaa vastaavasti laadun
varmistamista julkisen toiminnan ammattimaisuudella sekä jatkuvuudella, ja säästöjen
tekemisessä tulee ottaa hyvin huomioon vaikutukset ammattimaisuuteen ja jatkuvuuteen.
NPG-malli taas painottaa eri toimijoiden osallisuutta ja neuvottelua säästöjen tekemisessä
sekä laadun parantamisessa. Julkisen toimijan tulee ottaa myös muiden yhteistyöverkoston
toimijoiden näkemykset huomioon. (Pollitt & Bouckaert 2011, 191–193.)

3. Edistetään joustavuutta ja innovatiivisuutta / Kasvatetaan kansalaisten luottamusta ja
hyväksyntää hallintoa kohtaan.
Joustavuutta ja innovatiivisuutta on pyritty laajalti ajamaan julkiseen hallintoon toiminnan
tehostamiseksi ja laadun parantamiseksi. Tämä on varsinkin viime vuosikymmeninä
merkinnyt pääsääntöisesti julkishallinnon tietojärjestelmien käyttöönottoa ja kehittämistä.
Julkishallintoon on sovellettu myös paljon markkinaehtoisia oppeja, kuten esimerkiksi
yksityistämistä sekä palveluprosessien sisäistämistä ja kehittämistä. Joskus innovointi ja
uudistaminen ovat välttämättömiä julkishallinnon toiminnan järkevälle jatkuvuudelle.
Toisaalta

julkiselta

hallinnolta

odotetaan

usein

toiminnassaan

jatkuvuutta,

yhdenvertaisuutta sekä varmatoimisuutta, ja innovatiivisten uudistusten epäonnistuessa
tehtävien toteutus voi vaarantua ja kansalaisten luottamus julkishallintoon saattaa järkkyä.
Lisäksi innovatiiviset uudistukset esimerkiksi tietojärjestelmien suhteen saattavat vaatia
sekä julkishallinnon työntekijöiltä että asiakkailta uuden tietotaidon omaksumista, ja tämä
voi

viedä

aikansa

aiheuttaen

samalla

molempien

suunnalta

muutosvastarintaa.

Julkishallintomalleista jokainen korostaa innovointia ja jatkuvuutta, joskin hieman eri
painotuksin. NPM-malli painottaa innovointia toiminnan tehostamisen näkökulmasta,
NWS-malli jatkuvuuden ja luottamuksen vaalimista. NPG-malli taas katsoo eri toimijoiden
ja kansalaisten osallistumisen julkishallinnon toimintaan edistävän joustavuutta sekä
innovatiivisuutta ja samalla luottamusta. (Pollitt & Bouckaert 2011, 193–195.)
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4. Motivoidaan henkilöstöä ja edistetään parempaa organisaatiokulttuuria / Heikennetään
irtisanomissuojaa ja vähennetään henkilöstöä.
Näiden kahden tavoitteen välillä näyttäisi vallitsevan selkein ristiriita. Henkilöstörakenteen
uudelleenjärjestelyt, vähennykset ja irtisanomisuhat usein heikentävät työmotivaatiota ja
häiritsevät suoriutumista työtehtävistä organisaatiossa, mitkä saattavat vaikuttaa toiminnan
tehokkuuteen ja laatuun heikentävästi. Henkilöstön motivointi ja organisaatiokulttuurin
kehittäminen yhtä aikaa vaatii johtajilta kattavaa henkilöstö- ja muutosjohtamisosaamista.
Julkishallintomalleista NPM-malli tavoittelee usein henkilöstövähennyksiä tai -rajoituksia
toiminnan tehostamisen ja säästöjen vuoksi, NWS-malli vastaavasti henkilöstön
motivointia ja ammatillisesti laadukkaan työn turvaamista, ja NGP-mallista taas ei ilmene
selkeää periaatetta kummankaan suhteen. (Pollitt & Bouckaert 2011, 195–197.)

5. Vähennetään

sisäistä

valvontaa

ja

paperityötä

/

Terävöitetään

johtamisen

tilivelvollisuutta.
Julkisen hallinnon uudistamisessa ja joustavuuden edistämisessä tavoitellaan usein niin
sanotusti ”paperinpyörittelyn” vähentämistä toiminnan tehostamiseksi. Tätä on tavoiteltu
esimerkiksi tietojärjestelmien käyttöönoton avulla. Hyvin onnistuessaan nämä järjestelmät
voivat tuoda säästöjä ja sujuvoittaa toimintaa. Toisaalta taas erilaisten mittareiden ja
tulosvastuuperiaatteiden soveltaminen julkishallinnossa on tullut tilalle, ja siksi raportointi
on lisääntynyt. Julkishallintomalleista NPM-malli toisaalta kritisoi turhaa byrokratiaa ja
”paperinpyörittämistä”

mutta

toisaalta

vaatii

toiminnan

mittaamista

ja

johdon

tilivelvollisuutta. NWS-malli taas kuvastaa perinteisempää, sääntöihin perustuvaa julkista
hallintoa verrattuna NPM-malliin. NPG-mallin periaatteisiin kuuluu julkisen toiminnan
sujuvoittaminen kumppanuuksien ja verkostotoiminnan kautta, mutta usein julkisen
hallinnon johto kuitenkin peräänkuuluttaa tämän tyyppisen toiminnan arviointia ja pyrkii
ohjaamaan toimintaa erilaisten linjausten kautta. (Pollitt & Bouckaert 2011, 197–198.)

6. Lisätään kumppanuuksia ja sopimuksia ulkoisten toimijoiden kanssa / Parannetaan
horisontaalista koordinointia ja ohjausta.
Kumppanuuksien ja sopimusten laatiminen julkisen hallinnon ulkopuolisten toimijoiden
kanssa on lisääntynyt merkittävästi viime vuosikymmenien aikana hallinta-ajattelun
laajennettua. Tämä on monimutkaistanut merkittävästi julkista hallintaverkostoa, jonka
etuina nähdään muun muassa innovointi ja joustavuus sekä muiden toimijoiden vaikuttava
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osallistuminen esimerkiksi julkiseen palvelutuotantoon. Toisaalta tämän tyyppinen
verkosto asettaa julkiselle johtamiselle ja ohjaukselle vaatimuksia, kun vertikaalinen
johtaminen muuttuu horisontaaliseksi ohjaukseksi. Kuinka julkinen viranomainen hallitsee
verkostossa toimimisen ja mikä sen rooli verkostossa on? Miten valta ja vastuu jakautuvat?
Julkishallintomalleista tämä pohdinta kohdistuu ennen kaikkea NPG-malliin, jossa
verkostomaisuus ja kumppanuus ovat julkisen toiminnan keskiössä. Myös NPM-malliin
sisältyvät sopimuksellisuus ja kumppanuus muun muassa yksityistämiseen liittyen. NWSmallissa tällaisen toiminnan huomioiminen jää vähemmälle, koska malli lähtökohtaisesti
korostaa julkisen hallinnon keskeistä roolia. (Pollitt & Bouckaert 2011, 198–199.)

7. Lisätään vaikuttavuutta / Terävöitetään tehokkuutta ja tulosvastuuta.
Näiden kahden tavoitteen ei lähtökohtaisesti tarvitsisi olla ristiriidassa keskenään, mutta
ristiriita muodostuu usein painotuseroista. Vaikuttavuuden tarkastelussa huomio kiinnittyy
siihen, ovatko tulokset ja seuraukset asetettujen tavoitteiden mukaisia. Tehokkuus- ja
tulosvastuunäkökulmat taas painottavat panosten ja tuotosten suhdetta. Jos tarkastellaan
pelkästään vaikuttavuutta eikä arvioida käytettyjen resurssien määrää, toiminta voi olla
taloudellisesti epärationaalista. Vastaavasti huomion kiinnittyessä pelkästään panosten ja
tuotosten suhteeseen, toiminnan alkuperäiset tavoitteet saattavat hämärtyä ja niiden
saavuttaminen vaarantua. Kyse on tasapainoilusta ja arvovalinnoista näiden kahden välillä.
NPM-malli painottaa ennen kaikkea panosten ja tuotosten suhdetta ja johdon tulosvastuuta.
NWS-mallin huomio kiinnittyy enemmän julkisen toiminnan vaikuttavuuden tarkasteluun.
NPG-mallissa taas ei voida tarkasti määrittää, miten vaikuttavuutta ja tehokkuutta
arvioidaan tässä mallissa, kun kyse on verkostomaisesta yhteistoiminnasta. Onko
yhteistoiminnalla saavutettu asetettuja tavoitteita, mitkä ovat eri sidosryhmien näkemykset
näistä tavoitteista, ja miten arvioidaan resurssien käyttöä suhteessa tuloksiin? (Pollitt &
Bouckaert 2011, 199–203.)

8. Edistetään hallinnollista avoimuutta ja läpinäkyvyyttä / Turvataan yksityisyys.
Julkisen hallinnon toiminnassa on viime vuosikymmeninä alettu painottaa läpinäkyvyyttä
ja avoimuutta luottamuksen lisäämiseksi. Samaan aikaan kuitenkin peräänkuulutetaan
yksityisyyden suojaa ja oikeusturvaa viranomaistoiminnassa. Näiden kahden tavoitteen
välillä saattaa esiintyä jännitteitä. Julkishallinnon asiakkaat ja sidosryhmät haluavat
enemmän tietoa esimerkiksi hallinnollisista päätöksentekoprosesseista. Tämä liittyy myös
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asiakaslähtöisyyden

korostamiseen.

Samalla

viranomaisia

kuitenkin

koskee

vaitiolovelvollisuus sekä yksityisyydensuojan ja oikeusturvan vaaliminen. Kaikki ei voi
olla lopulta avointa. Keskustelu näistä kahdesta tavoitteesta on viime aikoina liittynyt
etenkin julkishallinnon tietojärjestelmien soveltamiseen ja kehittämiseen. Nämä jännitteet
koskettavat lähtökohtaisesti kaikkia tarkasteltavia julkishallintomalleja, ja voimakkaita
eroja mallien välillä ei ole näiden tavoitteiden suhteen. Malleista ehkä NPG-malli painottaa
enemmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä yhteistoiminnan ja sidosryhmien luottamuksen
edistämisen vuoksi. NPM-malli taas voi korostaa päätöksenteon ja palveluprosessien
läpinäkyvyyttä,

koska

se

lähtökohtaisesti

suhtautuu

kriittisesti

viranomaisten

päätöksentekoon ja julkisen sektorin työntekijöiden asemaan. Edistävätkö he toiminnallaan
oikeasti yhteistä hyvää vai turvaavatko he vain omaa asemaa ja hyväksikäyttävät julkisia
varoja? NWS-malli taas ehkä päinvastaisemmin peräänkuuluttaa viranomaisten ja
julkishallinnon työntekijöiden merkitystä yhteiskunnallisten tehtävien hoidossa ja korostaa
enemmän heidän työrauhaa. Toisaalta avoimuutta ja läpinäkyvyyttä halutaan edistää
julkishallinnon asiakaspalvelun parantamiseksi. (Pollitt & Bouckaert 2011, 201–203.)

Edellä

esitettyjä

uudistusten

ristiriitojen

sisältöteemoja

ja

niiden

yhteyksiä

julkishallintomalleihin tarkastellaan tässäkin tutkimuksessa. Näihin sisältöteemoihin
perustuen ja niitä soveltaen muodostettiin teemahaastattelurunko. Rungon muodostus
esitetään tarkemmin luvussa 4.2. Tutkimus pohjautuu pääsääntöisesti Pollittin ja
Bouckaertin (2011) tutkimukseen, koska heidän vertaileva tutkimuksensa julkishallinnon
uudistuksista on kattava ja tarkastelussa on useita maita. Lisäksi heidän tutkimuksessaan
on tarkasteltu yhtä aikaa kolmea eri mallia, kun useimmat akateemiset julkaisut koskevat
yleensä yhtä tietynlaista mallia. Pollitt ja Bouckaert ovat tarkastelunsa pohjalta myös
arvioineet yleisesti eri maiden sijoittumista eri mallien piiriin. Näiden julkishallintomallien
(NPM, NPG, NWS) tarkastelu Suomen julkishallinnon osalta ja havaintojen vertaaminen
Pollittin

ja Bouckaertin

tutkimukseen on mielenkiintoista. Tämän tutkimuksen

mielenkiinnon kohteena oleva julkishallinnon organisaatio on aluehallintovirasto.
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3 ALUEHALLINTOVIRASTO

Tässä luvussa tarkastellaan aluehallintovirastoa ja sen perustamisen taustoja eli
aluehallintouudistusta. Luvussa esitellään, mitkä ovat aluehallintoviraston tehtävät, miten
se toteuttaa tehtäviään ja miten virastoa ohjataan keskusvallan taholta. Tämä tarkastelu
toimii tutkimuksen tausta-aineistona, jota hyödynnettiin varsinaisen tutkimuksen
toteutuksessa esimerkiksi haastatteluihin valmistautumisessa. Luvussa lähdetään liikkeelle
ensimmäiseksi aluehallinnon määrittelyllä.

3.1 Aluehallinto

Arto Haverin (2007, 271) mukaan aluehallinto sisältää ”valtiota pienempiä ja kuntaa
suurempia yksiköitä.” Aluehallinto jakaantuu kahteen eri julkishallinnon sektoriin: valtion
aluehallintoon

(esimerkiksi

elinkeino-,

liikenne-

ja

ympäristökeskukset)

ja

kuntaperusteiseen aluehallintoon (esimerkiksi maakuntaliitot). Joskus puhutaan väliportaan
hallinnosta keskushallinnon (valtion) ja paikallishallinnon (kuntien) välissä. Esko Riepula
(2004, 1) on todennut suomalaista aluehallintoa koskevassa selvityksessään, että
aluehallinto

rakentuu

ministeriökohtaisen

keskushallintojärjestelmän

sekä

kunnallishallintoon perustuvan kuntayhtymäjärjestelmän toimintojen varaan. Hänen
mukaansa

aluehallinnon

jakaantumisen

pääperiaattena

on

ollut

kuntien

rooli

palveluntuottajaorganisaatioina ja valtion rooli ohjaus-, lupa- ja valvontaorganisaatioina.
Molemmat vastaavat myös alueiden kehittämisestä omista lähtökohdistaan käsin; kunnat
paikallistasolla ja valtio taas valtakunnan tasolla.

Haverin (2007, 272) mukaan aluehallintoa tarvitaan julkisen sektorin tehtävien
toteuttamiseen alueellisella tasolla, joita ovat muun muassa alueiden kehittämisen tehtävät
sekä ohjaus- ja valvontatehtävät. Aluehallintoa voidaan tarkastella hallintojärjestelmänä
kahdesta eri näkökulmasta. Hierarkkisen järjestelmän näkökulma korostaa ”aluehallinnon
roolia keskushallinnon alaisuudessa toimivana paikallishallinnon valvojana ja ohjaajana.”
Aluehallintoa

tarvitaan

keskushallinnon

valtakunnallisen

yhteiskuntapolitiikan
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toteuttamiseen ja lisäksi aluehallinnon kautta otetaan huomioon alueelliset erityispiirteet
valtakunnallisessa yhteiskuntapolitiikassa. Toinen näkökulma, kuntien itsehallinnosta
lähtevä aluehallinto kääntää asetelman toisin. Tämän mukaan aluehallinto välittää ja
kanavoi kuntien paikallistason pyrkimyksiä ja toimintaa alhaalta ylöspäin. Aluehallinto
toimii yhteistyössä paikallishallinnon edustajien eli kuntien kanssa. Molemmat näkökulmat
esiintyvät suomalaisessa aluehallinnossa ja niiden painotus vaihtelee yhteiskunnallisen
tilanteen mukaan.

Kansainvälisessä vertailussa eri valtioiden aluehallinnon eroja selittävät

niiden

maantieteellinen ja väestöllinen koko, hallintoyksiköiden koko ja määrä, itsehallinnon
laajuus, hallinnon rahoituksen perusta sekä aluejaot eri viranomaisten välillä. Monissa
Euroopan valtioissa aluehallintoon on kohdistunut viime vuosina uudistuspaineita, ja
uudistuksiin on liittynyt tasapainoilua kahden edellä mainitun näkökulman välillä
aluehallintoon liittyen. Uudistuksissa on pääsääntöisesti ollut tavoitteena aluehallinnon
yksinkertaistaminen sekä tehokkuuden ja joustavuuden lisääminen. (Viinamäki &
Salminen 2008, 15–16.) Timo Reinan (2012, 14–16) mukaan Suomen aluehallinnon
perusta on luotu jo Ruotsin vallan aikana, ja aluehallinto on aikojen saatossa kokenut
monia muutoksia sekä uudistuksia. Hänen mukaan aluehallintoon ja sen uudistamiseen
liittyy paljon erityispiirteitä. Erilaiset hallinnonalakohtaiset, alueelliset ja poliittiset intressit
ja näkemykset kohtaavat aluehallinnon tasolla, ja tästä voi olla seurauksena ristiriitoja.
Tämän vuoksi kokonaisvaltaiset aluehallintoa koskevat uudistukset ovat yleensä hyvin
haasteellisia. Viimeisin aluehallintoa koskenut uudistus toteutettiin vuonna 2010.

3.2 Vuoden 2010 aluehallintouudistus
Vanhasen ja Kiviniemen hallituskaudella vuosina 2007–2011 Suomessa toteutettiin laaja
aluehallintouudistus, jossa aikaisemmat kuusi eri aluehallintoviranomaista (lääninhallitus,
työ- ja elinkeinokeskukset, ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, työsuojelupiirit ja
tiepiirit) yhdistettiin kahteen uuteen aluehallintoviranomaiseen: aluehallintovirastoihin
(AVI) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY), jotka aloittivat toimintansa
tammikuussa 2010. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina oli selkeyttää ja keventää
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aluehallintojärjestelmää ja viranomaisten välistä työnjakoa. (Karppi ym. 2010; 2011;
2013.) Yleistavoitteena oli ”saada aikaan kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja
tuloksellisesti toimiva aluehallinto.” (Valtiovarainministeriö 2013, 7.) Uudistuksessa
tavoiteltiin myös maakuntaliittojen roolin kasvattamista alueiden kehittämisessä, mikä
osittain viittaa aluehallinnon kansanvaltaistamisen tavoitteeseen. Uudistus kuului osaksi
valtion tuottavuusohjelmaa, jolla pyrittiin vähentämään julkisen sektorin kustannuksia ja
lisäämään julkisten palveluiden tuottavuutta. Uudistuksen poliittisesta ohjauksesta ja
eteenpäin viennistä vastasi hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä Halke.
Ministerityöryhmän ohella uudistusta valmisteli lukuisia muita työryhmiä liittyen muun
muassa aluehallinnon tilanteen tutkimiseen sekä lainsäädännön valmisteluun. (Karppi ym.
2010; 2011; 2013.)

Tampereen

johtamiskorkeakoulu

toteutti

valtiovarainministeriön

tilauksesta

arviointitutkimuksia, joissa arvioitiin uudistuksen välivaiheita sekä onnistumista
tavoitteissaan. Arviointi perustui kolmeen vaiheeseen: uudistuksen valmisteluvaiheen,
toteutusvaiheen sekä lopullisen uudistuksen vaikutusten arviointiin. Arviointia toteutettiin
tarkastelemalla

uudistusta

valmistelleiden

työryhmien

raportteja

ja

asiakirjoja,

analysoimalla aluehallinnollisia tilastotietoja, tekemällä kyselytutkimuksia henkilöstölle ja
haastattelemalla henkilöstöä. Arvioinnin perusteella koko uudistusprosessiin vaikuttivat
muutamat keskeiset piirteet. Näitä olivat etenkin uudistuksen tiukka aikataulu,
tuottavuusohjelman toteuttaminen aluehallintouudistuksen rinnalla sekä vahva poliittinen
ohjaus etenkin Halke- ja ohjaustyöryhmien taholta. Nämä tekijät näkyvät arvioitaessa
valmistelua, toimeenpanoa sekä tavoitteiden saavuttamista. (Karppi ym. 2010; 2011;
2013.)

Uudistus vietiin läpi nopeassa aikataulussa. Uudistuksen käytännön toimeenpanon
toteuttivat uusiin aluehallintoviranomaisiin koottu henkilöstö. Henkilöstö oli uudistuksen
linjausten mukaisesti koottu vanhoista viranomaistahoista, joten henkilöstö oli sekä
uudistuksen kohteena että toteuttajana. Uudistuksen arvioitiin onnistuneen suurimmalta
osin päätavoitteissaan, kuten tuottavuus- ja tehokkuustavoitteissa, mutta raporteissa tuotiin
esiin myös muun muassa henkilöstön tyytymättömyys uudistuksen aikataulua ja
tiedottamista kohtaan. Lisäksi uudistukseen liittyi paljon epävarmuustekijöitä liittyen
työtehtävien uudelleenmuotoutumiseen. Kritiikkiä kohdistui muun muassa uudistuksen
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muutosjohtamiseen. Toisaalta esimiesten toimeenpanotehtävää hankaloitti uudistusta
ohjaavien työryhmien, etenkin Halke-ryhmän antaman ohjeistuksen epäselvyys ja toisaalta
työryhmien ehdottomuus uudistuksen ehdoissa. Esimerkiksi aluehallintovirastoihin
keskitettiin kattavasti eri aluehallinnollisia tehtäviä, joiden organisoimisessa oli haasteita.
Aluehallintouudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon vaikutti myös samanaikaisesti
toteutettava tuottavuusohjelma, joka koski etenkin henkilöstön asemaa. Uudistuksen
yhteydessä asetettiin henkilötyövuosien vähennystavoitteita. Tämä toteutettiin muun
muassa yhteistoimintaneuvotteluiden perusteella ja etenkin eläköitymisen kautta.
Tuottavuusohjelman

vuoksi

uusille

aluehallintoviranomaisille

asetettiin

myös

rekrytointikielto. Nämä vaatimukset aiheuttivat omalta osaltaan paineita ja vaikeuksia
henkilöstölle ja aluehallintoviranomaisten johdolle. (Karppi ym. 2010; 2011; 2013.)

Loppujen lopuksi alueelliset työryhmät pystyivät olemaan täysin varmoja uudistuksen
linjauksista vasta uudistuksen sisällön tultua lainsäädännöllisesti voimaan marraskuussa
2009. Tämä johti käytännössä siihen, että uudistuksen valmistelu jatkui yhtä aikaa
toimeenpanon aikana. Toimeenpanoa ei siis pystytty aloittamaan välittömästi vuoden 2010
alussa, mikä oli myös oletettavissa arvioinnin perusteella. Vielä vuoden 2010 aikana ja
myöhemminkin käytettiin paljon aikaa muun muassa henkilöstöjärjestelyihin sekä tieto- ja
palkkausjärjestelmien

organisointiin.

Toteutettu

aluehallinnollinen

uudistus

oli

mittakaavaltaan ja sisällöltään merkittävä. Uudistuksessa tehtiin historiallisestikin
merkittäviä muutoksia aluehallinnon suhteen, kuten läänihallitusten lakkauttaminen, jotka
olivat olleet olemassa instituutiona jo muutaman sadan vuoden ajan. (Karppi ym. 2010;
2011; 2013.) Tämän tutkimuksen toteutuksen aikaan uudistuksesta oli ehtinyt kulua viisi
vuotta.

Valtioneuvosto esitteli aluehallintouudistuksesta selonteon eduskunnalle helmikuussa
2013. Selonteko laadittiin valtiovarainministeriön asettaman työryhmän toimesta.
Selonteossa arvioitiin uudistuksen toimeenpanoa ja toteutusta sekä tavoitteiden
saavuttamista

ja

uudistuksen

vaikutuksia.

Esimerkiksi

aluehallintoviranomaisten

asiakaskenttä ei ollut kyselyjen perusteella kokenut uudistuksen muuttaneen tai haitanneen
asiointia viranomaisten kanssa, ja arvioinnissa 1–5 (5 = paras) viranomaiset saivat
pääsääntöisesti pyöristettynä 4-arvosanoja. Huonoimmat arvosanat tulivat käsittelyaikojen
kestoista, mutta olivat kuitenkin pyöristettynä 3-arvosanan mukaisia. Myös vaikutuksia
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resurssien ja suoritteiden määriin arvioitiin. Henkilöstöresurssit vähenivät, mutta
suoritteiden määrissä ei ilmennyt merkittävää vähenemistä kuin uudistuksen alussa vuonna
2010, ja siitä alkaen tilanne on tasoittunut. Myös uudistukselle asetetut tuottavuustavoitteet
toteutuivat pääsääntöisesti. Selonteossa nostettiin esiin paljolti samoja ongelmakohtia kuin
Tampereen

johtamiskorkeakoulun

arviointiraporteissa.

Johtamisjärjestelmissä

ja

ohjausvälineissä ministeriöiden taholta nähtiin kehittämisen tarvetta liittyen strategiseen
tulosohjaukseen ja hallinnonalakohtaiseen toiminnalliseen ohjaukseen. Uudistuksessa
otettiin käyttöön viranomaisten toimintaa ohjaavat strategia-asiakirjat ja vuosittaiset
strategiset tulossopimukset. Näitä täydentävät hallinnonalakohtaiset, toiminnalliset
tulossopimukset. Uudet strategiset ohjausvälineet koettiin pääsääntöisesti toimiviksi mutta
selonteon mukaan niitä voitaisiin kehittää selkeämmiksi ja tulossopimusten määrää ja
tavoitteita voitaisiin karsia. (Valtiovarainministeriö 2013, 89–137.)

3.3 Aluehallintovirasto (AVI)
Aluehallintovirastojen

periaatteellisena

tehtävänä

on

edistää

perusoikeuksien

ja

oikeusturvan toteutumista sekä peruspalveluiden saatavuutta, ympäristösuojelua ja
turvallista työ- ja elinympäristöä toimialueillaan. Aluehallintovirastojen arvot ovat
asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja yhteistyöhakuisuus. Visionsa
mukaan aluehallintovirasto ”on yhdenvertaisuutta edistävä, asiakkaiden, kumppaneiden ja
työntekijöidensä

arvostama,

eettisesti

toimiva

monialainen

asiantuntija

ja

yhteistyökumppani”. (Aluehallintovirasto 2013.) Virastot hoitavat myös lainsäädännön
toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Käytännössä valvonta ja ohjaus kohdistuvat
paikallisiin kuntiin sekä yksityisiin yrityksiin. Virastolla on ohjauksen lisäksi oikeus
käyttää toiminnassaan tarpeen tullen pakkokeinoja, kuten uhkasakkoa tai keskeyttää
asianomaisen toiminta, mikäli tämä ei noudata viraston ohjeistusta ja määräyksiä.
Aluehallintovirastoja toimii Manner-Suomessa kuusi kappaletta: Etelä-Suomen, ItäSuomen, Lapin, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen AVI.
Lisäksi ne vielä jakautuvat eri toimipisteisiin. Esimerkiksi Itä-Suomen aluehallintoviraston
päätoimipiste on Mikkelissä, ja virastolla on vielä toimipisteet Kuopiossa ja Joensuussa.
Virastojen päätoimipisteet löytyvät Hämeenlinnasta, Mikkelistä, Oulusta, Turusta,
Rovaniemeltä ja Vaasasta. (Aluehallintovirasto 2013; Laki aluehallintovirastoista
20.11.2009/896.)
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Aluehallintovirastojen toimintaa ohjaa lainsäädäntö sekä kahdeksan eri ministeriötä.
Virastojen yleishallinnollisesta ohjauksesta vastaa valtionvarainministeriö. Virastot ovat
valtiovallan eli ministeriöiden alueellisia edustajia ja ne toteuttavat ministeriöiden niille
asettamia tehtäviä. Virastot sopivat tehtävistä ja tavoitteista ministeriöiden kanssa
strategisissa ja toiminnallisissa tulossopimuksissa, jotka ovat virastojen tärkein
ohjaustyökalu. Lisäksi aluehallintoviraston toimintaa ohjaavat eri keskushallinnon virastot,
kuten

esimerkiksi

sosiaali-

Aluehallintovirastoa

johtaa

ja

terveysalan

ylijohtaja,

lupa-

jokaisella

ja

valvontavirasto

vastuualueella

on

Valvira.

johtaja

ja

vastuualueiden eri yksiköillä on omat päällikkönsä. (Aluehallintovirasto 2013; Laki
aluehallintovirastoista 20.11.2009/896.)

Aluehallintovirastojen toiminta ja tehtävät jakautuvat seuraaviin vastuualueisiin:


opetus- ja kulttuuritoimi



pelastustoimi ja varautuminen



peruspalvelut, oikeusturva ja luvat



työsuojelu



ympäristöluvat.



hallinto- ja kehittämispalvelut (valtakunnallinen)

Jokaisella vastuualueella on oma johtajansa ja kyseiseen vastuualueeseen erikoistuneet
työntekijät. Vastuualueiden tehtävät vaihtelevat sen mukaan, minkä hallinnonalan piiriin ne
lukeutuvat ja mitä lainsäädäntö määrää niiden tehtävistä. Esimerkiksi työsuojeluvastuualue on eriytetty omaksi vastuualueekseen sen riippumattomuuden varmistamiseksi.
Näitä vastuualueita ei ole kaikissa aluehallintovirastoissa, vaan tietty virasto voi vastata
kyseisen vastuualueen hoidosta laajemmalla alueella. Esimerkiksi Etelä-Suomen AVI
vastaa myös ympäristölupien valvonnasta Lounais-Suomen AVI:n alueella. Joillakin
virastoilla on omien alueellisten tehtävien lisäksi valtakunnallisia tehtäviä. Itä-Suomen AVI
ohjaa ja valvoo maistraattien toimintaa. Vastuualueiden henkilöstömäärät ja yksikköjako
vaihtelevat virastokohtaisesti. Aluehallintoviraston vastuualueisiin on tullut myös
muutoksia ALKU-uudistuksen jälkeen. Poliisi-vastuualue poistui aluehallintoviraston
toiminnasta vuonna 2014 ja samalla tuli uusi opetus- ja kulttuuritoimivastuualue.
(Aluehallintovirasto 2013; Laki aluehallintovirastoista 20.11.2009/896)
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Tässä tutkimuksessa aluehallintoviraston tarkastelu rajattiin koskemaan ”Peruspalvelut,
oikeusturva ja luvat” -vastuualuetta. POL-vastuualuetta ohjaavat toiminnallisesti neljä
ministeriötä, jotka ovat sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, työ- ja
elinkeinoministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö. Valtiovarainministeriö vaikuttaa
vastuualueen toimintaan yleishallinnollisen ohjauksen kautta. POL-vastuualueen tehtävät
ovat seuraavia (Aluehallintovirasto 2013):


peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi



kantelujen käsittely



sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta



yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat ja valvonta



alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen
ehkäisy



eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta



elintarviketurvallisuuden ohjaus ja valvonta



terveydensuojelu- ja tupakkalain mukainen ohjaus ja valvonta



kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen

POL-vastuualue valittiin tarkastelun kohteeksi, koska se on aluehallintoviraston
vastuualueista monihallinnollisin eli siihen kohdistuu useamman ministeriön ohjausta.
Vastuualueella on myös yhteiskunnallisten palveluiden kannalta monia tärkeitä tehtäviä.

3.4 Aluehallintovirastojen tulosohjaus
Kuten edellä todettiin, aluehallintovirastoja ohjaa kahdeksan eri ministeriötä, joista
valtiovarainministeriö vastaa yleishallinnollisesta ohjauksesta ja muut ministeriöt
toiminnallisesta ohjauksesta. Tätä ohjausta toteutetaan strategisen tulossopimuksen kautta,
jonka jokainen aluehallintovirasto tekee valtiovarainministeriön kanssa hallituskaudeksi.
Nykyisten tulossopimusten pohjana toimii aluehallintovirastojen strategia-asiakirja 2012–
2015. Strategia-asiakirja sisältää Jyrki Kataisen/Alexander Stubbin hallitusohjelman ja
toimintaympäristön muutosten mukaisia strategisia tavoitteita, joita aluehallintovirastojen
tulee toiminnassaan pyrkiä saavuttamaan. Asiakirjan tavoitteet myös kuuluvat osaksi
hallituksen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa (VATU- ohjelma).
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Strategiset tulossopimukset noudattavat valtionhallinnon tulosohjausperiaatteita, joiden
mukaan valtionhallinnon toiminnan tulee olla yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja
tuloksellista. Strategia-asiakirja ja tulossopimukset noudattavat sisällöltään pääsääntöisesti
valtiovarainministeriön Tulosohjauksen käsikirjan (Valtiovarainministeriö 2005) ohjeita ja
periaatteita. Käsikirjan mukaiset tuloksellisuuden peruskriteerit ovat tiivistettynä
tulosprismaan kuviossa 2.

Kuvio 2. Tulosprisma ja tuloksellisuuden peruskriteerit (Valtiovarainministeriö 2005, 26)

Tulosprisman periaatteet ovat keskeisiä, koska ne koskevat koko valtionhallintoa
ministeriöistä yksittäiseen aluehallinnon viranomaiseen. Tulosprisma vaikuttaa ja ohjaa
täten aluehallintovirastojen toimintaa merkittävästi. Strategisiin tulossopimuksiin tulee
kirjata yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet sekä tehokkuuden ja tuotosten tavoitteet.
Tavoitteiden seurantaa varten on laadittava mittarit, ja tuloksista on raportoitava
tilivelvollisuusperiaatteen mukaisesti. Lisäksi sopimuksissa tulee olla viraston toiminnan
kehittämiseen liittyviä tavoitteita henkisten voimavarojen hallinnan sekä tuottavuuden ja
tehokkuuden edistämiseksi. Tämä kaikki ilmenee myös aluehallintovirastojen strategiaasiakirjassa 2012–2015 sekä tulossopimuksissa.
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Asiakirjan strategiset tavoitteet sekä viraston toiminnan kehittämisen tavoitteet eri osaalueineen on esitelty kuviossa 3. Aluehallintovirastojen kanssa tehdyt tulossopimukset
noudattavat kuvion 3 mukaisesti esitettyjä tavoitteita. Aluehallintovirastojen strategiset
tavoitteet on ryhmitelty niiden ydinprosessien mukaan seuraavasti (Valtiovarainministeriö
2011, 14; 25):

1. Hyvinvoiva yhteiskunta - hyvinvointiprosessit: Peruspalvelujen saatavuus ja laatu
2. Tasa-arvoinen yhteiskunta - oikeusturvaprosessit: Perusoikeus- ja oikeusturva
3. Turvallinen yhteiskunta - turvallisuusprosessit: Asuin-, työ- ja elinympäristön
terveellisyys ja turvallisuus

Kuvio 3. Aluehallintovirastojen strategiset tavoitteet (Valtiovarainministeriö 2011, 25).
Ydinprosessien

mukaiset

laajat

yhteiskunnalliset

tavoitteet

jakaantuvat

edelleen

hierarkkisesti pienempiin tavoitteisiin, joiden toteutumista aluehallintovirastojen tulee
seurata, arvioida ja raportoida. Tulossopimuksia on päivitetty vuosittain ja niihin on
kirjattu, mitä aluehallintovirasto on tehnyt tavoitteiden saavuttamiseksi ja mitä virasto
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tavoittelee seuraavan vuoden aikana. (esimerkiksi Itä-Suomen aluehallintoviraston
strateginen tulossopimus 2015). (Valtiovarainministeriö 2011, 23–36.) Tavoitteiden
saavuttamisesta

ja

tuloksista

raportoidaan

valtionhallinnon

sähköiseen

raportointijärjestelmään Netraan. Netra sisältää ”valtionhallinnon talous-, tuloksellisuus- ja
henkilöstötietoja, ministeriöiden ja virastojen suunnittelun ja seurannan asiakirjat sekä
muita olennaisia valtionhallinnon toiminnasta ja taloudesta kertovia tietoja koottuna
yhteiseen portaaliin” (Valtiovarainministeriö 2005, 80). Lisäksi tulossopimuksiin sisältyy
virastojen

toiminnan

kehittämisen

tavoitteita.

Tämä

tarkoittaa

muun

muassa

asiakaspalveluprosessien kehittämistä, tietojärjestelmien kehittämistä, henkilöstöpolitiikan
kehittämistä

sekä

toiminnan

vaikuttavuuden

ja

tuloksellisuuden

kehittämistä.

(Valtiovarainministeriö 2011, 23–36.)

Strategia-asiakirjaan on lisäksi kirjattu yhteistyön kehittämisen tavoitteita muiden
viranomaisten kanssa sekä VATU-ohjelman mukaisia tavoitteita, jotka tarkoittavat muun
muassa henkilöstön vähentämistavoitteita (Valtiovarainministeriö 2011, 37–42). Näiden
strategisten tavoitteiden mukaisten linjausten noudattaminen koskee täten POLvastuualueen toimintaa. Vastuualueen tulee omalla toiminnallaan edistää ja seurata
tavoitteiden toteutumista ja edelleen raportoida tästä. Strategia-asiakirjaa ja sen mukaisia
virastojen tulossopimuksia on hyödynnetty tausta-aineistona tässä tutkimuksessa etenkin
haastatteluihin valmistautumisessa sekä haastattelurungon laadinnassa. Tätä taustaaineistoa on hyödynnetty myös analyysin toteutuksessa sekä tulosten tulkinnassa.
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT

4.1 Laadullinen tutkimus
Tässä tutkimuksessa käytetään kvalitatiivisia eli laadullisia tutkimusmenetelmiä.
Laadullisella

tutkimuksella

tarkoitetaan

yleisesti

ottaen

erilaisia

tulkinnallisia,

luonnollisissa olosuhteissa toteutettuja tutkimuskäytäntöjä. Laadullista tutkimusta on
vaikea määritellä tarkasti, koska sillä ei ole olemassa varsinaisesti omaa teoriapohjaa tai
paradigmaa (Metsämuuronen 2008, 9; Denzin & Lincoln 2011, 6–8) Laadullisessa
tutkimuksessa analyysin kohteena on usein kirjoitettu tai puhuttu kieli, jonka perusteella
tehdään tulkintoja sosiaalisesta todellisuudesta. Metodologia perustuu siis tulkintaan.
Tähän kytkeytyy vahvasti konstruktivistinen tieteenfilosofia, jonka mukaan todellisuuden
määrittely ja tarkastelu on subjektiivista eli todellisuus on erilaista eri henkilöille. Tieto
tuotetaan tutkijan ja tutkimuksen kohteen interaktion kautta. (Metsämuuronen 2008, 12)
Analyysissä pyritään selkeyttämään aineiston sanomaa, johon perustuen pyritään
tuottamaan uutta tietoa. Kieli ei ole ”neutraalia” sosiaalisen todellisuuden heijastumaa,
vaan sillä myös tuotetaan ja muokataan sosiaalista todellisuutta. Puhe on samalla tekoa.
(Eskola & Suoranta 1998, 138–142). Laadullisessa tutkimuksessa korostetaan ihmistä
”elämismaailmansa kokijana, havainnoijana ja toimijana”, ja ihmisen kokemukset,
havainnot sekä toiminnat muotoutuvat aina suhteessa erilaisiin tilanteisiin ja aikaan
(Ronkainen ym. 2014, 82). Nämä edellä kuvatut tieteenfilosofiset ajatusmallit on myös
tämän tutkimuksen toteutuksen taustalla.

Laadullinen tutkimusote soveltuu tutkimukseen hyvin, koska halutaan tarkastella
abstraktien julkishallintomallien piirteiden ilmenemistä aluehallintoviraston henkilöstön
kokemuksiin ja havaintoihin perustuen. Uskon, että tutkimuskysymykseen saadaan
monipuolisemmin ja syvällisemmin vastauksia, kuin mitä määrällisellä tutkimuksella
voitaisiin mahdollisesti saavuttaa. Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin tutkimuksen
aineistonkeruuprosessia sekä analyysimenetelmää.
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4.2 Haastattelurunko ja -aineisto
Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastattelun teemat
on johdettu julkishallintomallien mukaisten uudistusten eri osa-alueiden tavoitteista (ks.
tarkemmin luku 2.8). Tavoitteet olivat teemoiteltu seuraavasti (Pollitt & Bouckaert 2011,
186–203):

1. Lisätään julkishallinnon poliittista kontrollia / Annetaan viranomaisjohtajien
johtaa vapaammin / Lisätään palveluiden asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia.
2. Pyritään säästöjen tekemiseen / Parannetaan laatua
3. Edistetään joustavuutta ja innovatiivisuutta / Kasvatetaan kansalaisten luottamusta
ja hyväksyntää hallintoa kohtaan.
4. Motivoidaan henkilöstöä ja edistetään parempaa organisaatiokulttuuria /
Heikennetään irtisanomissuojaa ja vähennetään henkilöstöä.
5. Vähennetään sisäistä valvontaa ja paperityötä / Terävöitetään johtamisen
tilivelvollisuutta.
6. Lisätään kumppanuuksia ja sopimuksia ulkoisten toimijoiden kanssa / Parannetaan
horisontaalista koordinointia ja ohjausta.
7. Lisätään vaikuttavuutta / Terävöitetään tehokkuutta ja tulosvastuuta.
8. Edistetään hallinnollista avoimuutta ja läpinäkyvyyttä / Turvataan yksityisyys.

Edellä esitetyt kahdeksan eri teemaa rakentuivat eri tavoitteiden väliseen vertailuun, ja
niitä yhdisteltiin neljäksi uudeksi teemaksi. Haastattelurungon pääteemat muotoiltiin
laajemmiksi alkuperäisiin nähden, ja ristiriitaisuusasetelma jätettiin pois.

Haastattelunrungon teemat muodostuivat seuraaviksi (suluissa alkuperäiset teemat, joihin
uusi teema perustuu):


Johtaminen, henkilöstö ja resurssipolitiikka (1. + 3. + 4.)



Laatu, tehokkuus ja vaikuttavuus (2. + 5. + 7.)



Yhteistyö muiden tahojen kanssa (6.)



Suhteet poliittisiin päättäjiin ja viraston asiakkaisiin (1. + 3. + 8.)
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Haastattelurungon laadintaan ja haastatteluihin valmistautumisiin on lisäksi hyödynnetty
kerättyä tausta-aineistoa aluehallintovirastoon liittyen. Tämä on koostunut vuoden 2010
aluehallintouudistuksen

raporteista,

aluehallintovirastojen

strategia-asiakirjasta,

valtiovarainministeriön ja aluehallintovirastojen välisistä strategisista tulossopimuksista
sekä

aluehallintoviraston

internet-sivujen

tarjoamasta

informaatiosta.

Teema-

haastattelurunko yksityiskohtineen on esitettynä tutkielman Liitteessä. Haastattelurunko
laadittiin käsitekarttatyyliseksi, koska tällöin rungon teemoja ja kysymyksiä oli helpompi
seurata

haastattelun

aikana.

Haastattelurunko

sisälsi

sekä

laajempia

että

yksityiskohtaisempia kysymyksiä. (Eskola & Vastamäki 2010, 35–39.) Haastattelurungon
laadintaan ja haastatteluihin valmistautumisiin on hyödynnetty laajalti Sirkka Hirsijärven
ja Helena Hurmeen Tutkimushaastattelu-teosta (2000).

Teemahaastattelu

soveltui

parhaiten

aineistonkeruumenetelmäksi,

koska

tässä

tutkimuksessa haluttiin vastauksia laajoihin kokonaisuuksiin julkisen hallintoon ja
johtamiseen liittyen, joita olisi ollut vaikeampaa kartoittaa esimerkiksi kyselyllä.
Teemahaastattelu

mahdollistaa

vastausten

monipuolisemman

ja

syvällisemmän

tiedonsaannin. Teemahaastattelussa tietoa tuotetaan haastattelijan ja haastateltavan välisen
vuorovaikutuksen kautta, jossa haastattelija ohjaa haastateltavaa kysymysten ja
tarkasteltavien teemojen kautta mutta antaa kuitenkin haastateltavalle mahdollisuuden
vastata kysymyksiin vapaasti. Teemahaastattelun, kuten monen muunkin laadullisen
tutkimusmenetelmän, toteutukseen liittyy myös kriittisiä seikkoja liittyen muun muassa
lopullisen aineiston luotettavuuteen ja tulkintaan. (Hirsijärvi & Hurme 2000, 34–37.)
Tutkimuksen aineisto koostuu aluehallintoviraston ”Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat” vastuualueen henkilökunnan haastatteluista. Haastateltavat kartoitettiin aluehallintoviraston
internet-sivujen

henkilöhaun

avulla.

Soveltuvuus

haastateltavaksi

arvioitiin

tehtäväkuvauksen perusteella ja haastattelupyyntö lähetettiin sähköpostitse. Pyynnössä
kerrottiin yleisellä tasolla tutkimusaiheesta ja haastattelun tarkoituksesta. Haastateltaville
kerrottiin haastattelun arvioitu kestoaika, ja että tutkimuksessa turvataan haastateltavien
anonymiteetti

ja

haastatteluaineistoa

Haastattelupyyntöjä lähetettiin
toteutettiin

lopulta

kymmenen

käytetään

vain

tähän

tutkimukseen.

yhteensä kaksikymmentä kappaletta. Haastatteluita
kappaletta

27.1.2015–28.2.2015

välisenä

aikana.

Haastateltavien sopiva määrä alkoi muotoutua kuudennen haastattelun jälkeen.
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Haastatellun henkilöstön tehtävänimikkeisiin oli liitettynä seuraavia titteleitä ja
ammattinimikkeitä: esimies, sosiaalihuollon ylitarkastaja, terveydenhuollon ylitarkastaja,
alkoholitarkastaja, aluehallintoylilääkäri, lakimies ja osastosihteeri. Haastatelluista neljä
toimi esimiestehtävissä, joissa toimenkuviin saattoi kuulua organisaation johtamisen lisäksi
jonkin hallinnonalan osaamista, kuten sosiaalihuoltoon tai oikeusturvaan liittyen.
Haastateltavat henkilöt valittiin kolmen eri aluehallintoviraston viidestä eri toimipisteestä.
Haastattelut vaihtelivat kestoltaan 50 minuutista tuntiin ja 30 minuuttiin. Haastatteluiden
keskimääräinen kestoaika oli noin tunti ja kymmenen minuuttia. Haastattelut toteutettiin
aluehallintoviraston

tiloissa,

joko

haastateltavan

työhuoneessa

tai

viraston

kokoushuoneessa. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla myöhempää litterointia
varten. Litteroitua aineistoa kertyi lopulta 106 A4-sivua (fontti 10 TNR, riviväli 1).

Ensimmäinen haastattelu oli luonteeltaan pilottihaastattelu, jolloin testattiin samalla
haastattelurungon toimivuutta. Haastattelurunko osoittautui pilottihaastattelun perusteella
suurimmalta osin soveltuvaksi. Muutamien teemojen kysymysten asettelua muotoiltiin
selkeämmäksi. Haastatteluiden keräämisen puolivälissä tehtiin väliarviointi, jossa
tarkasteltiin, mitä siihen mennessä haastattelut olivat eri teemoihin liittyen sisältäneet.
Aineistoa oli arvioinnin perusteella kertynyt tasaisesti eri teemojen osalta. Haastattelut
olivat sisällöltään melko samantapaisia, mutta eri teemojen painotuksia sekä kysymysten
muotoilua tehtiin haastateltavan henkilön tehtävänkuvan ja aseman mukaan. Haastattelut
aloitettiin tiedustelemalla haastateltavan aikaisempaa työuraa sekä nykyistä työtehtävää ja
asemaa aluehallintovirastossa. Tämän jälkeen haastattelua jatkettiin tilanteen mukaan
jollakin teemalla. Teemojen järjestys ei ollut aina sama, vaan järjestys muotoutui tilanteen
ja haastateltavan kerronnan mukaan. Lopuksi haastateltavilta kysyttiin aluehallintoviraston
nykytilasta ja tätä peilattiin viraston toiminta-ajatuksiin sekä arvoihin. Haastateltavilla oli
myös mahdollisuus kertoa tai mainita, jos jotakin olennaista oli heidän mielestään jäänyt
mainitsematta.

Minulla

ei

ollut

aikaisempaa

kokemusta

haastatteluiden

toteutuksesta,

mutta

haastattelutyyli ja -tekniikka kehittyivät ja rutinoituivat haastatteluiden myötä. Joissakin
ensimmäisissä haastatteluissa kysymykseni olivat mahdollisesti liian johdattelevia ja ne
saattoivat sisältää ennakkotulkintaa, jolloin tämä saattoi vaikuttaa haastateltavan
vastaamiseen, mutta tämä on pyritty ottamaan aineiston analyysissä huomioon.
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Haastateltavat olivat vastaus- ja kerrontatyyliltään erilaisia; toiset kertoivat ja vastasivat
teemoihin liittyviin kysymyksiin vapaammin ja laajemmin, ja toiset taas vastasivat
suppeammin, jolloin heille esitettiin tarvittaessa lisäkysymyksiä. Haastattelijana pyrin
antamaan haastateltavalle mahdollisimman paljon aikaa ja tilaa vastausten antamiseksi,
mutta tarvittaessa kuitenkin ohjailin haastattelua eteenpäin ajankäyttösyistä tai sen vuoksi,
että haastatteluissa saataisiin mahdollisimman moneen teemaan ja kysymykseen
vastauksia. Haastattelutilanteet olivat välillä näihin liittyen tasapainoilua, mutta loppujen
lopuksi tasapainoilussa kuitenkin onnistuttiin melko hyvin. On myös muistettava, että
haastateltavien täydellisen kokemus- ja havaintomaailman tavoittaminen on loppujen
lopuksi liki mahdotonta, ja tutkijan on otettava tämä huomioon analyysin toteutuksessa
sekä arvioitava haastattelutilanteita ja haastatteluun vaikuttaneita tekijöitä (Ronkainen ym.
2014, 82).

Haastatteluita voidaan luonnehtia asiantuntijahaastatteluiksi, koska haastateltavat olivat
oman hallinnonalan ja tehtävänkentän ammattilaisia, ja haastattelun teemoja tarkasteltiin
suhteessa heidän työhön. Tämän vuoksi analyysin yhteydessä ja sitaattiesimerkeissä
mainitaan haastateltavan titteli, jotta voidaan kuvata sitä, mistä asemasta käsin
haastateltava vastaa haastatteluteemoihin. Marja Alastalon ja Maria Åkermanin (2010,
373–376) mukaan asiantuntijahaastattelussa henkilöä haastatellaan hänellä olevan tiedon
vuoksi, eikä olla varsinaisesti kiinnostuneita itse henkilöstä. Tässäkin tutkimuksessa
haastateltavien odotettiin antavan tietoa tarkasteltavasta julkisen hallinnon sektorista
omaan alaan liittyen. Toisaalta tutkimuksessa ja haastatteluissa ei ollut varsinaisesti
kiinnostuttu saamaan tietoa heidän ammatin sisällöstä ja oman alan asiantuntijuudesta,
vaan laajemmista julkisen hallinnon ja johtamisen ilmiöistä, joita mahdollisesti ilmenisi
heidän työssään. Esimerkiksi haastateltaessa aluehallintoylilääkäriä en ollut suoranaisesti
kiinnostunut hänen lääketieteellisestä asiantuntemuksesta ja työtehtävien sisällöstä
aluehallintovirastossa, vaan siitä, miten julkisen hallinnon ja johtamisen eri teemat
ilmenevät ja vaikuttavat hänen työssään. Tämä on selkein eroavaisuus varsinaiseen
asiantuntijahaastatteluun.

Asiantuntijahaastatteluun valmistautumiseen liittyy olennaisena osana tausta-aineiston
hankinta ja siihen perehtyminen, jota tässäkin tutkimuksessa on tehty. Tämä mahdollistaa
sen, että itse haastattelussa voidaan keskittyä enemmän olennaiseen ja voidaan esittää
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tarkempia kysymyksiä. Tällöin haastateltavan vastaukset eivät mahdollisesti jää liian
yleiselle tasolle. Ennalta valmistautuminen ja perehtyminen asioihin voi myös tehdä
haastateltavaan positiivisen vaikutuksen, edistää luottamusta ja vuorovaikutusta, ja
vaikuttaa haastattelun laatuun Tutkijan on kuitenkin hyvä pohtia kriittisesti, miten paljon ja
millä tavoin ennalta perehtyminen on vaikuttanut haastattelun toteutukseen ja tulkintaan, ja
onko tuotettu tieto tässä valossa miten luotettavaa. (Alastalo & Åkerman 2010, 378–380.)

Asiantuntijahaastatteluissa on myös vaarana, että haastateltava voi parempaan tietoonsa
perustuen ohjailla haastattelua ja tuoda esiin tietynlaisia, valittuja näkökulmia teemoihin
liittyen. Haastateltavat saattavat myös kuvailla omaa tai organisaation toimintaa hieman
kaunistellen tai heillä on halu kuvata toimintaprosessit mahdollisimman luotettaviksi tai
sujuviksi. Ilmiötä voidaan kutsua ammattilaismuuriksi, jota voi olla haastavaa ylittää.
(Alastalo & Åkerman 2010, 384–385.) Tätä pyrittiin kontrolloimaan useammalla
haastattelulla, jolloin eri tehtävät ja asemat tuottivat erilaista tietoa teemoihin. Myös taustaaineistoon

perehtyminen

ja

valmistautuminen

auttoivat

tämän

kontrolloinnissa.

Haastateltavien erilaiset tehtävät ja asemat vaikuttivat aineiston laadulliseen sisältöön siten,
että haastateltavat vastasivat teemojen kysymyksiin peilaten niitä omaan asemaan ja
tehtäviin, ja tätä myös tavoiteltiin aineistonkeruussa aineiston monipuolistamiseksi.
Tausta-aineistoon perehtymisen, useamman haastattelun toteutuksen ja arvioinnin
perusteella haastatteluaineistoa voidaan pitää melko luotettavana tiedon lähteenä. Täytyy
vain arvioida kriittisesti, minkälaisia tulkintoja ja johtopäätöksiä, ja mihin perustuen,
analyysissä voidaan esittää aineiston pohjalta.

4.3 Teorialähtöinen sisällönanalyysi
Ennen varsinaista analyysiä on syytä arvioida kerätyn aineiston laatua ja luotettavuutta.
Voidaanko saadun aineiston pohjalta saada vastauksia tutkimuskysymyksiin ja voidaanko
tietoa pitää miten luotettavana? Ensinnäkin haastatteluista saatiin monipuolisesti vastauksia
kaikkiin teemoihin ja kysymyksiin, ja myös paljon yhdenmukaisia vastauksia. Toisaalta
vastauksissa esiintyi myös paljon variaatiota teemoihin liittyen, mitä myös tavoiteltiin.
Haastatteluissa ja nauhoituksissa ei ilmennyt laadullisia häiriöitä tai vikoja, jotka olisivat
haitanneet litterointia ja tulkintaa. Täten kysymyksiä ja vastauksia voidaan pitää
suhteellisen luotettavina.
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Tässä tutkimuksessa aineistonkeruuta on ohjannut alusta lähtien merkittävästi aikaisempi
tutkimus ja teoreettiset käsitteet ja mallit. Tutkimuksen toteutus ja aineistonkeruu on ollut
siis hyvin teorialähtöistä. Teorialähtöisyys on näkynyt analyysissä muun muassa siten, että
jo osittain aineistonkeruun ja ensimmäisen aineiston lukukerran aikana on ollut jo melko
selvää, miten analyysin tulokset teemoiteltaisiin. On hyvä kysyä kriittisesti, onko
teoreettinen lähestymistapa aiheuttanut sen, että jotain mielenkiintoista ja olennaista on
jäänyt huomioimatta? Toisaalta tässä tutkimustehtävässä on tarkoitus tarkastella
teoreettisten

julkishallintomallien

ilmenemistä

aluehallintoviraston

henkilöstön

kuvauksissa, ja haastatteluissa saatiin paljon monipuolista aineistoa tätä tarkastelua varten.
Täten tutkimustehtävän kannalta teoreettinen aineistonkeruumenetelmä ja lähestymistapa
analyysiin ovat perusteltuja. Analyysissä pyritään kuitenkin olemaan teorialähtöisyyden
ohella myös avoin aineistolle, ja nostetaan esiin myös muita mielenkiintoisia ilmiöitä, jotka
eivät ehkä ole varsinaisesti yhteydessä tarkasteltuun aikaisempaan tutkimustietoon ja
teoriaan.

Laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä on sisällönanalyysi, jota yleensä
sovelletaan laadullisessa tutkimuksessa muodossa tai toisessa. Menetelmässä tarkastellaan
aineiston asiasisältöä, jota usein luokitellaan, teemoitellaan tai tyypitellään. Aineistoa
kuvaillaan ja asioiden välille etsitään yhteyksiä ja mahdollisia syvempiä merkityksiä.
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–93.) Sisällönanalyysistä voidaan esittää kolmea eri muotoa:
aineistolähtöinen, teoriaohjaava ja teorialähtöinen analyysi. Jaottelussa on olennaista
teorian asema analyysissä. (Eskola 2001, 136.) Tässä tutkimuksessa sovelletaan
teorialähtöistä analyysia, koska halutaan tarkastella teoreettisten julkishallintomallien
ilmenemistä haastatteluaineistossa. Teorialähtöinen analyysi pohjaa johonkin teoriaan tai
malliin ja teoria ohjaa alusta alkaen aineiston analyysia. Tavallaan analyysi ja
johtopäätöksen

toteutetaan

deduktiivisemmalla

otteella

kuin

aineistolähtöisessä

analyysissa, jossa päättely on aineistolle avoimempaa ja induktiivisempaa. Esimerkiksi
analyysissa käytettävät teemat ja luokittelut on johdettu valmiiksi jostakin teoriasta tai
aikaisemmasta tutkimuksesta. Aineistoa tarkastellaan ja luokitellaan alusta lähtien
teoreettisten käsitteiden mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97–98, 113–116.) Tämän
tutkimuksen teorialähtöisen sisällönanalyysin vaiheet on esitetty pelkistetysti Taulukossa
2.
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Taulukko 2. Teorialähtöisen sisällönanalyysin vaiheet (mukailtu Tuomi & Sarajärvi 2009,
116)
1. Teoreettinen
pääteema

2. Alkuperäiset
otteet aineistosta

3. Tiivistetyt
sanomat otteista

”aaaaa”

A

”bbbbb”

B

”ccccc”

C

Esim. Johtaminen ja
henkilöstöpolitiikka

4. Alateeman
muodostus

Esim. Esimiesten roolit
ja tehtävät (= A+B+C)

Tutkimuksen analyysi on edennyt seuraavasti Taulukon 2 mukaan: Analyysin pääteemat
ovat muodostettu aikaisemman tutkimustiedon ja teorian mukaisesti, ja ne ovat
pääsääntöisesti

yhtenevät

haastattelurungon

teemojen

kanssa

(1.

vaihe).

Haastatteluaineistoa on tarkasteltu ja sijoitettu pääteemojen sisälle siten, että aineistosta
suodatettiin tutkimustehtävän kannalta epäolennainen osa pois, ja olennainen osa
aineistosta sijoitettiin pääteemojen sisälle (2. vaihe). Seuraavaksi aineisto-otteista
tiivistettiin jokin tietty sanoma tai ilmaisu, joka esiintyy aineistossa laajalti (3. vaihe).
Lopuksi pääteemojen sisälle muodostettiin tiivistettyihin sanomiin perustuen alateemoja,
jotka kuvaavat sisällöltään yksityiskohtaisemmin tarkasteltavia ilmiöitä (4. vaihe).
Toteutetun analyysin tulokset esitetään seuraavassa luvussa. Tämän jälkeen analyysissa
tarkastellaan pääteemojen sisällön yhteyksiä julkishallintomalleihin, jotka ovat oikeastaan
jo johtopäätöksiä analyysin tulosten ja tulkinnan pohjalta.
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5 TULOKSET

Tässä tulosluvussa esitetään toteutetun sisällönanalyysin tulokset. Tulokset on ensin
sisällytetty kuuteen eri pääteemaan, jotka perustuvat aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen,
tausta-aineistoon ja haastatteluteemoihin. Pääteemat sisältävät aineistoon perustuvia
alateemoja, jotka kuvaavat tarkasteltavia ilmiöitä yksityiskohtaisemmin. Aineistosta esiin
nousseet alateemat esitetään kunkin pääteeman alussa. Tämä mahdollistaa yhtä aikaa sekä
aineiston laajemman että yksityiskohtaisemman analysoinnin. Tulosten raportoinnin
yhteydessä esitetään sitaatteja haastatteluaineistosta, joiden perusteella analyysin tulokset
on esitetty. Joihinkin sitaatteihin on tehty muokkauksia selkeyttämisen vuoksi tai
anonymiteetin turvaamiseksi. Varsinaiseen tutkimuskysymykseen vastataan tämän
analyysin tuottaman tiedon pohjalta. Tulosten tarkastelu pääteemojen mukaan pohjustaa
analyysiä julkishallintomallien ilmenemisen tarkasteluun, joka esitetään luvussa 6.

Tulosluvun sisältö (pääteemat ja yhteenveto):
5.1

Johtaminen ja henkilöstöpolitiikka

5.2

Laatu, tehokkuus ja vaikuttavuus

5.3

Suhteet ministeriöihin ja muihin viranomaisiin

5.4

Suhteet kansalaisiin ja asiakkaisiin

5.5

Yhteistyö ja verkostot

5.6

Tietojärjestelmät ja sähköinen viestintä

5.7

Yhteenveto pääteemoista

Haastattelusitaattien merkinnät:
T = tutkija
Hx = haastateltava numero x (Titteli sitaatin lopussa)
[ ] = aineiston muokkaus tai tarkennus
--- = aineisto-otteesta poistettu epäolennainen osa
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5.1 Johtaminen ja henkilöstöpolitiikka
 Esimiesten roolit ja tehtävät
 Läheisyys–etäisyys -akseli
 Johtamisen ja henkilöstön toiminnan rajoitteet
 Palkkausjärjestelmä ja henkilöstön motivointi

Esimiesten roolit ja tehtävät
Aineistossa haastateltavat toivat esiin erilaisia johtamisrooleja ja -tehtäviä. Vastausten
sisällöt vaihtelivat sen mukaan, haastateltiinko esimiestehtävässä toimivaa henkilöä vai
alaista. Perusperiaatteena tuotiin esiin, että johtajat ovat vastuussa organisaation
toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta ja heidän tulee johtamisen kautta mahdollistaa
tämä

eri

keinoin.

Pääsääntöisesti

johtamista

kuvattiin

yhteistyömuotoiseksi

ja

keskustelevaksi. Eri yksiköiden ja ryhmien johtamisessa korostui tiimityöskentely ja
yhdessä tekeminen.
H9: ”Kyllähän tämmöisessä on aika paljon asiantuntijoita, niin kyllä se on
tiimityötä ja tätä vastuuttamista, vähän joukkueena enemmän työskentelyä
kuin sitten sitä hierarkiaa.” (sosiaalihuollon ylitarkastaja)
Johtamistyyleissä ilmeni paljon henkilöstöjohtamisen periaatteita, kuten työyhteisön
hyvinvoinnin edistämistä, ohjausta ja asioista neuvottelua, kehityskeskustelujen ja
palaverien hyödyntämistä ryhmän toiminnan kehittämisessä. Näitä periaatteita on
sisäistetty johtamisrooleihin laajalti. Seuraavat haastatteluotteet kuvaavat näitä eri tavoin.
H3: ”No kyllä mä koen, että tää meidän johtaja on semmonen, että hänellä
on tää kokonaisuus hallussa. Ja sitten hän aika hyvin keskustelee meidän
kanssa niin hän ottaa myös meidän mielipiteitä huomioon.”
(alkoholitarkastaja)
H6: ”Mut kyllä mä ite oon niinku aina kokenut, ja toivottavasti sen myös
näkee, että kyllä mun mielestä johtaminen on juurikin sitä mahdollistamista
ja tavallaan tukemista ja näkemistä ja arvostamista ja tuota… musta se on
hyvin paljon muuta kuin hallinnointia…” (esimies)
H7: ”Niin mä näen, että olen mahdollistaja, kysymysten herättäjä ja
prosessien eteenpäin viejä ja tarvittaessa myös sillai, että aikaansaan
oivalluksia ihmisissä.” (esimies)
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Haastatteluissa tuotiin esiin myös johtamisen ammattimaistuminen julkisessa hallinnossa,
mistä kertovat muun muassa johtamis- ja esimieskoulutukset. Johtaminen ei ole juurikaan
alaisten käskyttämistä, vaan pitkälti alaisten aktivointia ajatustasolla ja heidän työskentelyn
tukemista. Pelkkä asioiden substanssijohtaminen ei ole keskiössä. Tietenkin johtajilla on
viimekätinen vastuu viraston toiminnasta ja heidän täytyy joissakin tilanteissa sanoa
”viimeinen sana”, mutta tämä ei ole johtamisessa haastatteluiden perusteella keskeisintä.
Monesti johtamista kuvailtaessa tuotiin esiin samankaltaisuus yksityisen puolen johtamisen
kanssa. Kuitenkin tuotiin esiin myös julkisen johtamisen erityispiirteitä.
T:”--- mitä on julkinen johtaminen, mitä on olla julkisen puolen johtaja?”
H7: ”Jaa-ha, no se on julkinen, ainakin aika ajoin. Parhaimmillaan se ei näy
missään, se näkyy siinä että asiat hoituu. Mutta, koska se on julkinen johtaja
niinku se erityispiirre on niinku se, että se on julkisen arvioinnin kohteena.
Se, että --- julkista palvelusektoria johtaa ja on esimiehenä niin kyllähän se
tarkoittaa myös sitä, että koko sen toiminnan pitää olla niinku avointa.
Asioiden tulee olla avoimia tarkastelulle kaiken aikaa. Ja se tuo tietyn
erityisen vastuun, koska tuota, meidän sektori käyttää julkista valtaa. Siihen
liittyy myös vastuu.” (esimies)
H6: ”--- kaikista paras ohjenuora on se, että miltä tämä ehkä
veronmaksajasta näyttää. Mehän pystytään itse keksimään kaikille hulluille
tempuille järkeviä perusteluja, että miks me tehdään näin, mut jotenkin se,
että tuota… että veronmaksaja on kuitenkin se, joka sit antaa meille viime
kädessä sen valtuutuksen tehdä tätä työtä, niin se on varmaan se, mikä eroaa
yksityisen toiminnan johtamisesta.” (esimies)
Haastatteluiden perusteella julkisen puolen johtajien odotetaan olevan eri tavalla vastuussa
asioista kuin esimerkiksi yksityisellä puolella. Julkisen puolen johtajat ovat oman
organisaation lisäksi vastuussa myös kansalaisille, jotka ovat veronmaksajia ja julkisten
palveluiden käyttäjiä. Johto on tavallaan tilivelvollinen organisaation ulkopuolelle ja
toiminnan odotetaan olevan avointa ja läpinäkyvää.

Läheisyys–etäisyys-akseli
Aluehallintovirastojen toiminta on alueellisesti hajautettu eri toimipisteisiin eri
kaupungeissa, joiden välinen etäisyys on suurempi kuin sata kilometriä ja joskus useita
satoja. Saman yksikön henkilöstöä työskentelee eri toimipisteissä ja yksikön päällikkö
toimii vakituisesti yhdessä näistä. Myös vastuualueen johtajat pyrkivät käymään
mahdollisimman usein muissa toimipisteissä. Tämä asettaa haasteita johtamisen
toteuttamiselle aineiston perusteella.
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T: ”Ja ryhmän vetäjä, joka on siis vastuussa, on siis [toisella
paikkakunnalla]?”
H1: ”Niin, joo.”
T: ”Mites se koetaan… vaikuttaako se niinku toimintaan?”
H1: ”Niin, no kyllä… ainahan se on vähän sillä tavalla, että se on sinne päin
nyt se asia... että jotenkin täällä ollaan vähän niinku peräkylän poikia...
olevinaan ainakin.” (osastosihteeri)
H4: ”Että sillä tavalla vois sanoa, että on läheinen, läheinen suhde niinku
just tähän lähiesimieheen. Mutta se tuo, tuo jotakin tiettyä tuota sillä lailla
kun toimintaa on eri paikkakunnilla.”
T: ”Eli tavallaan käsiteltävät asiat eivät ole samalla tavalla läsnä?”
H4:
”Ei,
ei...
me
ollaan
täällä
--oman
onnemme
nojassa.”(terveydenhuollon ylitarkastaja)
Etäisyydet nähtävästi vaikuttavat alaisten kokemuksiin johtamisesta tai esimiestyöstä.
Yksikössä tai ryhmässä suhde esimieheen saatetaan kokea pääsääntöisesti hyvälaatuiseksi,
mutta fyysiset etäisyydet voivat aiheuttaa kokemuksen ikään kuin syrjässä olemisesta. He
eivät ole välittömän johtamisen piirissä toisin kuin toimipisteissä, joissa oma esimies myös
työskentelee. Johtamista toteutetaan muihin toimipisteisiin pääsääntöisesti sähköisten
viestimien,

kuten

sähköpostin,

puhelimen,

pikaviestimien

ja

videoneuvottelujen

välityksellä. Esimiehet kuitenkin pyrkivät käymään säännöllisesti kaikissa toimipisteissä
tapaamassa henkilöstöä. Henkilöstön tarve kasvokkain tapaamiselle ja vastaavasti
sähköisen viestinnän riittävyys vaihtelevat.
H7: ”Sitten on niinku, ihmisiä, jotka enemmän tarvii sitä, että on vierellä.
Että käydään niinku useamman kertaa vuodessa, jopa niinku joinain aikoina
viikottain sitä, että hei miten nyt priorisoin ja miten niinku tähän asiaan
suhtaudun, niin sitten käydään kasvokkain. Sitten osa, osalle riittää tän
Lyncin kautta, että ollaan kasvokkain. Osa haluaa, että tulen heidän
toimipisteelle ja oon näin kasvokkain, että he kokee, ettei puhelin tai
tietokone riitä. Että hyvin niinku monenlaisia.” (esimies)
Seuraava haastatteluote kuvaa hieman johtamisen periaatteiden muutosta viime
vuosikymmenien aikana.
T: ”Onks tää [johtaminen], kun sulla on pitkä työura niin mielestäsi miten
muuttunut uran alkutaipaleelta?”
H10: ”On muuttunut, ja just, niinku tämmöinen henkilöjohtaminen on nyt
sitä, mitä painotetaan ja pidetään tärkeänä, että on henkilöjohtajana hyvä.
Että ei niinku, kun ajattelee sillo 80-luvun lopussa omaa esimiestään, niin
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eihän sillä ollut minkäänlaisia henkilöjohtamisen taitoja, ei siis niinku yhtään
mitään. Se oli vaan se substanssi, millä johdettiin, että se on muuttunut.”
T: ”Eli perustuiko johtaminen aikaisemmin sellaseen hierarkiaan?”
H10: ”Kyllä, nimenomaan ja siihen substanssiasian osaamiseen.”
T: ”Onks tätä hierarkiaa kuitenkin edelleen näkyvillä…?”
H10: ”Onhan sitä…”
T: ”Tai siis, miten se ilmenee?”
H10: ”Kyllähän me aluehallintovirasto ollaan kuitenkin päällikkövirasto.
Meillä on ylijohtaja, joka viimeisen sanan sitten aina sanoo. Että kyllähän
meillä tarkka hierarkia on, että on ylijohtaja, sitten on vastuualueiden
johtajat, sitten ollaan me pikkupäälliköt.” (esimies)
Edellinen

ote

kuvaa

johtamisen

painopisteen

siirtymistä

hierarkkisesta

substanssijohtamisesta enemmän kohti henkilöstöjohtamisen osaamista. Esimiehet johtavat
yksiköitä, joissa henkilöstö osallistuu esimiesten kanssa toiminnan seurantaan sekä
kehittämiseen neuvottelemalla ja ideoimalla. Henkilöstö on aktiivisesti mukana
ryhmätoiminnassa, ja esimiesten tehtävä on mahdollistaa sekä koordinoida ryhmän
toimintaa tavoitteiden mukaisesti. Haastatteluissa tuodaan myös esiin hierarkian ja
substanssiosaamisen merkitys johtamisessa, mutta ne eivät muodosta enää samalla tavalla
johtamisen perustaa, kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Tämän tyyppinen johtaminen
vaatii henkilöstön kohtaamista ja keskustelua, mutta etäisyydet toimipisteiden välillä
kuitenkin asettavat haasteita tämän tyyppiselle henkilöstöjohtamiselle.

Johtamisen ja henkilöstön toiminnan rajoitteet
Aluehallintoviraston johtajien ja henkilöstön toimintaan vaikuttavat paljon monet heistä tai
organisaatiosta riippumattomat tekijät. Näitä ovat muun muassa säästölinjaukset ja
henkilöstörajoitukset. Johtajat joutuvat toimimaan näiden rajoitusten puitteissa, ja
sovittamaan organisaation toimintaa näiden rajoitusten ehdoilla. Tämä on laajalti
haasteellista johtamisen kannalta, ja tavoitteiden kanssa joudutaan yleensä pohtimaan
painotuksia eli mitkä viraston tehtävät priorisoidaan.
H2: ”…mutta että nythän henkilöstö on annettuna --- ja tota nyt vielä
tämmösenä aikana kun, kun tuota on tuottavuusohjelmavaatimukset kovat
niinku ajatellen valtiontaloutta... pitäs säästää, pitäs julkisen hallinnon
henkilöstöä vähentää. Meillä on aika tiukat, tai hyvin tiukat, henkilötyövuosija sitten nuo henkilöstöbudjettikehykset, joittenka yli ei, ei sais mennä…”
(esimies)
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Aluehallintouudistuksen

yhteydessä

tehtiin

henkilöstövähennyksiä

pääasiallisesti

eläköitymisen kautta ja edelleen henkilöstöä pyritään samalla tavalla vähentämään.
Eläköitymisen vapautuvia virkoja ei saa nykykäytännön mukaan täyttää tai niihin täytyy
hakea erillinen lupa. Tämä on aiheuttanut tietynlaisia ongelmia organisaation toiminnalle.
H2: ”--- poistuma on hyvin sattumanvaraista, kuka nyt sattuu jäämään
eläkkeelle tai muuten lähtemään pois ja sit aletaan taistelemaan VM:n
[valtiovarainministeriö] kanssa siitä, että saahaanko, saahaanko tuota
virkaa täytettyä, niin se hirveen helposti vinoutuu se henkilöstörakenne. Ja
nyt meillä on jo ihan selkeesti käyny, mä pelkään että tää käy vielä
muuallakin julkisessa hallinnossa näin, että semmonen niinku osaava
työvoima sitten pahimmillaan niinku, jos nyt ei lopu niin ainakin on niinku
niin kriittisillä rajoilla, että miten selvitään tehtävistä ja miten ihmiset
jaksaa… ja jaksaa säilyttää niinku motivaation siihen työntekoon kun
porukka vaan vähenee ja vähenee…” (esimies)
Edellisessä sitaatissa tuodaan esiin eläköitymisen ja virkojen täyttökiellon tuomat
vinoumaongelmat henkilöstössä ja johtamisessa. Nämä vaikuttavat konkreettisesti
organisaation toimintakykyyn ja henkilöstön työhyvinvointiin tehtävien lisääntyessä.
Haastattelussa pohdittiin myös tulevaisuutta, kun ”uutta verta” ei saada viraston toimintaan
mukaan ja tieto sekä osaaminen eivät siirry ajoissa eteenpäin. Seuraava haastateltava
kuvailee aluehallinnon muutosta tiivistetysti työntekijän näkökulmasta.
T: ”--- pystytkö kuvailemaan aluehallinnon muutoksia ja mukaan lukien tämä
viimeisin viisi vuotta sitten tapahtunut uudistus?”
H5: ”Työt lisääntyy, ihmiset vähenee (naurua). Tuntuu, että uutta ja uuden
oppimista tulee koko ajan. Ja tuota sillo, kun mä tulin tähän, niin meitä oli
varmaan 5 [yksikön] sihteeriä, nyt mä oon ainoa, että kun joku jää eläkkeelle
niin niitä paikkoja ei täytetä eikä kai saakaan täyttää. Että, sit vaan tehtäviä
jaetaan.”
T: ”Jaetaan muille?”
H5: ”Joo, joo, no meillä on nyt ihan omat kokonaisuudet. Mut aikaisemmin,
kun joku jäi eläkkeelle niin sit hänen tehtäviä jaettiin muille. Tuota, nyt
tosiaan on käynyt väki vähiin.”
T: ”Onko tämä politiikka ollut siitä uudistuksesta asti?”
H5: ”Kyllä se varmaan, koko ajanhan meidän täytyy säästää. Joka vuosihan
on kauheet säästötavoitteet, virkojen täyttökielto ja sit täytyy hakea lupa
täyttää niitä virkoja.” (osastosihteeri)
Haastateltava toi esiin esimerkiksi työn määrän kasvun yhtä työntekijää kohti. Hän hoitaa
nykyään useamman osastosihteerin tehtävät, koska uusia ei ole ollut lupaa rekrytoida.
Tähän liittyy paljolti aluehallintoviraston toiminnan tehostamisen tavoitteet. Monissa
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haastatteluissa toivottiin henkilöstön ja organisaation toiminnan kannalta joustavampia
toimia, kuten henkilöstön lisärekrytointia väliaikaisesti tarpeen mukaan esimerkiksi
työruuhkan helpottamiseksi. Kuitenkin päätösvalta on näistä asioista viety korkealle
hallintoketjussa.
H8: ”--- täällä on se niinku hirveen ylös viety asioiden päättäminen, jonkun
niinku
toimistosihteerin
sijaisuuden.
Sillon
meillä
ei
ollu
täyttölupamenettelyä, mutta se sijaisuuden täyttäminen niin se piti viedä jo
yksikön päälliköltä johtajalle, joka esitteli asian ylijohtajalle. - - - Että mä
niinku nään sen että sitä päätösvaltaa pitäisi tämmösissä asioissa sitten
tuoda niinku alemmalle tasolle ja sitten antaa näille meidän johtajille aikaa
sitten tän viraston ja vastuualueen johtamiseen ja kehittämiseen.”
(aluehallintoylilääkäri)

Joissakin haastatteluissa on viitteitä taas päätösvallan madaltamisesta joissakin asioissa,
kuten seuraavassa kuvaillaan:
H9: ”Täällä on aika lailla madallettu organisaatiota muutaman vuoden
sisällä ihan jonkin verran, että sillä tavalla niinku ei niinku, kun yks
väliporras putosi johtajista.”
T: ”Ok. Niin, että saadaan päätöksentekoa vähän lähemmäs?”
H9: ”Niin, nimenomaan. On just lisätty sitä ratkaisijoiden määrää, että
aikaisemmin oli yksikön päällikkö, joka ratkaisi kaikki, mut se johti siihen,
että hänen pöydällä pinot kasvoi, että asiat ei mennyt eteenpäin. Että sitä on
just muutettu viime vuoden aikana aika lailla, että sitä ratkaisuvaltaa on
sitten tuotu lähemmäs, että asiat menee eteenpäin.” (sosiaalihuollon
ylitarkastaja)
Edellisen sitaatin perusteella aluehallintovirastossa on jonkinasteisia mahdollisuuksia ja
valmiuksia kehittää organisaatiota joustavammaksi, mutta tämä toisaalta toteutuu hyvin
pitkälti ylempien päättäjien tahdosta. Henkilöstömääriin ja rekrytointiin sisältyy kuitenkin
aineiston perusteella tiukkoja rajoituksia, joita johdon on noudatettava. Joustamattomuus
resurssiasioissa liitettiin myös usein toiminnan vaikuttavuuteen: Mahdollistavatko nykyiset
resurssit ja rajoitukset tavoitteiden mukaisen, vaikuttavan toiminnan virastossa?

Palkkausjärjestelmä ja henkilöstön motivointi
Aluehallintoviraston henkilöstön palkkajärjestelmä on osittain sidottu työtehtäviin ja
työtehtävissä suoriutumiseen. Tämän tyyppisen palkkausjärjestelmän on tarkoitettu alun
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ilmeisesti perin motivoimaan henkilöstöä parempiin työsuorituksiin. Järjestelmä on jaettu
haastateltavien mukaan neljään eri luokkaan, jotka kuvaavat oman suoriutumisen tasoa.
Kuitenkin monet haastateltavat nostavat esiin järjestelmän epäkohtia, joita seuraavat
haastatteluotteet kuvaavat.
H1: ”Onhan meillä tää palkkausjärjestelmä semmonen, että siinä on
henkilökohtainen osa, ja sit on perusosa, mutta näihinhän ei saa muutoksia
kun ei ole sitä rahaa. (naurua)”
T: ”Aha okei, eli siis miten... tarkoitatko, että on kiinteä osa?”
H1: ”Niin, tehtäväkohtainen palkka ja siihen prosentilla henkilökohtainen
osa.”
T: ”Eli onko se tavoitteisiin sidottu ja mitä tehtäviä on hoitanut?”
H1: ”Tavoitteisiin joo ja miten on suoriutunut, ja osaaminen ja kaikki
tämmönen. Mutta todellakin nyt on menty pari tai kolmekin vuotta, että olis
ehkä näin mutta ei ole. (naurua)”
T: ”Eli sitä henkilöosaa ei siis tule vai?”
H1: ”Niin, siihen ei ole paljoa päässyt, kukaan.”
T: ”Onko ne tavoitteet asetettu niin korkealle vai?”
H1: ”Eiku se on nyt lähinnä vaan sitä, että on todettu, että tässä olis
tämmönen korottamisen paikka, mutta ei voi, kun sen on pysyttävä tietyssä
tasossa sen palkkamenon. Eli se ei toimi se palkkajärjestelmä.”
(osastosihteeri)
H5: ”Se on ihan hirveä se meidän palkkausjärjestelmä! (naurua) Mä en
ymmärrä, siis se on tämmönen ihan utopinen. Koskaan en ole ihan päässyt
kärryille et… se on liian monimutkainen, on.”
T: ”Aha, ok. Minkälaisia osia siihen liittyy?”
H5: ”No siihen liittyy vaikka mitä. Siinä on kaiken maailman vaativuustasot
ja sitten ”heko”-pisteet ja mitä kaikkea. Mun mielestä se on niin sekava. Kun
se tuli tää uus palkkausjärjestelmä, niin mä en oo koskaan päässyt niinku
sinuiks, mä en ymmärrä siitä oikeastaan yhtään mitään.”
T: ”Sekö tuli tässä aluehallintouudistuksen yhteydessä?”
H5: ”Joo.” (osastosihteeri)

Haastateltavien

kertoman

perusteella

järjestelmän

mekanismit

eivät

toimi

tarkoituksenmukaisesti, koska ne ovat osittain ristiriidassa muiden linjausten kanssa, jotka
rajoittavat muun muassa palkkamenoja. Järjestelmän alkuperäinen tarkoitus on ollut
ilmeisesti motivoida henkilöstöä parempiin suorituksiin ja edetä arviointiluokituksessa
ylöspäin, mutta tämä ei ole kuitenkaan ollut monen kohdalla mahdollista. Pitkä työura ei
ole palkankorotuksen peruste samalla tavoin kuin aikaisemmin. Tämä asettaa ongelmia
henkilöstön motivaatioon ja taas lisää haasteita henkilöstöjohtamiselle esimiesten kannalta,
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joiden tehtävänä on saada henkilöstö motivoitumaan ja toimimaan tavoitteiden mukaisesti.
Seuraava katkelma kuvaa näitä haasteita.
H7: ”Että se mikä sitten on niinku harmillista, on nää henkilökohtaisen
suorituksen arvioinnit, jotka käydään joka vuosi, niin niihin ihmiset lataa
ajatuksia, että palkan pitäis nousta ja suoritus on noussut, niin niissä tulee
niitä pettymyksiä. Että kehityskeskustelut ne on niinku, ne on tosi rakentavia
ja näin päin pois mut se henkilökohtaisen suorituksen arviointi niin se on se
vaikea paikka. - - - Se käydään joka vuos, että se on se mikä tuottaa niitä
pettymyksiä kun, kun se ennakkoarvio on se, että nousis aina. - - - Ja se ei oo
niinku mitenkään mahdollista.”
T: ”Koska… Kontrolloidaanko palkkamenoja vai?”
H7: ”Kyllä niitä kontrolloidaan, että meillä on aika korkeat palkkamenot.
Mutta tuota, käytännössä niinku se on A:sta D:hen se arviointi, ja B on hyvä
taso niin ihmisten on vaikea hyväksyä, koska se ei oo keskellä niinku se C
tai… Ja sit ajatellaan, kun on vuosia alla niin sit se nousee, että eihän se niin
mee.”
T: ”Ok.”
H7: ”Että ihmiset kokee, kun se on se hyvä taso niin on luuseri, kun se on se
hyvä B. Että sitä pitäis olla parempi kuin se hyvä. että ihan kirjaimellisesti
jotkut on sanoneet, että he on luusereita, kun se on se hyvä taso. Pitäis olla
enemmän, kun on vuosia alla.” (esimies)
Monet haastateltavat kertoivat, että palkkausjärjestelmän epäkohdat eivät ole kuitenkaan
vaikuttaneet työn tekemiseen varsinaisesti. Haastatteluissa kartoitettiin myös henkilöstön
motivaatioon myönteisesti vaikuttavia seikkoja. Esimiehet kertoivat haastatteluissa, että he
pyrkivät motivoimaan henkilöstöä kehityskeskusteluihin, koska se on työntekijöiden paras
vaikutusväylä omaan työhön liittyen. Toisaalta myös jotkut esimiehet näkisivät
kehityskeskustelussa parantamisen varaa menettelytapana aidon vaikuttamisen lisäämiseksi
omaan työhön liittyen. Joka tapauksessa monet haastateltavat mainitsivat esimiehen
läheisyyden ja tavoitettavuuden vaikuttavan positiivisesti työmotivaatioon.
haastateltavat

kokivat

asiakkailta

saadun

positiivisen

palautteen

Lisäksi

vaikuttavan

työmotivaatioon myönteisesti. Myös työn merkityksellisyys ja monipuoliset tehtävät
vaikuttivat myönteisesti motivaatioon.
H10: ”Joo, meillähän nää on siis ihan mahottomia tekemään töitä tää
porukka ja ne on motivoitunutta. Meillä on aika nuorta porukkaa --- tuota ne
on todella innostuneita tähän meidän työhön, hyvä ettei sais niinku
toppuutella niitä välillä.”
T: ”Mistä se motivaatio tulee?”
H10: ”Meillä on mielenkiintoiset työt, siitä ja on monenlaista työtä (esimies)
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Aluehallintovirastojen

johtamisessa

ja

henkilöstöpolitiikassa

ilmenee

monenlaisia

toimintatapoja, linjauksia sekä periaatteita. Toimintaan vaikuttavat sekä viraston sisäiset,
että ulkoiset tekijät. Tällä kaikella on merkittävä yhteys aluehallintovirastojen toiminnan
laatuun, tehokkuuteen sekä vaikuttavuuteen, joita tarkastellaan seuraavassa pääteemassa.

5.2 Laatu, tehokkuus ja vaikuttavuus
 Laadun määrittely ja arviointi
 Tehokkuuden määrittely ja arviointi
 Vaikuttavuuden määrittely ja arviointi
 Tulossopimukset ja mittarit
Laadun määrittely ja arviointi
Haastatteluista kävi ilmi, että aluehallintovirastojen toiminnan laadukkuutta määritellään ja
arvioidaan monin eri tavoin. Osa arviointi- ja määrittelyperusteluista olivat enemmän
teknisiä,

esimerkiksi

lainsäädännön

noudattaminen,

asetettujen

määräaikojen

noudattaminen ja ymmärrettävän hallintokielen käyttö päätöksissä.
H6: ”---tietenkin meillä on joitain semmoisia perusasioita, että perustuslaki
takaa sen asioiden viivytyksettömän käsittelyn, että niin kauan, kun me ollaan
oikeusturvaviranomaisia,
niin
tietenkin
se
asioiden
käsittelyn
viivytyksettömyys on niinku asiakaspalvelun laadun mittari. Ja tietenkin
semmonen hyvä ja ymmärrettävä kieli myöskin, että niinku hyvän
hallintokielen käyttäminen, että ihmiset sitten ymmärtää sen päätöksen
sisällön.” (esimies)
Toisaalta laadukkuudelle annettiin myös paljon abstraktimpia määrittelyjä, jotka viittaavat
enemmän organisaation ja henkilöstön varsinaiseen työhön. Näitä ovat muun muassa
asiakaspalvelu, työtehtävien toteuttaminen yhtenäisten prosessien kautta ja, että
työskentelytavat ovat ajantasaisia eli päätökset ja linjaukset tapahtuvat oikeaan aikaan.
H3: ”Laadukasta toimintaahan on niinku se, että me annetaan oikea-aikaista
neuvontaa, että esim. meillä uudet yrittäjät, jotka tulee luvanhaltijoiksi, niin
pyritään heidän luona käymään mahdollisimman nopeasti sen takia, että se
toiminta lähtis heti niinku oikeille urille eikä lähtis niinku virhetielle.”
(alkoholitarkastaja)
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H10: ”Joo, mehän koko ajan pyritään siihen laadukkaaseen ja tehokkaaseen
toimintaan ja meillä on [tässä yksikössä], meillä yks tärkeä, jos aatellaan
kanteluita, on hyvä esimerkki, koska se on semmonen iso asiaryhmä, niin
meillä on tämmönen kanteluprosessikuvaus, mitä me päivitetään jatkuvasti
aina, kun jotakin aihetta. Se on semmonen jatkuvasti päivitettävä, että kaikki,
ketkä käsittelee kanteluita, niin ne käsittelee sen prosessin mukaan ja
päätökset tehdään niillä pohjilla, päätöspohjilla, mitä meillä on, niin sillo
sen pitäis olla hyvä ja laadukas. Että meillä on aika tarkat ne
prosessikuvaukset.” (esimies)
Edellisissä otteissa tuotiin esiin, kuinka toimintaa arvioidaan ja pyritään kehittämään
laadun

edistämiseksi.

Tämä

vaatii

siten

myös

onnistunutta

johtamista

sekä

henkilöstöpolitiikkaa. Laadun arvioinnille asetettiin myös kriittisiä pohdintoja. Osa
haastateltavista viittaa aluehallintoviraston toimintatapoihin, jotka eivät välttämättä edistä
työn laatua.
H8: ”--- no mä näkisin sen sillä tavalla, että meidän tuota toiminta olisi
laadukasta sillon, jos meillä olisi tosiasiallisesti mahdollisuus nopeastikin
puuttua asioihin. Tai tehdä esimerkiksi tarkastuskäyntejä nopeasti, jos me
saadaan jonkin näköstä tietoa tai kantelua jostain semmosesta, jonne oikeesti
pitäis mennä käymään ja katsomaan sitä toimintaa. Ja sitte se, että näissä,
näissä kanteluissa niin oikeasti meillä sitä, että pystyttäis käyttämään
enemmän sitä, sitä tuota noin valmistelua niin, että tuota… lääkäriresurssia
käytettäis vain siihen lääketieteelliseen asiantuntemuksen antamiseen, eikä
sitten siihen sellaseen tekstinkäsittelyyn… Jos nyt suoraa sanottuna, me
ollaan aika kalliita tekstinkäsittelijöitä.” (aluehallintoylilääkäri)
Tässä otteessa tuodaan esiin, kuinka työtehtävien priorisointi ja henkilökunnan osaamisen
hyödyntäminen vaikuttavat aluehallintoviraston toiminnan laatuun, ja tähän toivottaisiin
kehittämistä. Laadukkuus myös kytkettiin tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointiin, joita
tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin.

Tehokkuuden määrittely ja arviointi
Haastattelujen perusteella tehokkuuden määrittely ja arviointi on pääsääntöisesti hyvin
teknistä, mikä vaikuttaa aluehallintoviraston toimintaan monin tavoin. Tehokkuuden
arviointiin kytkeytyy voimakkaasti mittaaminen. Mitattavia asioita ovat etenkin käytetty
työaika ja sen aikana tehdyt suoritteet, kuten kanteluiden ja lupa-asioiden käsittelyt. Tämä
ohjaa henkilöstön toimintaa, jota tuodaan esiin seuraavissa haastatteluotteissa.
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T: ” Jos puhutaan tästä viraston toiminnan tehokkuudesta niin miten se
ymmärretään, mitä on tehokas toiminta? Ja miten itse ymmärrät sen?”
H4: ”No itse mä ajattelen näin, että tuota se tarkottaa niinku
henkilökohtasesti minulle, tuota, en voi pitkittämällä pitkittää niitä asioita,
työtehtävää kuin työtehtävää, että se mahollisimman nopeasti ja joutuisasti
hoidetaan loppuun.” (terveydenhuollon ylitarkastaja)
H8: ”Samalla sitten mä en ymmärrä sitä, kun pitäis olla aika tehokasta ja
meidän pitäis olla tuottavia, että menee aikaa jonkun tuota työaikaseurannan
kirjaamiseen menee ihan älyttömästi aikaa. Ja tuota noin se on vaan jostain
tullu ja määrätty että näin pitää kirjata. Ja se oli ihan hirveetä, kun toi uusi
järjestelmä tuli, niin meinas tukka lähtee päästä, kun mä sen kanssa niinku
takkusin --- Ja... että niinku näitä tavallaan tämmösiä sitte miettii, että mihin
sitä oikeesti sit meiän työaikaa sit menee, kun se vois olla sitten
tuottavampaakin.” (aluehallintoylilääkäri)
Haastateltu

aluehallintoylilääkäri

nosti

esiin

myös

kriittisiä

näkökohtia,

joissa

kyseenalaistetaan tehokkuuden mittaamistapaa, jonka koetaan haittaavan varsinaista
työntekoa. Monet tehokkuuden mittausvaatimukset ovat peräisin aluehallintovirastojen ja
ministeriöiden

välisistä

tulossopimuksista.

Tulossopimuksia

ja

niiden

yhteyttä

tehokkuuden arviointiin tarkastellaan myöhemmin erikseen omana alateemanaan.
Kuitenkin osa haastateltavista on myös huomauttanut, että itse toiminnan päähuomio ei ole
pelkästään työaikojen ja suoritteiden määrän mittaamisessa, vaan ne ovat yksi osa
kokonaisuuden tarkastelua. Tehokkuuteen vaikuttavat myös hyvin paljon asetetut
tavoitteet, koska tehokkuutta arvioidaan niihin peilaten. Mitä selkeämmät ovat tavoitteet,
sitä selkeämpää on myös viraston toiminnan tehokas priorisointi niiden mukaisesti.

Tehokkuuden arviointiin vaikuttaa myös se, arvioitiinko sitä subjektiivisesti oman työn
perusteella vai koko organisaation näkökulmasta. Henkilökohtaisesta työn määrästä ja
kiireestä kerrottiin monissa haastatteluissa, mutta organisaation tason tehokkuuden
arviointi jäi vähemmälle itse haastatteluissa. Tästä keskusteltiin yleensä tulossopimuksiin
liittyen esimiesten kanssa. Kokonaisuuden tarkastelu viittaa etenkin vaikuttavuuden
arviointiin ja yleisesti viraston toiminnan laatuun.

Vaikuttavuuden määrittely ja arviointi
Haastatteluiden perusteella vaikuttavuuden määrittely ja arviointi on melko haasteellista ja
siihen kohdistuu paljon kriittistä pohdintaa. Vaikuttavuuden edistämiseen kytkeytyy
etenkin ennaltaehkäisevä toiminta ja ”kentällä näkyminen”. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
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valvontakohteissa käyntejä, asiakkaiden tapaamisia ja heidän ohjaamistaan neuvonnalla ja
tiedottamisella.
H3: ”Kaikella tarkastustoiminnalla me vähennetään haittoja, kun mitä
enemmän me näytään tuolla kentällä, niin sitä paremmin siellä lakia
noudatetaan, kyllä se vaan niin menee.” (alkoholitarkastaja)
T: ”Millä tavoin tätä sit ehkä pystytään todentamaan tai mittaamaan tätä
toimintaa, arvioida vaikuttavuutta tai ennaltaehkäisyä?”
H7: ”No vaikuttavuutta, osittain sillä millaisia asioita meille tulee
valvontaan, eli millaisista asioista ihmiset meille ilmoittaa että nyt tämä
palvelu ei toimi tai on epäasiallista kohtelua tai toimitaan jotenkin
lainvastaisesti. Niin, niin, periaatteessa niiden pitäis vähentyä.” (esimies)
Lähes kaikissa haastatteluissa korostetaan käyntien, neuvonnan ja tiedottamisen olevan
vaikuttavinta toimintaa aluehallintoviraston tehtäviin liittyen. Kuitenkin monet nostavat
esiin, että tämän tyyppiselle toiminnalle jää hyvin vähän aikaa ja ennaltaehkäisyä ei
tarkastella mittareissa samalla tavalla kuin esimerkiksi tehokkuutta. Tätä havainnollistavat
seuraavat haastatteluotteet.
H2: ”Minusta se on ollut se pulma oikeastaan niinku koko ajan, --- että onko
niinkun ne toimenpiteet, mitä tulossopimus meiltä edellyttää ja erityisesti,
mitä niinkun pitäis mitata niin, onko ne niinkun oikeesti niitä vaikuttavimpia
toimintoja? Nythän meillä mitataan niitä kanteluita, kanteluiden
läpimenoaikaa, kappalemäärää per HTV [=henkilötyövuosi], euroja per
HTV… Mutta onko se niinku sitten sen, tämmösen väestön terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen taikka potilaan oikeusturvankin näkökulmasta
niinku semmonen, se vaikuttavin tapa? --- Esimerkiks tulosneuvotteluissa niin
nostetaan
esille,
että
pitäis
valvonnan
painopistettä
siirtää
ennaltaehkäsevään puoleen. Me tiietään, että ennaltaehkäisevät asiat niin
niinku ne vois olla tosi vaikuttavia, Tulis säästöjä ja tulis terveyshyötyjä ja
niin edelleen --- Kun oli meillä se tulosneuvottelu viimeeks, niin niinkun
nostin esille, että se on melkonen ristiriita, että toisaalta painotetaan
ennaltaehkäisevään puoleen siirtymistä mut ei sitä niinku mitenkään mitata.”
(esimies)
H8: ”Meidän tehtävä on tuota noin ohjata ja valvoa, että mun mielestä se
vaikuttavuus tulee siinä. Toki niinku se vaikuttavuus tulee enemmän niinku
tämmösessä etukäteisvalvonnassa, ei siinä, että jotain on sattunu jo siellä ja
sitte tehdään kantelu ja siitä, vaan se, että me pystyttäis jo etukäteen
vaikuttamaan. Ja mä nään sen meidän vaikuttavuuden siinä.”
(aluehallintoylilääkäri)
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T: ”Eli, oon ymmärtänyt, että kanteluiden käsittely on vähän tämmöistä
jälkikäteishoitoa?”
H10: ”On, se on nimenomaan sitä, että sitä pitäis saada sinne
ennaltaehkäisevään enemmän ja pitäis saada ehkäistyä. Ensimmäisenä
opetettais lääkärit pyytämään anteeks, niin se vähentäis jo aika monta
kantelua. Siis uskomattoman monessa kantelussa on sanottu, jos se lääkäri
olis edes anteeks pyytänyt, niin hän ei olis tätä kantelua tehnyt.” (esimies)
Haastatteluiden perusteella aluehallintoviraston toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa ja
mittaamisessa on jonkin verran ristiriitoja suhteessa tehokkuuden arviointiin ja
mittaamiseen. Tähän vaikuttavat monet tekijät, kuten henkilöstön toimintatavat,
organisaatiorakenne sekä resurssit. Lähes kaikilla haastateltavilla oli yhtenevä näkemys
miten aluehallintoviraston toiminta olisi vaikuttavinta, ja mitkä ovat tällä hetkellä sitä
haittaavia epäkohtia. Lisäksi vaikuttavuuden ja tehokkuuden tarkasteluun ja painotuksiin
vaikuttavat merkittävästi tulossopimukset mittareineen, joiden merkitystä tarkastellaan
seuraavassa alateemassa.

Tulossopimukset ja mittarit
Kuten edellisistä teemoista ja haastatteluotteista käy ilmi, laadun, tehokkuuden ja
vaikuttavuuden tarkastelut ja mittaamiset kytkeytyvät osittain aluehallintovirastojen ja
ministeriöiden välisiin strategisiin tulossopimuksiin. Tulossopimukset sisältävät linjauksia
ja mittareita, joiden perusteella aluehallintovirastojen tulee suunnata ja seurata
toimintaansa. Tulossopimuksia päivitetään vuosittain ja mittaustulokset ja linjattujen
tavoitteiden toteutuminen
kytkeytyy

haastatteluiden

raportoidaan eteenpäin
perusteella

ministeriöille. Tulossopimuksiin

monenlaisia

käytännön

työssä

koettuja

ristiriitaisuuksia ja ongelmia, joita tuodaan esiin seuraavissa haastatteluotteissa.
H2: ”Jos mä otan nyt niitä mittareita, mitä tulossopimuksessa käytetään.
Nehän ei välttämättä kuvaa niinku laatua… ollenkaan… Siellä on hyvin
puutteellisesti mitään laatumittareita. Että ne on niinku enemmänkin
tämmösiä määrälllisiä mittareita, mutta kyllä ne jotain kertoo.” (esimies)
H6: ”Mut totta on se, että siellä on joitakin ei niin kovin hyvin toimivia
mittareita tai sitten, jotka itse asiassa niinku määrittelee semmoisia asioita
tai ohjaa semmoseen suuntaan, mikä ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista.
Ja sit toisaalta, siellä on joitakin, joissa kysymys on niinku semmosen
vaikuttavuuden mittaamisesta, mitkä ei ole meidän viraston
vaikutusmahdollisuuksien piirissä. Että siellä voi olla tavoitteena, mä käytän
esimerkkiä huonosti toimivasta mittarista, on semmonen, että ”vanhusten
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palvelut ovat tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat.” Niin mun mielestä
semmonen mittari voi olla mittari koko STM:n (sosiaali- ja
terveysministeriön) hallinnonalalle mut, kun mehän ollaan laillisuusvalvojia
ja tuota joku toimivampi mittari vois olla, että tehokkaalla valvonnalla
varmistetaan sen ja sen lainsäädännön niinku toimivuus tai jotakin
sellaista.” (esimies)
Edeltävissä otteissa korostuu etenkin mittareiden validius ja tarkoituksenmukaisuus
aluehallintoviraston toiminnan seuraamisen kannalta. Jotkut mittarit herättävät kysymyksiä
siitä näkökulmasta, että kuuluuko tarkasteltava aihe varsinaisesti aluehallintoviraston
toiminnan piiriin ja millä tavoin. Esimerkiksi alkoholihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen
tavoitteeseen kytkeytyy paljon laaja-alaisempia tekijöitä, joihin aluehallintovirasto voi
omalla

toiminnallaan

lain

mukaan

vaikuttaa

suhteellisen

rajallisesti.

Tämän

tulossopimuksen laaja tavoite ei vastaa konkreettisella tasolla kovin hyvin viraston
lakisääteistä tehtävää alkoholilainsäädännön valvonnan suhteen. Lisäksi esimerkiksi
kanteluiden määrien ja käsittelyaikojen seuranta ohjaa viraston toiminnan painotusta
enemmän näihin asioihin, mikä voi olla pois ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Kanteluiden
ja lupa-asioiden käsittelyyn ja käsittelyaikoihin vaikuttaa lainsäädäntö, jolloin viraston
toiminta saattaa priorisoitua näihin asioihin, vaikka monet haastateltavat toteavat, ettei
tämä ole vaikuttavuuden ja ennaltaehkäisyn kannalta kaikkein keskeisintä. Kuitenkin
lainsäädäntö ja tulossopimukset ohjaavat määrällisesti mitattavien asioiden painottamiseen
toiminnassa.
T: ”--- mitä he [johtajat] yleensä painottavat tärkeysjärjestyksessä?”
H5: ”Se on varmaan asiakaslähtöisyys ja mitä laki sanoo. Nää tehtävät,
mitkä on lakiin kirjattu täytyy hoitaa, niinku luvat esimerkiksi. Ja nehän on
tietysti ensisijaisia, koska näiden yrittäjien toimeentulo riippuu siitä, että
täytyy niinku määräajassa hoitaa. (osastosihteeri)
Haastatteluissa tuotiin myös esiin, että määrällisten ja tarkkojen linjausten lisäksi
tulossopimuksessa on myös tavoitteita ja linjauksia, jotka ovat yleisempiä ja ne jättävät
virastoille tulkinnan- ja harkinnanvaraa toimintaan liittyen.
H9: ”No kyllähän ne [mittarit] vaikuttaa tietysti ohjaavasti. Mut nythän
niissäkin tulee semmosta harkintaa virastoille, että kun on ollut aikaisemmin,
että tietty prosenttimäärä käyntejä näihin yksiköihin niin, se ehkä säilyykin.
Mutta totta kai niillä on merkitystä, miten niinku, kun pitää vastata joka
vuosi, onko tulostavoitteisiin päästy. Mut se just, että joskus ne on aika
laajoja, että joku vaikka syrjätymisen ehkäisy, että siinä ei oo konkreeettisesti
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sanottu, mikä on niinku se tavoite vaan se on just jotain verkostotyötä tai
tämmöistä. Mut että mikä on se mittari sitten.” (sosiaalihuollon ylitarkastaja)
H7: ”Ja ne asiat ja tavoitteet, mitä siellä [tulossopimuksessa] on, voidaan
ymmärtää hyvin monella tavalla. Esim. ”AVI ohjaa kuntia.” Mitä
tarkoitetaan loppupeleissä ohjauksella? Onko se sitä, että, että tuota aina,
kun joku kantelee, niin me laitetaan siihen ratkaisu, joku ohjauksellinen asia
vai onko se sitä, että me aktiivisesti kierretään kentällä ohjaamassa
toimijoita? Vai onko se sitä, että mä oon valmiina vastaamaan puhelimeen ja
antamaan ohjausta? Vastauksesta tai tulkinnasta riippuu se, olenko ohjannut,
voinko sanoa, että tulostavoite on täyttynyt? Ja, ja siinä on hirvittävän iso
väljyys tässä asiassa, ja me tulkitaan kaikki sitä ihan eri tavalla.” (esimies)
Haasteltavien mukaan eri aluehallintovirastoilla voi olla alueellisesti erilaisia tulkintaeroja
sopimusten tavoitteista, ja täten virastot voivat eri tavoin raportoida toteuttaneensa
tavoitteen. Virastojen raportoimat vastaukset tulossopimusten tavoitteisiin ovat usein
melko laaja-alaisia ja vastauksissa ei kovinkaan tarkasti eritellä tavoitteen saavuttamisen
sisältöjä ja laadullisia merkityksiä. Tulossopimusten tarkastelun pohjalta on luontevaa
siirtyä seuraavaksi tarkastelemaan aluehallintoviraston ja ministeriöiden välisiä suhteita
sekä yhteyksiä muihin viranomaisiin.

5.3 Suhteet ministeriöihin ja muihin viranomaisiin
 Ministeriöt
 Valvira
 Uudistukset

Ministeriöt
Aluehallintovirastot ovat valtiohallinnon alueellisia edustajia, joiden toimintaa ministeriöt
ohjaavat. Strategisesta yleishallinnollisesta ohjauksesta, kuten resurssien käytöstä ja
suurista linjoista, vastaa valtiovarainministeriö. Hallinnonalakohtaisista, toiminnallisista
ohjauksista vastaavat muut ministeriöt, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö
vastaa virastojen sote-tehtävien ohjauksesta. Ministeriöillä on täten merkittävä vaikutus
aluehallintovirastojen jokapäiväiseen työskentelyyn monessa suhteessa, mistä keskusteltiin
haastateltavien kanssa moniin asioihin liittyen. Seuraavissa haastatteluotteissa kuvaillaan
viraston suhdetta ministeriöihin.
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T: ”--- tai mitä ohjauksia antavat, mitä VM juuriki strategista ja muut sitte
sitä substanssiohjausta? Niin miten tämä koetaan täällä sitte paikan päällä?
Miten se realisoituu sitten tässä?
H2: ”No nyt se, joo… No se realisoituu kyllä vaikka niinku monenkinlaisena
tuskana ja ahdistuksena aina välillä. Tuota... joka tapauksessa niinku sanoin
niin toistan vielä sen, että ne tullee aika siis… siilomaisesti sieltä jokainen
omasta putkestansa. Ja sellanen olo on vahvasti, että tuota nämä niinku
ministeriöt ja keskusvirastot eivät riittävästi koordinoi keskenään asioita. Ja
ja tota sitte se, kun ne tulee tänne putkia, putkia pitkin (naurua) ja sinä
yhteisinä tulossopimuksina, niin meidän on taas sitte täällä käytävä läpi se,
että mitä tästä nyt sitte otetaan ja mitä me pystytään näillä resursseilla, mitä
meillä on, niin tekemään.” (esimies)
H7:”--- että oikeastaan suurin pulma on se, että erilaisia selvityksiä ja
kyselyitä [ministeriöistä] tulee useita vuodessa. Hyvinkin lyhyellä
varoitusajalla, saattaa olla parin päivän vastausajalla isojakin asioita. Kun
toivois, että me saatais työajan seuranta sellaiseks, että ne kyselyssä
kyseltävät asiat saatais suoraan sieltä, eikä tarttis enää sitten erikseen
laskea, miettiä ja kysellä. Että tuota, ne ei toimi yks yhteen nää meidän
tiedonkeruukanavat. Ja, ja sitä kautta voitais miettiä sitä, että olis yhtenäiset
asiat, jotka halutaan selvittää valtionkonsernissa ja ne selvitettäs vaikka
työajan seurannalla, ja joillain muilla näillä lupa-asioiden ja käyntien
määrällä. Että ihan liian paljon tulee erillisiä kyselyjä.”
T: ”Ok. Jotka vie niinku varsinaista työaikaa?”
H7: ”Kyllä joo, ja niitä ei sitten hyödynnetä ristiin ja rastiin, että saattaa
tulla samantyyppinen seuraavalla viikolla jostain muualta. Että se syö sitä
tehoa, se on sitä tehottomuutta sitten, jos ajatellaan valtiokonsernin tasolla.”
(esimies)
Edeltävissä haastatteluotteissa nostetaan esiin eri ministeriöiden ”siilomainen” ohjaus ja
toiminta. Haastatteluiden perusteella ”siilomaisuudella” tarkoitetaan, että ministeriöiden
ohjaukset kanavoituvat aluehallintovirastoihin paljolti toisistaan irrallisina. Vaikuttaa, että
aluehallintovirastojen henkilöstön kokemuksen mukaan ministeriöt eivät merkittävästi ota
toisiaan huomioon aluehallintovirastoja ohjatessaan ja asettaessaan virastoille tavoitteita ja
linjauksia. Esimerkiksi jälkimmäisen haastateltavan mainitsemat selvitykset ja kyselyt
kuvaavat tätä ”siilomaisuutta”. Tämä on haastateltavan mukaan myös ristiriitaista
valtiohallinnon tehokkuuden kannalta.

Strategisissa tulossopimuksissa on lisäksi monen eri hallinnonalan tavoitteita ja linjauksia,
jotka kuuluvat eri ministeriöiden alaisuuteen. Tulossopimuksissa näkyy eri ministeriöiden
edustus, ja haastatteluissa on pohdittu ja arveltu, että jokainen ministeriö on halunnut
varmistaa omien linjausten edustuksen sopimuksissa, jotka aluehallintoviraston tulee ottaa
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huomioon. Tämäkin osaltaan kuvastaa hallinnonalan hajanaisuutta, joka saa alkunsa
erillään toimivista eri hallinnonalojen ministeriöistä. Aluehallintovirastossa joudutaan
noudattamaan tulossopimuksia ja yhdistelemään niiden tavoitteita ja mahdollisesti
priorisoimaan. Tämä on etenkin viraston johdon vastuulla. Eri aluehallintovirastojen
johtajat yrittävät saada tulossopimusneuvotteluissa viraston myös alueelliset erityispiirteet
huomioiduksi. Viraston organisaatio ja toiminta on melko poikkihallinnollista, etenkin
”peruspalvelut, luvat ja oikeusturva” -vastuualueella, jota ohjaa viisi eri ministeriötä.
Vastuualueen

johdon

pitää

sovittaa

eri

ministeriöiden

ohjaus

ja

tavoitteet

poikkihallinnolliseen vastuualueeseen, mikä voi olla haasteellista.
H6: ”Sehän se tässä varmaan on se isoin ongelma, että tää on niin iso juttu,
että jos me halutaan jotain niinku valtiohallintoa aidosti yhdistäviä
poikkihallinnollisia prosesseja, niin senhän pitäis lähteä sieltä
ministeriötasolta saakka. Että on niinku poikkihallinnollinen ministeriö, jota
onkin niinku jossain määrin ideoitukin. Ja sit vastaavalla tavalla
poikkihallinnollinen valtionaluehallinto.” (esimies)
Haastatteluissa myös tuotiin esiin eri tavoitteiden ja käytössä olevien resurssien
yhteensopivuus tai mielekkyys. Monessa haastattelussa toivottiin, että tulossopimusten
tavoitteiden asettamisessa huomioitaisiin enemmän käytössä olevat resurssit ja mikä olisi
resurssien puitteissa mahdollista. Muutama haastateltu esimies toi esiin toivomuksen, että
strategisten tulossopimusten tulisi olla vielä strategisempia, eli tavoitteiden ja mittareiden
suhteen väljempiä ja, että aluehallintovirastoille jäisi enemmän tilaa organisoida
toimintaansa tarkoituksenmukaisemmaksi. Tämä toivomus viittaa johtamisen ja vastuun
hajauttamiseen hallinnossa alaspäin.
H9: ”No tietenkin toivois, että ministeriöt ehkä enemmän just, kun näitä
tulostavoitteita asetetaan, niin niin sitten sovittais se, että näillä resursseilla
saa jonkun määrän tuloksia. Että ehkä siinä voi olla vähän semmoista, että
ne STM:n asettamat tavoitteet kuin sillä rahalla, mitä VM antaa, saadaan
sitten käytännössä aikaiseksi.” (sosiaalihuollon ylitarkastaja)
H6: ”Eli tuota, siis VM ohjaa sillä tavalla, että se koordinoi nää eri
ministeriöiden hallinnonalojen tavoitteet tähän strategiseen tulossopimukseen ja tavallaan osoittaa ne voimavarat siihen. Mut sittenhän se
substanssi-alueiden ohjaus tulee ministeriöiden ja keskusvirastojen kautta,
että se, että kuinka paljon nää elää sit yhteistä elämää niin siihen se vastaus
on niinku aika monimutkainen. --- Ehkä se välillä suurin ristiriita tulee niiden
odotusten ja sitten resurssien välillä. Sitten kuinka paljon ne johtuu tästä
niinku eri ministeriöiden ohjauksesta niin sitä on vaikea sanoa.” (esimies)
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Jälkimmäisessä

esimiehen

haastattelussa

tuotiin

esiin

keskusvirastojen

rooli

aluehallintoviraston toiminnan ohjauksessa ministeriöiden ohella. Keskusvirastoista
etenkin Valviran rooli nousi esiin haastatteluissa paljolti, koska monen haastateltavan
hallinnonalaan kytkeytyi Valviran ohjaus. Muita mainittuja keskusvirastoja olivat Evira ja
kilpailu- ja kuluttajavirasto. Seuraavassa teemassa keskitytään Valviran roolin tarkasteluun
haastattelujen perusteella.

Valvira
Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen kuuluva viranomainen, joka vastaa
sosiaali- ja terveysalaan liittyvistä lupa- ja valvonta-asioista valtakunnallisesti.
Aluehallintovirastot vastaavat samoista tehtävistä alueellisesti ja ne toimivat toisaalta
Valviran ohjaamana ja toisaalta yhteistyössä. Valvira toteuttaa valvontaa ja ohjausta
pääsääntöisesti valtakunnallisten valvontaohjelmien kautta, joista yksi on ollut esimerkiksi
Hoitotakuu-ohjelma. Aluehallintovirastot sovittavat sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä
alkoholilainsäädäntöön

liittyvää

valvontatoimintaansa

näiden

valvontaohjelmien

mukaiseksi. Valvira pyrkii myös valvontaohjelmien ja muun ohjauksen kautta
yhdenmukaistamaan aluehallintovirastojen käytäntöjä valtakunnallisesti. Valvontaohjelmat
ovat siis tulossopimusten ohella virastojen merkittävä ohjausväline.
T: ”Onks tuo Valvira selkein teidän ohjeistaja?”
H3: ”On, joo. Valviran kanssa tehdään niinku se valvontasuunnitelma, että
valvira tekee semmosen valtakunnallisen pohjan. Sitten jokainen
aluehallintovirasto tekee siihen oman osansa ja me tehdään
alkoholihallinnon osalta oma osamme, että…”
T: ”Mites tää yhteistyö Valviran kanssa, että kun Valvira ja
aluehallintovirasto tekevät aika paljon samaan liittyen näitä valvontatehtäviä
ja lupatehtäviä niin, miten ne sovittuu yhteen?”
H3: ”No tässä alkoholipuolella on sellanen hyvä puoli, että me ei tehdä
päällekkäistä työtä. --- eli tuota meillä meillä on hirveen selkee ja helppo tää
työnjako.” (alkoholitarkastaja)
Osa haastateltavista kertoo yhteistyön Valviran kanssa olevan sujuvaa ja Valviran roolin
olevan valvonta- ja ohjaustehtävissä selkeä. Esimerkiksi alkoholivalvonnassa ohjeistukset
lain tulkintaan ja valvonnan kohdentamiseen liittyen koetaan toimiviksi. Valvira on tällä
hallinnonalalla merkittävämpi ohjaaja kuin sosiaali- ja terveysministeriö. STM:n ohjaus
tulee aluehallintovirastoihin Valviran kautta. Toisaalta joissakin haastatteluissa tuodaan
esiin myös Valviran tehtävien päällekkäisyys aluehallintoviraston kanssa sekä Valviran
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roolin

epäselvyys

suhteessa

aluehallintovirastoon

ja

STM:öön.

Seuraavissa

haastatteluotteissa kuvaillaan näitä asioita.
H2: ”--- keskustelua Valviran ja AVI:en välisistä yhteistyöstä ja työnjaosta
on käyty koko sen elämän ajan. Ja ja tota se on edelleen epäselvää… Siel on
paljon semmosta päällekkäistä ja rinnakkaista tehtävää, joka aiheuttaa sitten
täällä kentällä niinku kentän toiminnoille hämmennystä, että kumpiko se nyt
on, että onko se tää AVI vai onko se, onko se tuota nyt Valvira.” (esimies)
H7: ”Valvira, kun tuli, niin STM siirtyi taka-alalle. Eli STM asioi Valviran
kanssa ja Valvira sit meidän kanssa. Joitain poikkeuksia on esim. vanhusten
huollon ryhmä STM:ssä. Ja me ollaan koettu se puutteena. Aikaisemmin
meillä oli erittäin hyviä tilaisuuksia STM:n kanssa, jossa meidän ihmiset
koki, että sieltä tuli valtavasti tietoa ja näin. Niin tää ei ole, Valvira ei ole
kyennyt paikkaamaan sitä. Me koetaan, että me ollaan pikemminkin
Valviralle antavana osapuolena, koska meillä on kokenut henkilökunta ja, ja,
ja tiedetään paljon niistä asioista. Niin jotenkin se, asiat niinku velloo, velloo
siellä. Valvira ei oo ottanut sitä paikkaansa, joka virallisesti heillä on.”
(esimies)
Haastatteluissa tuotiin esiin, että aikaisemmin läänihallituksilla ja myöhemmin
aluehallintovirastoilla oli tiiviimmät yhteydet esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriöön.
Valviran roolia valtakunnallisessa ohjauksessa on sittemmin kasvatettu, mikä on
aiheuttanut osittain hämmennystä aluehallintovirastojen puolella esimerkiksi niissä
tilanteissa, joissa aluehallintovirasto kaipaa johonkin sosiaali- ja terveydenhuollon asiaan
neuvontaa ja linjausta. Haastatteluissa tavallaan kaivattaisiin sosiaali- ja terveysministeriön
suorempaa ohjausta sosiaali- ja terveyshallinnon asioissa. Toisaalta haastatteluissa todettiin
myös, että Valvira vielä hakee ja kehittää rooliaan, koska se on suhteellisen uusi
viranomainen ja siihen on yhdistetty viime vuosina enemmän tehtäviä esimerkiksi
sosiaalihuoltoon liittyen. Viranomaisten roolien ja niiden välisten riippuvuussuhteiden
epäselvyys on myös osaltaan vaikuttanut uudistamistarvekeskusteluihin. Seuraavassa
teemassa tarkastellaan tarkemmin viranomaisverkoston uudistamisia haastatteluiden
pohjalta.

Uudistukset
Haastatteluissa

keskusteltiin

myös

vuoden

2010

aluehallintouudistuksesta

ja

aluehallintovirastojen perustamisesta. Uudistus toteutettiin silloisen valtioneuvoston
toimesta, ja sen toteutusta ohjasivat ministeriöt sekä valtiohallinnon työryhmät.
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Haastatteluiden toteutuksen aikaan uudistuksen toimeenpanosta oli ehtinyt kulua viisi
vuotta. Haastatteluissa pohdittiin uudistuksen vaikutuksia viraston toimintaan. Kun
haastateltavilta kysyttiin, kuinka uudistus vaikutti heidän työhönsä, heidän arvion mukaan
uudistus ei vaikuttanut merkittävästi heidän varsinaiseen työhön, vaikka tietysti
henkilöstövähennykset
työympäristössään.

ja

Osan

organisaatioiden
mielestä

uudelleenjärjestelyt

uudistus

saattoi

jäädä

näkyivät

heidän

keskeneräiseksi,

eli

viranomaistoimien yhdistämistä ja rajojen poistamista olisi voitu viedä pidemmälle kuin
mihin uudistuksessa lopulta päädyttiin. Ylipäätään uudistuksen muistelu ja sen vaikutusten
arviointi oli kuitenkin haastateltaville usein haasteellista. Osa haastateltavista oli tullut
töihin aluehallintoon uudistuksen jälkeen, jolloin heillä ei ollut luonnollisesti kokemusta
asiasta. Tämä seikka tuli tutkijalle hieman yllätyksenä, koska tausta-aineistojen ja
ensimmäisten haastatteluiden tiedon (esimerkiksi rekrytointirajoitukset) perusteella
haastateltavien oletettiin olleen töissä jo ennen uudistusta.

Haastatteluiden ja valtiovarainministeriön tiedotteiden mukaan valtiohallinnon virastoja
aiotaan jälleen mahdollisesti uudistaa sekä yhdistää, ja tähän uudistukseen lukeutuvat myös
aluehallintovirastot.

Kaavailtu

uudistushanke

on

nimeltään

VIRSU-hanke

(virastorakenneuudistus), jonka esityksen mukaan aluehallintovirastot yhdistettäisiin
mahdollisesti Valviran tai ELY-keskusten kanssa tulevan hallituskauden aikana. Tieto
mahdollisesta uudistamisesta oli haastatteluiden aikaan henkilöstön tiedossa. Mielipiteet ja
näkemykset mahdollisesta uudistuksesta vaihtelivat, kuten seuraavista otteista käy ilmi.
T: ”No sit vielä lyhyesti aluehallinnon tulevaisuudesta että…”
H5: ”Niinku tietäis… tuleeko yks avi vai mitä.”
T: ”No mitä vaikka odotat tulevalta hallituskaudelta?”
H5: ”No kun pysyis edes vähän aikaan samana, kun tuntuu että näitä
uudistuksia on niinku tasaisin välein ja kaikki menee ihan… Ja sit taas
palataan entiseen ja taas hajotetaan ja näin… Niin, en mä tiedä onko siinä
järkeä.”
H6: ”Joo, se VIRSU-hanke on nyt käynnissä. Joo, nythän tarkastellaan, että
voitaisko miten näitä virastoja yhdistellä --- Ja se voitaisko hallintoportaita
karsia. Mun mielestä pitäis, että mulla ei oo ainakaan niin paljoa
itsesuojeluvaistoa, että asemaani varmistellen sanoisin, että tän pitäis pysyä
samana kuin tähänkin saakka. Mun mielestä kansalaisten näkökulmasta nää
hallinnonrakenteet on liian monimutkasia. He ei ymmärrä, miks on AVI:t,
miks on Valvira ja Evira ja mitkä ne toimivaltasuhteet on, ja miks kunnat
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tekee osittain tätä samaa. Mun mielestä sitä pitäis jo pelkästään hallinnon
uskottavuuden näkökulmasta yksinkertaistaa.” (esimies)
Näissä kahdessa haastattelussa ilmenee kahta melko vastakkaista ja eri tavoin perusteltua
kantaa uudistusta kohtaan. Ensimmäisessä otteessa tuodaan esiin uudistusten vaikutus
työympäristöön. Uudistukset haittaavat työrauhaa ja luovat epävarmuutta. Aikaisemmat
uudistukset olivat aina myös tavalla tai toisella johtaneet henkilöstön vähentämiseen ja
työmäärän kasvuun. Jälkimmäisessä otteessa mahdollista uudistusta perustellaan
valtiohallinnon järkevän kokonaisuuden ja uskottavuuden kannalta. Myös kansalaisten ja
viraston asiakkaiden asema tuodaan esiin siten, että uudistus saattaisi lisätä heidän
luottamusta valtion viranomaisia kohtaan. Suhtautuminen uudistukseen kytkeytyy
näkökulmaeroihin, tarkastellaanko asiaan yksittäisen työntekijän näkökulmasta vai laajaalaisemmin koko viranomaisverkoston näkökulmasta.

Haastatteluiden perusteella aluehallinnossa on totuttu säännöllisiin uudistuksiin, kuten
seuraavasta ilmenee.
H10: ”Tässä on oppinut, kun on valtiolla ollut töissä, että uudistukset tulee
aina säännöllisin väliajoin. Niinku mullakin on ollut uudistuksia uran aikana.
--- Eli meidät valtion virkamiehet on opetettu siihen just, kun rupee hommat
hoitumaan hyvin ja alkaa olemaan kaikki kunnossa, niin sillo tehdään
uudistus. Ehkä se on sillee, pidetään niinku virkeänä. Pitää olla tuolla
ministeriötasollakin jotakin hommia, pitää niitä palikoita aina laittaa uusiks.
Tää on sitä sellasta muutosvastarintaa, joka meillä aina on, mut se kans
kuuluu siihen. Mut totta kai valtiolla otetaan kyllä aika hyvin siihen
uudistukseen mukaan, niinku just tässä ALKU-uudistuksessa. Me saatiin olla
siinä mukana koko ajan, että ei tullut vaan, että nyt on tämmönen ja teidät
siirretään tuonne, vaan me oltiin siinä uudistuksessa koko ajan erilaisissa
työryhmissä mukana ja tiedettiin koko ajan, mitä siinä tapahtuu. Niin sillo se
on helpompi se muutos hyväksyä, että toivottavasti tässä VIRSU:ssakin.”
(esimies)
Edellinen haastatteluote sisälsi myös kriittistä näkökulmaa jatkuvaa uudistamista kohtaan.
Haastateltavan mukaan uudistusten yhteydessä ilmenee yleensä muutosvastarintaa, jota
myös hänenkin sanomansa humoristisessa sävyssä sisältää. Toisaalta hänen mukaansa
uudistuksissa on otettu viraston henkilöstöä mukaan valmisteluihin ja tiedottaminen
ilmeisesti toimii, mikä osittain viittaa toimivaan muutosjohtamiseen. Kuitenkin tässä ja
monessa muussakin haastattelussa on pohdittu jatkuvien uudistusten mielekkyyttä viraston
toiminnan kannalta. Laajalti toivottaisiin työrauhaa, mutta toisaalta myös organisaation
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toimintaan kaivattaisiin lisää joustavuutta ja vapauksia ministeriöiden suunnalta
esimerkiksi resurssien käyttöön tai tavoitteiden määrittämiseen. Seuraavassa otteessa
haastateltu esimies esittää pohdinnan virastojen rakenteellisista uudistuksista.
H2: ”Mut ehkä yks asia, jota tuota tuossa, kun kävin henkilöstön kanssa ite
keskusteluja läpi ja oon tehny niitä yhteenvetoja nytte, niin on se, että
uskotaanko meillä tota julkisessa hallinnossa niinku liian voimakkaasti
näihin tämmösiin rakenteellisiin muutoksiin. Että se rakennemuutos
pelastais. Niinku nyt sote-rakenne tai kuntarakenne tai organisaation niinku
uuteen, palikoitten uudelleen järjestelyyn. Että se niinku muuttas olennaisesti
jotain tai korjais niitä, niitä tota prosessien toimimattomuusongelmia. Että
enemmänkin on niin, että tota ne esteet ja rajat on meillä ihmisten päissä.
Että me tehdään niinku niitä rajoja.” (esimies)
Haastateltu

esimies

peräänkuuluttaa

enemmän

henkilöstön

ajattelutapojen

ja

organisaatiokulttuurin muutosta virastojen rakenteellisten uudelleenjärjestelyn sijaan.
Toiminnan rajoitteet saattavat olla pikemminkin lähtöisin ajattelutavoista, joita on vaikea
muuttaa pelkästään organisaatiota muokkaamalla. Haasteet kytkeytyvät johtamisen ja
henkilöstöpolitiikan

toteutuksen

kysymyksiin.

Aluehallintoviraston

henkilöstön

toimintakulttuurissa esiintyy vielä melko paljon perinteistä, tietynlaiseen tehtävään tai
hallinnonalaan keskittyvää työskentelyä, vaikka esimerkiksi

ALKU-uudistuksessa

tavoiteltiin moniammatillista ja poikkihallinnollisesti toimivaa organisaatiota. Uudistuksia
on myös perusteltu aluehallinnon asiakaslähtöisyyden edistämisen kannalta sekä
uskottavuuden parantamiseksi kansalaisten silmissä, ja tätä tarkastellaan seuraavassa
pääteemassa lähemmin.

5.4 Suhteet kansalaisiin ja asiakkaisiin
 Aluehallintoviraston rooli kansalaisten näkökulmasta
 Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys

Aluehallintoviraston rooli kansalaisten näkökulmasta
Monissa haastatteluissa pohdittiin aluehallintoviraston ja kansalaisten välistä suhdetta ja
miten kansalaisten keskuudessa ymmärretään viraston rooli ja tarkoitus. Monet
haastateltavat uskoivat, että kansalaiset ja viraston asiakkaat eivät täysin tiedosta, mitkä
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ovat aluehallintoviraston tehtävät ja vaikutusmahdollisuudet, ja tähän sisältyy myös paljon
väärinkäsityksiä.
H2: ”--- kun useinhan niissä kanteluissa, niin esimerkiksi ne on aika
epärealistisia ne, mitä ihmiset odottaa. Ne ei oo edes AVI:n toimivallassa
olevia asioita tai semmosia sana sanaa vastaan mitä… kuka niistä voi niinku
sanoo.”
T: ”Eli AVI:n rooli ei oo ihan selvillä?”
H2: ”Ei ole, joo, ei ole kansalaisille selvillä. Ja tänään me just viimeks
puhuttiin siitä, että tarvittais varmaan sellasta niinku selkokielistä
informaatiota kansalaisille siitä heidän näistä oikeusturvakeinoistaan, että
niinku ymmärtäs, että mikä on niinku kenenkin rooli, että aluehallintovirasto
ei oo muutostenhakuviranomainen.” (esimies)
T: ”Miltäs semmonen vaikuttaa, että ymmärretäänkö kansalaisten
keskuudessa, mikä on aluehallintoviraston rooli ja tehtävä?”
H9: ”No hmm, ei varmaan sillä tavalla niinku… öö… me ymmärretään.
Koska edelleenkin tulee soittoja, että soittakaa te sinne ja määrätkää, että
niiden pitää tehdä näin. Eli ihmiset kuvittelee, kun tänne soittaa niin, että me
voidaan sitten määrätä asioita tapahtuvaksi. Ja, ja tuota, toinen on sitten,
että moni sekoittaa tän hallinto-oikeuksiin eli pitää tätä kanteluissa
muutoksenhakuelimenä mitä ei olla.” (sosiaalihuollon ylitarkastaja)
Edellisissä haastatteluotteissa tuotiin esiin väärinkäsityksiä, mitä palveluja ja mitä tehtäviä
aluehallintovirasto hoitaa. Aluehallintovirasto esimerkiksi ei ole muutoksenhakuviranomainen eli virasto ei voi muuttaa kunnan toimeentulotukipäätöstä, vaan sen voi
tehdä vain hallinto-oikeus. Aluehallintovirasto voi katsoa vain sitä, onko kunta toiminut
sosiaalihuoltolain mukaisesti vai ei. Haastateltavat mainitsivat, että tämä epäselvyys lisää
myös

turhaan

työmäärää

ja

vaikuttaa

haitallisesti

epäkohtailmoitusten hoitoon. Tässä ilmenee

yhteys

aiheellisten

kanteluiden

tai

toiminnan tehokkuuteen ja

vaikuttavuuteen. Osa haastateltavista kytki epäselvyyden aluehallintoviraston roolista
vuoden 2010 aluehallintouudistukseen ja läänihallitusten lakkauttamiseen, kuten
seuraavista otteista ilmenee.
H6: ”---kansalaiset varmaan useinkaan ei ymmärrä, että sen jälkeen, kun
lääninhallitukset poistu, niin mun mielestä varmaan valtaosa ei tiedä, mitä
aluehallintovirasto tekee. Että jos menee kysymään, mitä aluehallintovirasto
tekee niin varmaan alkaa rapsuttaa päätään, että he ei oo ollenkaan varmoja
siitä.” (esimies)
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H10: ”Kyllä mä uskon, että lääninhallituksen aikaan kaikki ihmiset tiesi
maaherran ja lääninhallituksen. --- Mutta sitten, kun tuli tää ALKU-uudistus,
tuli AVI:t ja ELY:t niin kyllähän ihmiset on ihan sekaisin, että mitä ne on. Ja
ehkä nyt, no niin nyt, kun on saatu taas toimimaan (naurua), että ihmiset jo
vähän tietää mitä AVI:t ja ELY:t on, niin pistetään uusiks. Näin se sitten
menee. Mutta kyllä, jos menee kadulta kysymään ihmiseltä, mikä on
aluehallintovirasto, missä se on ja mitä se tekee, niin kyllä mä uskon, että
suurin osa sanoo, että ei harmainta aavistustakaan.” (esimies)
Aluehallintoviraston roolin ja tehtävien epäselvyyden voidaan haastatteluiden perusteella
arvioida vaikuttavan viraston ja kansalaisten suhteeseen ja mahdollisesti luottamukseen
virastoa kohtaan. Epätietoisuuden ja ymmärryksen puute voidaan nähdä myös kritiikin
lähteenä virastoa kohtaan. Kansalaiset vaikuttavat viraston toimintaan epäsuorasti myös
veronmaksajina ja äänestäjinä, kun heidän valitsemat poliittiset päättäjät linjaavat
tavoitteita virastoon liittyen. Monet haastateltavat nostavat esiin tiedottamisen ja
avoimuuden tarpeen kansalaisten suuntaan, jotta viraston rooli ja asema selkiytyisivät.

Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys
Haastatteluissa pohdittiin asiakkuutta ja aluehallintovirastojen ja asiakkaiden välistä
suhdetta. Viraston asiakkaita ovat muun muassa yksityiset palveluiden tuottajat,
kanteluiden tekijät sekä valvottavat kohteet, joihin kohdistuu tarkastus- ja ohjaustoimia.
Haastatteluissa pyrittiin määrittämään asiakkuutta ja suhtautumista asiakkaisiin.
T: ”--- miten tässä nähdään tietty valvonnan kohde, niinku tietty ravintola?
Mielletäänkö se asiakkaaksi vai valvonnan kohteeksi?”
H3: ”Kyllä miellän mieluummin asiakkaaksi, ja mieluummin lähden ensin
siitä ohjauksesta liikkeelle, koska sehän on meidän yhteinen etu, että me
ollaan niinku samalla puolella eikä olla niinku vastakkain. Ei me olla eri
puolella lakia. Se on myös sen yrittäjän etu, että hän noudattaa lakia ja
toimii vastuullisesti, ja tuota virheitähän voi käydä kelle vaan meistä ja
virheet pyritään sitten korjaamaan.” (alkoholitarkastaja)
H4: ”No mulla on henkilökohtaisesti helppo se mieltää, että asiakas on
asiakas, kun mä oon ollu asiakaspalvelussa itekin töissä, nii jotenkin minusta
se on helppo mieltään näin. Mutta sitte ei kuitenkaan voi ajatella sitä, että
asiakas on aina oikeassa. Sitä, sitä lähtökohtaa ei, kun kuitenkin on se
lainsäädäntö, mikä on siellä takana. Että täytyy niinku siihen sitte peilata.
(terveydenhuollon ylitarkastaja)
Lähes kaikissa haastatteluissa niin esimiesten kuin muun henkilökunnan puolelta
korostettiin viraston toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Osa kytki sen myös toiminnan
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tehokkuuteen ja laadukkuuteen. Toisaalta asiakkuus-termillä on hieman positiivisempi
sävy kuin esimerkiksi valvonnan kohteella minkä vuoksi puhutaan ehkä mieluummin
asiakkaasta. Asiakkuus määrittyy kuitenkin haastateltavien mukaan hieman eri tavalla kuin
yksityisellä puolella, mutta joka tapauksessa hyvätasoinen asiakaspalvelu koettiin
merkitykselliseksi. Jos toiminta on tehokasta ja laadukasta, silloin myös asiakkaan
arvellaan olevan tyytyväinen. Esimerkiksi, jos asiakkaan kantelu hoitovirheestä odottaa
käsittelyä ja päätös tulee vasta useiden kuukausien jälkeen, tämä ei ole asiakkaan
oikeusturvan kannalta myönteistä. Tämä vaikuttaa, kuten edellä tarkasteltiin, myös
kansalaisten luottamukseen viraston toimintaa kohtaan. Käsittelyaikoihin toisaalta
vaikuttavat

merkittävästi

resurssikysymykset.

Asiakaslähtöisyys

kytketään

myös

laadukkuuteen, kuten aikaisemmassa pääteemassa on todettu.
T:”Niin miten ymmärrät, kun puhutaan viraston ja omasta työskentelystä
niin, mitä on mielestäsi tehokas ja laadukas työ?”
H5: ”No, joo. Mä käsitän että palvellaan asiakasta niinku mahdollisimman
hyvin ja nopeasti, että onhan meillä ollut esim. asiakastyytyväisyys
kyselyitäkin ja näin. Että ihan asiakkaan näkökulmasta, että asiat hoituu
nopeasti ja osataan kaivaa se tarvittava tieto asiakkaalle.”
T: ”Pyritäänkö semmoiseen asiakaslähtöisyyteen?”
H5: ”Kyllä joo.” (osastosihteeri)
Myös

henkilöstön

toimintaprosessit

ja

niiden

kehittäminen

voivat

vaikuttaa

asiakaslähtöisyyden paranemiseen. Esimerkiksi kanteluiden käsittelyprosessissa on alettu
painottaa alkuarviointia, jossa arvioidaan, tuleeko kantelu varsinaiseen viraston käsittelyyn
vai palautetaanko kantelu ilmoituksena organisaatioon, joka on kantelun kohteena. Tämä
on nopeuttanut prosessien käsittelyaikaa ja vähentänyt aiheetonta käsittelyä, samalla
kuitenkin asiakkaat ovat järjestelyyn pysyneet tyytyväisinä. Samalla virastolle selkeästi
kuulumattomat kantelut on voitu suodattaa paremmin pois.
T: ”Niin onko miten ollut, että onko asiakkaat olleet tyytyväisiä tähän, että
on siirretty kantelut muistutuksena sinne toimipaikkaan?”
H10: ”Joo, nyt on tullut. Siis mehän pelättiin sitä, että kun me ruvetaan
siirtämän, että sitten tulee tämmöistä negatiivista palautetta, että miks kun
mä tarkoitin että te käsittelette siellä aluehallintovirastossa. Mut mulle on
tullut kaks puhelua kantelijoilta, ja molemmat oli sitä mieltä, että se oli hyvä,
että ootte sen siirtäneet muistutuksena käsiteltäväks.” (esimies)
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Julkista

hallintoa

ja

viranomaisia

usein

kritisoidaan

asiakkaiden

puolelta

byrokraattisuudesta ja jäykkyydestä, johon seuraavissa haastatteluotteissa otetaan kantaa.
H6: ”--- meidän on hirmu helppo olla hakeutumatta semmoisille
epämukavuusalueille, että kansalaisten, meidän valvonnan kohteiden
kritisoitavaksi. Sitä pitäis pystyä mun mielestä tekemään enemmän ja
jotenkin ymmärtää, että me ei voida tehdä kaikkea niinku hallinnosta
lähtöisin, kaikkia asioita. Kun musta se kaikki hallinnointi ja byrokratia
voidaan aina perustella just sillä asiakkaan oikeusturvalla, mut pikemminkin
pitäis pystyä niinku ajattelemaan, mitä voidaan purkaa ilman, että se
asiakkaan oikeusturva siitä vaarantuu. --- Se liittyy tämmöiseen niinku
lupamenettelyjen raskauteen ja tällaseen, mistä meidän pitäis pystyä
päästämään irti. Että ne on varmaan niinku semmoisia haasteita.” (esimies)
H9: ”No kyllä minun mielestä mitään turhaa byrokratiaa ei hirveesti
harrasteta. Laki tietysti sanoo, että tietyt asiat pitää olla lupahakemuksessa,
siitä nyt ei paljoa voi joustaa. Mutta sitten just tämmönen neuvonta. Täällä
hirveen auliisti neuvotaan palveluntuottajia ja aloittelevia yrittäjiä matalalla
kynnyksellä. Aina etsitään, AVI:en vaihde etsii aina asiantuntijan sitten, jos
ei löydy asiaan sieltä AVI:sta niin etsitään toisesta AVI:sta.” (sosiaalihuollon
ylitarkastaja)
Näissä

haastatteluotteissa

viitataan

lainsäädäntöön

ja

sen

joustavuuteen

asiakaslähtöisyyden kannalta hieman eri näkökulmista. Ensimmäisessä esitetään
kriittisempää kantaa nykyistä viraston käytännöissä ilmenevää byrokratiaa kohtaan
asiakkaan näkökulmasta, kun taas jälkimmäinen perustelee kantaansa enemmän
lainsäädännön näkökulmasta. Toinen kyseenalaistaa eräät toimintatavat ja toinen ilmaisee
toimintatapojen olevan lainsäädännön mukaisia. Haastateltavat usein mainitsivat, että
koska lainsäädäntöä täytyy loppujen lopuksi noudattaa tarkasti, asiakaskeskeisyydellä on
tässä suhteessa rajansa. Kuitenkin haastateltavat korostavat, että tästä huolimatta asiakkaita
pyritään aina neuvomaan ja ohjaamaan heidän asioissaan mahdollisimman pitkälle. Kyse
on tavallaan kahden tärkeän asian yhteensovittamisesta henkilöstön toiminnassa.

Asiakkaiden ja kansalaisten merkitykseen aluehallintoviraston toimintaan sekä sen
kehittämiseen liittyen kytkeytyy myös melko vahvasti eräänlainen verkostomainen ajattelu
viraston toiminnassa. Aluehallintovirasto ja sen sidosryhmät, kuten asiakkaat, muodostavat
osan verkostosta, jossa ne toimivat toisiinsa vaikuttaen. Tätä tarkastellaan seuraavassa
pääteemassa.
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5.5 Yhteistyö ja verkostot
 Aluehallintoviraston sisäinen yhteistoiminta
 Verkostot

Aluehallintoviraston sisäinen yhteistoiminta
Aluehallintoviraston toiminta ja tehtävät jakaantuvat eri vastuualueisiin, ja haastateltavat
edustivat POL-vastuualuetta. Heiltä tiedusteltiin viraston sisäisestä yhteistoiminnasta ja
yhteistyöstä eri vastuualueiden kesken pohjautuen paljolti keskusteluun ALKUuudistuksesta, jossa tavoiteltiin yhteistoiminnan lisäämistä sekä viranomaistoimien
yhtenäistämistä ja raja-aitojen madaltamista. Tällä tavoiteltiin yhteistoiminnan tuomia
synergiahyötyjä sekä resurssien yhteistä, tehokkaampaa käyttöä. Haastateltavien vastaukset
yhteistoimintaan liittyen vaihtelivat paljolti haastateltavan tehtävien ja aseman mukaan.
Osa haastateltavista kertoi toiminnan olevan poikkihallinnollista ja, mutta toisaalta
haastateltavat myös mainitsivat, että hallinnonalojen ja vastuualueiden eriytymistä edelleen
esiintyy vielä hyvin vahvasti.
T: ”Kun olen lukenut uudistusraportteja, niin eri viranomaistoimia
yhdistettiin samaan paikkaan ja sitten henkilöstöä siirrettiin ja samaan
aikaan vähennettiin, niin mites tämmöinen, onko se vaikuttanut siihen
toimintaan?”
H1: ”No meillä… AVI:ssa se ei kuitenkaan niin iso juttu ollutkaan. Meillehän
tuli sit tähän mukaan työsuojelu, mikä ei kuulunut sillo lääninhallitukseen.
He on vähän edelleenkin niinku semmonen oma rukkanen, että ne ei ole sillä
lailla integroitunut kyllä. Ja toinen on sitten tää ympäristölupajuttu, mikä tuli
AVI:iin, niin hekin on semmonen oma porukkansa. Ei ainakaan minun työhön
millään lailla vaikuttanut.”
T: ”Okei.. eli tavallaan, kun tavoitteena oli myös eri viranomaistoimien
yhdistäminen, että tulis vähän sellasta vastuualueiden yhteistyötä, niin
näkyykö sitä reaalimaailmassa?”
H1: ”Joo… se saattaa olla ehkä joissakin määrin toisilla. Mutta meillä
jotenkin niin tää POL on omansa, että ei hirveästi ole tullut yhteistyötä
ainakaan minun ymmärryksen mukaan. Mitään isompia hyötyjä tai haittoja.”
(osastosihteeri)
Edeltävän

haastatteluote

on

esimerkki

niistä

haastatteluista,

joiden

perusteella

yhteistoiminta ja sen ilmeneminen vaikuttaisivat olevan tilanteista ja henkilöstön tehtävistä
riippuvaisia. Se, missä määrin yhteistoiminnalle koetaan tarvetta, riippuu kunkin yksikön
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toimintakulttuurista ja työntekijästä, ja onko yhteistoimintaa ollut jo aiemmin. Joidenkin
yksiköiden ja työntekijöiden työ voi olla hyvin poikkihallinnollista.
H10: ”No meillä ainakin on [tässä yksikössä] erittäin poikkihallinnollista. --Mut mehän ollaan koko ajan muiden yksiköiden ihmisten kanssa tekemisissä.
Että meillä ei oikeastaan ole sellasta aluehallintoviraston toimintaa, jossa ei
oltais mukana.” (esimies)
Monet esimiestehtävissä olevat haluaisivat kehittää aluehallintoviraston toimintaa
poikkihallinnollisempaan suuntaan ja lisätä yhteistoimintaa. Tämän uskotaan tehostavan
resurssien käyttöä ja samalla parantavan toiminnan vaikuttavuutta. Näiden haastatteluiden
perusteella kyse on paljon ajattelutavoista organisaation sisällä sekä henkilöstöpolitiikan ja
johtamisen haasteista.
H7: ”No siis meillä sisäisesti ihmiset tekee yhteisyötä ja ne keksii
kaikenlaisia yhteisiä asioita, jos on yhteisiä intressejä. Ja ne pistää toimeks
vaikka työkokouksen jostakin asiasta. Esim. nyt me tehtiin suositukset
työsuojeluun ja terveydensuojeluun sosiaali- ja terveydenhuollon
asiantuntijoiden kanssa, että miten menetellään, jos epäillään, että koulussa
tai päiväkodissa on sisäilmaongelma. Mitkä on ne eri viranomaistoimet ja
miten se selvittämistyö etenee, se on yhteinen intressi. Samalla opittiin paljon
toistemme työskentelytavoista ja sitten, mikä on se meidän päähomma itse
kullakin. No se on mennyt eteenpäin. Että niinku me ihmiset luodaan niitä
raja-aitoja, jos halutaan, että organisaatio se on vaan joskus syy tai
vastuualue tai ammattikunta, Että meillä olis vielä paljon enemmän tekemistä
siinä, että pystyttäis hyödyntämään eri ammattitaitoja eri kokoonpanoilla.”
(esimies)
Aluehallintoviraston sisäiseen yhteistoimintaan ja sen tarkasteluun liittyen täytyy kuitenkin
korostaa, että haastatteluissa on edustettuna vain POL-vastuualueen näkemykset. Viraston
sisäisen yhteistoiminnan lisäksi haastatteluissa keskusteltiin viraston yhteistyöstä
ulkopuolisten tahojen kanssa sekä virastoon kytkeytyvistä sidosryhmistä, jotka
muodostavat osan viraston verkostoista.

Verkostot
Aluehallintovirastot ovat hyvin paljon tekemisissä muiden alueellisten toimijoiden kanssa,
kuten muiden viranomaisten, kuntien ja kuntayhtymien, järjestöjen sekä yritysten kanssa.
Useimmat yhteistyökumppanit, kuten kunnat ja elinkeinoelämän edustajat ovat toisaalta
myös valvonnan kohteita. Aluehallintoviranomaisilla on aina ollut tavalla tai toisella

79

yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa, joten varsinaisesti mistään uudesta
asiasta ei ole kyse, mutta haastatteluiden perusteella puhe verkostoista ja niiden
merkityksestä toiminnalle liittyy yhä enemmän myös aluehallintovirastojen toimintaan.
H2: ”--- meidän mielestä just tämä tämä, että ollaan alueella niin se on
niinku sen merkityksellinen asia ja meillä on paljon näitä, näitä verkostoja.”
--T: ”--- mikäs tämmöisen yhteistyön merkitys on, että miksi sitä toteutetaan?”
H2:”No sillä on monia eri tavoitteita, että sillä on se tiedonvälittäminen,
toinen toisillemme ajankohtaisista asioista. Hmm… sillä on vaikuttamisen
tehtävä. Me vaikutetaan myös sillä tavalla, joka meidän näkökulmasta on
tärkeitä. Ja esim. maakuntien liitot, kun ne on maakunnallisia edunvalvonta
järjestöjä tai elimiä niin ne vaikuttaa siihen. Sit me tehdään yhdessä asioita
esim. nytten sova-arvio ja yvä- arvio eli sosiaalisten ja ympäristö-vaikutusten
arviointi. Me ollaan kaikki niissä mukana. Että se on semmosta jatkuvaa
yhteistyötä.”(esimies)
Kuten edellisessäkin haastatteluotteessa, myös monessa muussa haastattelussa tuodaan
esiin yhteistyön ja verkostojen merkitys vaikuttavuudelle. Tämä on haastatteluiden
perusteella keskeisin perustelu tämän tyyppiselle toiminnalle, ja sitä toivottaisiin monelta
osin enemmän. Yhteistyötä toteutetaan yleensä tiedottamisen, sidosryhmien tapaamisten ja
erilaisten työryhmien kautta. Seuraavissa haastatteluotteissa keskustellaan tästä.
T: ”Puhutaan vaikka siitä ehkäisevästä päihdetyöstä lisää, miten se tässä
aluehallintoviraston työssä ilmenee, millä toimin?”
H3: ”No tuota, meillähän on tähän paikallisen vaikuttamisen hankkeeseen
liittyen tällaisia, eri seuduilla tällaisia työryhmiä. Esim. [toisessa
kaupungissa] on oma pakka, työryhmä, siellä tarjonta- ja kysyntätyöryhmät.
Ja sit täällä meillä, kun meillä ei oo semmosta varsinaista omaa pakkaa, niin
meillä on kaupungin kanssa, me pidetään aina palaverit niinku ennen
ehkäisevää päihdetyöviikkoa. Ja sit me ollaan pidetty yhteiset
keskustelutilaisuudet yrittäjille, niinku aina jostain ajankohtaisesta aiheesta.
Tällaista yhteistyötä ollaan tehty, ja siinä on ollut myös järjestöjä mukana.
Elikkä pyydetään yrittäjät jonnekin ja sit voidaan keskustella alkoholiasioihin
liittyvästä tai sitten muusta yleisesti alkoholihaittojen tai yrittäjien puolelta
tulleisiin asioihin liittyen.” (alkoholitarkastaja)
Kuten edellisessäkin otteessa, yhteistyön kerrottiin olevan paljon työryhmä- ja
keskustelutilaisuusmuotoista, jolloin voidaan välittää viestiä erilasille sidosryhmille. Tällä
pyritään ennaltaehkäisyyn, eli valvontatyön ja kanteluasioiden käsittelykuorma voi
keventyä ennaltaehkäisevän tiedottamisen kautta. Valvomisen hierarkkisuus vaihtuu tällöin
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enemmän kohti horisontaalista yhteistyötä ja muiden verkostossa toimijoiden kohtaamista.
Tällaista toimintaa toivottaisiin enemmän.
T:”--- alueellinen yhteistoiminta niin, minkälainen merkitys sellaisella on?”
H6: ”Joo, no sillähän on iso merkitys, vaikkakin sitä ehditään tehdä liian
vähän. Eli tuota, meillä on tässä alueella [paljon] kuntia ja kaiken lisäks
sairaanhoitopiirit ja muut, jotka on yhteistyökumppaneita. Ja palveluidentuottajiahan on niinku itsenäisiä ammatinharjoittajia tuhansia ja palveluiden
tuottajia useita satoja, ellei nekin mene sit jo tuhansien puolelle. Että se on
meidän haaste, ja me on niinku koitettu tehdä enemmän sitä, että järjestettäis
niinku ohjaus- ja valvontatilaisuuksia, joihin voidaan kutsua niinku useampia
kuntia tai palveluidentuottajia paikalle.” (esimies)
H8:”--- enemmän pitäis olla sitä, että tuota noin tätä yhteistyötä sitten, sitten
noiden toimijoiden, eri toimijoiden kanssa.”
T: ”Okei, mitäs tää niinku yhteistyö olis sitten ehkä tai minkä laatuista? Ja
mitä toimijoita?”
H8: ”No terveydenhuollon osalta mä just nyt tarkotan tämmösii eivalvonnallisia käyntejä eli tuota, että meillä olis sitä semmosta, noin olis tota
vaikuttavuutta siinä. Että tehtäis näitä asioita yhdessä eikä meille tulis vaan
sitä, niinku AVI:sta tulee jotain noottia sinne, vaikka kuntaan, että ette oo
taaskaan tehny tän ja tän mukasesti, vaan se että meillä olis niinku
mahdollisuus tämmösiin neuvotteluihin ja yhteistyöpalavereihin. Mietittäis,
että miten, miten niinku jossain toimitaan, onks se niinku säädösten mukaista
ja näin pois päin ja miten AVI näkee, että tätä toimintaa pitäis muuttaa.”
(aluehallintoylilääkäri)
Aikaisemmissa teemoissa tarkasteltiin vaikuttavuuden merkitystä, johon haastateltavien
mukaan tulisi satsata enemmän, mutta tähän ei välttämättä ole resursseja ja lakisääteiset
tehtävät kantelu- ja lupa-asioihin liittyen tulee priorisoida toiminnassa. Lakisääteisten
tehtävien hoito vie suurimman osan henkilöstön työajasta. Nämä syyt ovat haastatteluiden
perusteella suurin este verkostomaisen yhteistyön lisäämiselle.

Muiden viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö on haastatteluiden perusteella hyvin tiivistä
ja sillä on pitkät perinteet. Alkoholiasioissa tehdään esimerkiksi yhteistyötä poliisin ja
verottajan kanssa rikosten ja epäkohtien selvittämiseksi sekä ehkäisemiseksi. Valviran
kanssa tehtävä yhteistyö on jatkuvaa ja tiivistä, kuten edellisistäkin teemoista on käynyt
ilmi. Yhteistyö viranomaisten kesken sisältää esimerkiksi tiedon välittämistä ja yhteisiä
työryhmiä. Myös suhteet ministeriöihin ja muihin aluehallintovirastoihin muodostavat osan
verkostosta.
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H9: ”No tuota, ainakin aluehallintovirastoilla on keskenään tiivis verkosto.
Että jos on jokin erikoisempi asia, niin aluehallintovirastot voivat tietyssä
asiassa konsultoida nopeasti tällaisilla s-postikierroksilla, että sitä tietysti
on. Ja Valvira sitten tarvittaessa on sitten mukana. Mut sitten on nää
ministeriön yhteistyökokoukset on sitten, niitä on muutaman kerran vuodessa,
vähän riippuen aiheesta. Tai sitten järjestetään yhteisiä koulutuksia, ja sitten
joitakin näissä valtakunnallisissa työryhmissä. Joitakin niinku esim. THL:n
kanssa on joku ohjelma, millä viedään jotain asiaa läpi koko maan, ja sitten
siinä on sitten mukana sitä sitten orgnisoimassa. Että sitten on myös
järjestöjen kanssa, että ne kutsuu joihinkin tilaisuuksiin aluehallintovirastoa,
vaikka alustamaan tai sitten muuten --- että he sit kysyy ja konsultoi tai
tuovat jotain epäkohtaa esille, että jos on jotain. Kyllä se on vähän, että eri
tahoilla eri ihmisillä on vähän omat verkostot sitten. Ja sitten tänne on tullut
ihmisiä kuntapuolelta niin sitten voi olla kuntiin tiiviimmät yhteydet, niin
sitten on se kuntasektori tuttu ja tulee verkostoja sitten sinne kuntiin päin.”
T: ”Sä sanoit aiemmin, että näillä verkostoilla on merkitystä työn laadulle ja
vaikuttavuudelle?”
H9: ”Kyllä minun [mielestä]. Se on varmaan yks niistä vaikuttavimmista
juuri, että yks taho ei voi niinku yksin tehdä. No sanotaan vaikka joku
koulutustilaisuuden järjestäminen, niin siihen tarvitaan jo aika monta tahoa.
Että tarvitaan ministeriöstä puhuja, tarvitaan joku, joka järjestää tilat,
ohjelman ja puheenjohtajan, alustajat. Että siinä on jo monta tahoa sitten,
ettei ne synny ihan tyhjästä joku koulutuspäivä.” (sosiaalihuollon
ylitarkastaja)
Yhteen vetäen voidaan todeta haastatteluiden perusteella, että yhteistyötä ja verkostojen
hyödyntämistä

toivottaisiin

aluehallintovirastoissa

enemmän.

Tämän

tyyppisellä

toiminnalla uskotaan olevan laajalti positiivisia vaikutuksia, kuten tulosten parantumista ja
suhteiden kehittymiseen sidosryhmien kanssa. Tätä myös toisaalta ministeriöiden kanssa
tehdyt strategiset tulossopimukset linjaavat. Vaikuttaa kuitenkin, että erilaisten tavoitteiden
priorisointi ja osittainen ristiriitaisuus sekä resurssien riittämättömyys hankaloittavat
verkostoyhteistyön kehittämistä ja lisäämistä. Verkostomaisuutta sekä resurssien
riittävyyttä ja tehokkaampaa käyttöä pyritään kuitenkin edistämään esimerkiksi
informaatioteknologian soveltamisen kautta

5.6 Tietojärjestelmät ja sähköinen viestintä
Edeltävien pääteemojen haastatteluissa on monien asioiden yhteydessä noussut esiin
tietojärjestelmät aluehallintoviraston työkaluna sekä sähköisen viestinnän merkitys
esimerkiksi johtamisessa. Tietojärjestelmien toimivuudella on haastatteluiden perusteella
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merkittävä yhteys moniin pääteemojen sisältöihin. Tämän vuoksi nämä asiat halutaan
sisällyttää omaan pääteemaan tarkasteltavaksi. Tämä pääteema on aikaisempiin verrattuna
aineistolähtöisempi, vaikka informaatioteknologian vaikutusta julkiseen hallintoon on
kirjallisuusluvussa lyhyesti käsitelty. Myös aluehallintovirastoon liittyvässä taustaaineiston tarkastelussa, kuten strategia-asiakirjan tavoitteissa, informaatioteknologian
kehityksen merkitys nousi esiin.

Haastatteluiden

perusteella

informaatioteknologian

merkitys

aluehallintoviraston

toiminnassa leikkaa läpi kaikkia edellä tarkasteltuja pääteemoja monin eri tavoin.
Esimerkiksi johtamiseen, henkilöstöpolitiikkaan sekä toiminnan laadun seurantaan liittyen
esiin ovat nousseet muun muassa palkkajärjestelmät, työajanseuranta-järjestelmä,
videoneuvottelut sekä sähköpostiviestintä, jotka ovat totta kai arkipäivää nykyisessä
työelämässä. Haastattelut kuitenkin monelta osin kuvastavat julkisen hallinnon ja
johtamisen digitalisoitumista, joka menee koko ajan eteenpäin ja jonka merkitys julkisten
organisaatioiden toiminnalle korostuu yhä enemmän.
T: ”No mites tätä sähköisten järjestelmien tai näiden kehittyminen, miltä se
on näyttänyt vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana?”
H5: ”Onhan se joo. Kuinkahan mones, tää on nyt toinen vai kolmas rekisteri
mun aikana. Koko ajan ne kehittyy ja tulee paljon monipuolisemmaksi ja
näin.”
T: ”Onko se kehitys minkälasta, onko se sit sujuvampaa?”
H5: ”Se on sujuvampaa, ja sit myös palveluiden tuottajille esim. Ne ereseptit tulee nyt meidän valveri-rekisterin kautta, no näillä rekistereillä on
yhteys toisiinsa ja sit tuota, meidän valveri-rekisterissä olevat tiedot niinku
ne tulee tavallaan sieltä ja niiden täytyy olla kunnossa muuten niitä sähköisiä
e-reseptejä ei pystytä kirjoittamaan, jos et ole meidän luvilla ja meidän
rekisterissä.” (osastosihteeri)
H9: ”Täällä kehitetään kovasti näitä sähköisiä, sekä kanteluihin että
lupahakemuksiin näitä sähköisiä menettelyjä, että papereiden siirtäminenhän
paikasta toiseen ei ole tehokasta. Sitä yritetään niinku vähentää ja näissä
prosesseissa kuvata niitä ja tehdä niinku mahdollisimman vähän sitä, että
paperit siirtyy. Tehdään niitä kokonaisuuksia niinku aina sitten. Kyllähän
näissä prosessikuvauksissa tavallaan vähän paljastuu sitten nämä missä ei
mennä niin tehokkaasti.” (sosiaalihuollon ylitarkastaja)
Edellisten haastatteluotteiden perusteella valtionhallinnon tietojärjestelmien eri osia
pyritään jatkuvasti kehittämään. Esimerkiksi erilaisia rekistereitä pyritään yhtenäistämään
siten, että ne olisivat mahdollisimman sujuvasti tarpeen tullen eri viranomaisten
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käytettävissä, jotka tarvitset rekistereiden tietoja toiminnassaan. Tämä sujuvoittaisi
hallinnollisten

prosessien

toimivuutta

ja

samalla

tehostaa

viraston

toimintaa.

Haastatteluissa pohdittiin tietojärjestelmien kehittämistä myös asiakkaiden näkökulmasta.
Esimerkiksi tulevaisuudessa yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon tuottajat voisivat
seurata oman hakemuksen käsittelyn etenemistä ja sen eri vaiheita. Tämä voisi edistää
toiminnan läpinäkyvyyttä.
H9: ”No sitten kanteluasiassa mä en tiedä mut lupa-asiassa, koska ne on
niinku julkisempia sillä tavalla tai ei ole niin salassa pidettäviä, tai niin siellä
voi olla jotain liikesalaisuus asioita mutta just se ettei tarvii kysyä missä
vaiheessa lupa-asia on, että sieltä omalta asiointitililtä näkee sen sitten miten
ja missä vaiheessa se on, ja mahdollisesti päätös voidaan antaa sähköisesti.
Kaikki vaiheet voidaan, lisäselvityksetkin voidaan pyytää sähköisesti. Kaikki
tehdään nyt sähköpostitse niin se tehtäis sen tilin kautta.”
T: ”Vaikuttaaks tämmönnen sen prosessin, hallinnon läpinäkyvyyteen?”
H9: ”Kyllä varmasti juuri, että asiakkaat näkis misssä vaiheessa olis. Se
vähentäis kyseltyitä ja tulis läpinäkyvyyttä sitten, sehän se tavoite on, kuin
että on joku asia jossakin eikä tiedetä mitä tapahtuu.” (sosiaalihuollon
ylitarkastaja)
Toisaalta haastatteluissa nousi esiin myös tietoturva ja yksityisyydensuoja-asiat, jotka ovat
viranomaistoiminnassa hyvin keskeisiä. Järjestelmien tulee olla asiakkaiden ja kansalaisten
näkökulmasta luotettavia. Järjestelmien tulee olla hyvin toimintavarmoja, ja nämä
vaatimukset osittain syynä kehityksen hitaalle etenemiselle. Haastatteluissa nousi esiin
myös koettuja ongelmia järjestelmien kehitykseen ja soveltamiseen liittyen.
H6: ”Tää on musta nolointa mitä voi olla! Valtiovallan tietojärjestelmät.
Että ne, mä en olis voinut kuvitellakaan, että ne on näin valovuoden päässä
siitäkin, mitä ne kunnissa on. Ja varmastikin se, että meillä sähköiset
järjestelmät toimis, niin lisäis etenkin palveluntuottajin tyytyväisyyttä. Mä en
oo ihan varma siitä, että miten yksityiset kansalaiset, että joillekin voi
edelleen helpointa olla kirjoittaa se kirje, mut kyllä yksityiset
palveluntuottajat pitää tosi raskassoutuisena tätä meidän systeemiä. Ja tuota,
täällä on jotenkin hirveen vaikea ja hidasta saada tämmöisiä sähköisiä
työvälineitä käyttöön. Että tuntuu, että kaikki pilottiprojektit tökkii.”
---

H6: ”No kyllä se niinku näin on. että meillä on hallinnonaloilla kaikilla eri
järjestelmät. Ja tuota… Valviralla käytössä eri järjestelmät kuin meillä, ja
nytkin Valvira tuota, ratkaisi sen oman asianhallintajärjestelmän niin, että he
valitsi juuri erin mitä aluehallintovirastolla on käytössä. Heillä varmaan oli
siihen omat hyvät syynsä, mutta se kertoo just tästä monimutkaisuudesta. Että
nyt rakennetaan sit systeemiä, joka keskustelis näiden järjestelmien välilllä.”
(esimies)

84

Edellisessä esimiehen haastattelussa nousi vahvasti esiin järjestelmien kehityksen jäykkyys
ja monimutkaisuus. Ongelmaan kytkeytyy monia seikkoja. Tietojärjestelmien kehitys on
ollut aikojen saatossa usein eri hallinnonalojen ja viranomaisten omalla vastuulla. Tämä on
johtanut erilaisten järjestelmien muodostumiseen, joita nyt yritetään yhtenäistää ja saada
”keskustelemaan” keskenään. Tämä kuvastaa myös vahvasti eri hallinnonalojen
siilomaisuutta, jota tarkasteltiin aikasemmassa pääteemassa. Lisäksi jäykkyys vaikuttaa
asiakkaiden kokemukseen heidän asioidessaan aluehallintoviraston kanssa. Tämä voi
vaikuttaa luottamukseen ja viraston julkisuuskuvaan. Asiakkaiden näkökulmasta hallinnon
byrokraattisuus on voinut vain siirtyä paperilta sähköiseen muotoon. Tietojärjestelmiin
kytkeytyy

haastatteluihin

perusteella

myös

mittaamisen

byrokraattisuus.

Henkilöstöpolitiikkaan liittyen nousi esiin työajanseurantaan liittyvät kokemukset, kuten
seuraavassa tuodaan esiin.
T: ”Miten sit tää työajanseuranta tarkottaa sitten käytännössä, että se ei oo
niinku pelkkää niinku Flexim-leimaamista?”
H8: ”Eiku, eiku me kirjaudutaan yhteen ohjelmaan työ sisään, työ ulos,
lounas sisään, työ ulos ja siitä samasta menee se työaika toiseen
järjestelmään, jonne meidän pitää kirjata sitten, mihin käytin, tänään käytin
kaksi tuntia kantelun tekemiseen, yhden tunnin valvontaan, sitä tätä tota. Että
meiän tavallaan täytyy ne sitten sieltä vielä eritellä, että mitä me ollaan tehty,
ja tää vie hirveesti aikaa.”
T: ”Okei, kukas tämän tiedon sitten käsittelee tai kuka tämä..?”
H8: ”No ihan tämmönen tavallinen ihminen, työntekijä ei kyllä tiedä ihan.
Että se tieto menee tietysti meidän johdolle siitä --- että ne menee näihin,
tosiaan näihin tuottavuuteen, kun katotaan sitte sitä, jos lasketaan, kuinka
paljon on kantelukäsittelyyn käytetty henkilötyövuosia ja sitten kuinka monta
kantelupäätöstä on tehty. Niin siitä tulee se tulossopimukseen sitten se, että
kuinka, tuota noin tuottavia me ollaan oltu per henkilötyövuosi. Ja, ja tuota
noin näin että se tulee sieltä mutta tuota noin en tiedä. Mä en nää sitä
kauheen järkevänä mutta tunnollisena virkamiehenä täytän sitä tietysti.”
(aluehallintolääkäri)
Työnajanseurantajärjestelmän soveltaminen liittyy vahvasti tehokkuuden mittaamiseen ja
henkilöstöresurssien

koordinointiin.

Tietojärjestelmät

mahdollistavat

organisaation

toiminnan mittaamisen eri tavoin, ja ministeriöt voivat hyödyntää tätä tieto
päätöksenteossa. Tässä kuitenkin nostettiin esiin mittaamisen negatiivinen vaikutus
työtekoon ja työajan käyttöön. Tehokkuuden mittaus voi haitata tehokasta työntekoa.
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Tietojärjestelmien odotetaan tuovan joustavuutta ja sujuvuutta julkiseen hallintoon ja
johtamiseen, ja kehitys on ollut nopeaa ja menee koko ajan eteenpäin. Toisaalta kehitys on
monelta osin jäykkää. Tietojärjestelmät mahdollistavat myös erilaiset henkilöstön ja
resurssien kontrollointikeinot, jotka voidaan kokea yhtä aikaa hyödyksi sekä haitaksi.
Tässäkin

nousee

esiin

näkökulmaerot.

Koko

organisaation

toiminnan

kannalta

tietojärjestelmien soveltaminen voi olla hyvin oleellista, kun taas yksittäinen työntekijä voi
kokea työnsä kautta asian eri tavoin. Loppujen lopuksi on kuitenkin hyvin selvää, että
julkishallinnon digitalisaatio tulee olemaan yhä keskeisempää myös aluehallintovirastojen
osalta.

5.7 Yhteenveto pääteemoista
Palataan vielä yhteen vetäen edeltäviin teemoihin ja niiden sisältöihin. Analyysin tuloksien
perusteella teemahaastatteluissa onnistuttiin saamaan vastauksia eri teemoihin, jotka ovat
tutkimuksen mielenkiinnon kohteena. Tuloksissa on havaittavissa yhteyksiä aikaisempiin
tutkimuksiin sekä tutkimuksen tausta-aineistoon. Monet haastateltavien esiin tuomat
epäkohdat ja haasteet viraston toimintaan liittyen, kuten esimerkiksi henkilöstörakenteen
muutokset, hallinnon siilomaisuus, mittaaminen, tietojärjestelmien kehittäminen ja
pyrkimys verkostomaisempaan toimintaan, on monelta osin tunnistettu myös strategiaasiakirjassa sekä valtioneuvoston vuoden 2013 selonteossa (VM 2011; 2013). Yhteyksiä
tarkastellaan vielä kattavammin luvussa 6.

Vaikka erilaisia aihealueita tarkasteltiin teemoittain erikseen, täytyy kuitenkin huomioida
kokonaisuus. Eri teemojen ilmiöt ja asiat ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa ja vaikuttavat
toinen toisiinsa. Pääteemojen tarkastelun yhteydessä nousi usein esiin monia muihin
pääteemoihin kytkeytyviä asioita. Tämä alleviivaa pääteemojen välistä sidosteisuutta.
Ministeriöiden

ja

muiden

viranomaisten

ohjaukset

vaikuttavat

merkittävästi

aluehallintoviraston sisällä johtamiseen ja henkilöstöpolitiikkaan sekä tehokkuuden ja
vaikuttavuuden tarkasteluun. Samoin nämä vaikuttavat edelleen viraston ja kansalaisten
suhteeseen sekä yhteistyöverkostojen muotoutumiseen. Ja myös vastakkaiseen suuntaan eli
kansalaisten ja erilaisten sidosryhmien palautteet ja näkemykset julkisen hallinnon
toimivuudesta vaikuttavat niiden kehitykseen. Tähän viraston toiminnan kehittämiseen
pyritään esimerkiksi informaatioteknologian soveltamisen avulla. Näin voidaan muodostaa
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aluehallintoviraston henkilökunnan näkemyksistä kokonaiskäsitys, jota voidaan verrata
tutkimuksessa tarkasteltaviin julkishallintomallien.

Seuraavassa luvussa tarkastellaan tutkimustehtävän mukaisesti julkishallintomallien
ilmenemistä

edellä

tarkasteltujen

teemojen

sisällön

pohjalta,

ja

vastataan

tutkimuskysymykseen. Tarkoitus on tuoda esille, miten eri pääteemojen asiasisällöt ovat
yhteydessä kuhunkin julkishallintomalleihin.
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6 JULKISHALLINTOMALLIEN ILMENEMINEN

Tässä johtopäätösluvussa vastataan tutkimuskysymykseen: Miten eri julkishallintomallit
(NPM, NPG, NWS) ilmenevät aluehallintovirastojen POL-vastuualueen henkilöstön
kokemana?

Kysymykseen

vastataan

edellisen

tulosluvun

pääteemojen

sisältöjen

perusteella. Luvussa käydään läpi tarkasteltavat julkishallintomallit yksitellen ja lopuksi
esitetään yhteenveto ja arviointi niiden ilmenemisestä. Julkishallintomallien periaatteet on
kertauksen ja tulosten tulkinnan selkeyttämisen vuoksi esitetty kunkin mallin alussa.

6.1 New Public Management
Mallin periaatteet (Hood 1991, 3‒5; Pollitt & Bouckaert 2011, 10; Bovaird & Löffler 2009,
19):


Markkinamekanismi (mm. julkisten palveluiden yksityistäminen, tilaajatuottaja-malli)



Yritysmäinen ja ammattimainen johtajuus



Tulos- ja kustannusvastuun korostaminen johtamisessa (managerisointi)



Tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden tarkastelu sekä mittaus



Julkisen sektorin eri yksiköiden hajauttaminen ja erikoistuminen



Palveluiden käyttäjät nähdään asiakkaina, palveluiden kuluttajina

NPM-malli erottuu hyvin selkeästi pääteemojen sisällöstä. Tätä ilmentävät muun muassa
tehokkuuden mittaus perustuen suoritteiden ja henkilötyövuosien tarkasteluun, sekä
tulosvastuut ministeriölle. Tulosvastuu ilmenee esimerkiksi tulossopimusten kirjausten ja
päivittämisen muodossa sekä tulosten raportoinnissa. Tulosohjauksen periaatteet ilmenevät
selvästi strategisista tulossopimuksista, joita virastot noudattavat toiminnassaan, ja tämä on
vahvasti NPM-mallin mukaista toimintaa. Työajanseuranta on myös yksi selkeä
tehokkuuden mittaamisen väline, jonka tuottamaa tietoa ilmeisesti hyödynnetään
aluehallintoviraston

johdon

sekä

ministeriöiden

keskuudessa.

Lisäksi

virastojen

toiminnassa seurataan erilaisten suoritteiden määrää suhteessa henkilötyövuosiin.
Joidenkin haastateltavien perusteella viraston johto ja henkilöstö on epäsuorasti
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tulosvastuussa myös kansalaisten ja viraston asiakkaiden suuntaan eli miten viraston
palvelut toimivat ja miten se näyttäytyy ulospäin. Tämä kuvastaa NPM-mallin
asiakaskeskeisyyttä ja tilivelvollisuutta veronmaksajien suuntaan.

Joitakin NPM-mallin periaatteita, etenkin mittaamista, kohtaan ollaan myös monelta osin
kriittisiä

aluehallintovirastojen

henkilöstön

haastatteluissa.

Tulosten

perusteella

mittaamisen huomio kiinnittyy herkemmin siihen, mitä on helpompi mitata, kuten
suoritteiden määrää, varojen käyttöä ja työaikaa. Laadullisten piirteiden tarkastelu sekä
vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen jäävät vähemmälle huomiolle, vaikka se monessa
haastattelussa nähtäisiin kuitenkin keskeisemmäksi. Strategiseen tulossopimukseen kirjatut
mittarit viraston toiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen liittyen näyttäisivät jäävän hyvin
yleiselle tasolle. Mittaamista itsessään ei suoraan kritisoida, vaan sitä, mitä mitataan ja
miten. Nämä tulokset ovat yhteydessä myös kirjallisuudessa esitettyyn kritiikkiin NPMmallista (esim. Pollitt & Bouckaert 2011; Julkunen 2006).

Johtaminen on ammattimaistunut eli johtamisen periaatteet tulevat substanssiosaamisen
ohella henkilöstö- sekä tulosjohtamisesta, kuten NPM-mallikin linjaa johtamisen suhteen.
Organisaatioiden katsotaan toimivan paremmin ammattimaisemman henkilöstöjohtamisen
alaisuudessa, ja sama ajattelu vaikuttaisi ilmenevän aluehallintovirastojenkin yhteydessä.
Tehokkuuden

lisääminen

henkilöstövähennyksillä

ja

rekrytointikielloilla

sekä

organisaatiomuokkaukset ovat myös vahvasti NPM-mallin mukaisia linjauksia. Palkkausja työajanseurantajärjestelmät aiheuttavat henkilöstön keskuudessa ristiriitaisia ja
negatiivisia tunteita työmoraaliin liittyen. Palkkausjärjestelmä viittaa NPM-mallin
mukaiseen työstä palkitsemisen periaatteeseen, mutta se vaikuttaa olevan ristiriidassa
toisen tavoitteen eli säästöjen tekemisen kanssa, mikä myös viittaa NPM-malliin.

NPM-mallin mukaista desentralisointia ja toimintojen yksityistämistä ei haastatteluiden
perusteella

ilmennyt

merkittävästi,

vaikka

joitakin

toimintoja,

esimerkiksi

tietohallintopalvelut, on eriytetty viraston sisäisestä toiminnasta. Esimerkiksi tilaajatuottaja-mallin periaatteiden soveltaminen viraston toiminnassa ei noussut haastatteluissa
selkeästi esiin. Tausta-aineiston ja haastatteluiden perusteella aluehallinnon uudistuksissa
toiminnan tehostamista on ilmeisesti haettu yhdistelemällä eri yksiköitä toisiinsa ja
tehostamalla tilojen käyttöjä, mikä on myös linjassa NPM-mallin kanssa.
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Sopimusjohtaminen ministeriöiden ja virastojen välillä kuvastaa hieman vastuun
hajauttamisen periaatetta, mutta kontrolli on kuitenkin ministeriöiden taholta vahvaa.
Haastatteluiden perusteella valtaa ei ole merkittävästi hajautettu eikä johtamista vapautettu
ministeriöiden taholta toisin kuin NPM-malli linjaa, vaan aluehallintovirastot ovat
tulossopimusten sekä tulos- ja raportointivastuun kautta ministeriöiden melko vahvassa
kontrollissa. Viraston sisällä taas johto on haastatteluiden perusteella jakanut vastuuta ja
autonomiaa eri hallinnonalojen yksiköille, jotka voivat itsenäisesti kehittää oman yksikön
toimintaprosesseja, mikä viittaa myös erikoistumiseen. Organisaatiota on siten madallettu.
Kuitenkin esimerkiksi resurssi- ja henkilöstörekrytointiasiat ovat pitkälti vain viraston
johdon ja ministeriöiden päätettävissä.

NPM-malli on ollut julkishallinnon ja -johtamisen valtavirtamalli viime vuosikymmenet
1980-luvulta lähtien, joten mallin ilmeneminen aluehallintovirastojen toiminnassa ei ollut
yllättävää. Mallin periaatteita noudatetaan laaja-alaisesti, ja niiden kritisointikin tuli monen
haastattelun osalta esiin. NPM-mallin kritisoinnin voidaan katsoa olevan linjassa
uudempien NPG- ja NWS-mallin periaatteiden kanssa.

6.2 New Public Governance
Mallin periaatteet (Osborne 2006, 383; Hakari 2013, 45):


Moniarvoisuus (pluralismi)



Organisaatioiden monitasoinen ja verkostomainen kontrollointi



Palveluiden järjestämisprosessien ja seurausten korostaminen tuotannossa



Asiakaslähtöisyys palvelutuotannossa



Demokraattinen osallistuminen ja edustuksellisuus päätöksenteossa



Kumppanuussuhteet ja sopimukset eri toimijoiden kanssa (korporatismi)

NPG-mallin periaatteet ovat nähtävissä haastatteluissa monelta osin. Ne ilmenevät muun
muassa haastateltavien näkemyksestä, että verkostomaista yhteistyötä ja tiedottamista tulisi
lisätä aluehallintoviraston toiminnassa vaikuttavuuden vuoksi. Sama tulee esiin myös
strategia-asiakirjassa sekä strategisissa tulossopimuksissa. Tulosten perusteella NPG-mallia
ei vielä kokonaisvaltaisesti sovelleta viraston toiminnassa, vaan siihen ollaan pyrkimässä ja
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toimintaa kehitetään mallin mukaisemmaksi koko ajan. NPG-mallin laajempi soveltaminen
näyttää olevan tulosten perusteella tulevaisuuden trendi myös aluehallintoviraston työssä.
Tämä osittain kuvastaa sitä, miten hallinta-ajattelu on vielä kehittymässä ja laajentumassa
julkisessa hallinnon ja -johtamisen toteuttamisessa. Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa
on todettu (Osborne 2010; Hakari 2013), NPG-malli on ilmeisesti seuraava valtavirran
julkishallintomalli tulevaisuudessa myös aluehallintoon liittyen.

Myös pyrkimys asiakaslähtöisyyteen ja avoimuuteen sekä palveluprosessien kehittäminen
yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa viittaavat NPG-malliin. Asiakkaiden ja
sidosryhmien mahdollisuutta vaikuttaa viraston toiminnan kehittämiseen on pyritty
lisäämään. Tätä on toteutettu kyselyillä, palautteen keräämisellä sekä yhteisten
keskustelutilaisuuksien järjestämisen kautta. Tämä kuvastaa myös moniarvoisuuden
sisäistämistä eli viraston arvoihin ja periaatteisiin pyritään sovittamaan lain puitteissa
muidenkin yhteiskunnan toimijoiden näkemyksiä. Prosessien hallinnan ja jatkuvan
kehittämisen korostaminen ovat myös NPG-mallin mukaista. Myös puheet strategioista ja
niiden

toteuttamisesta

kuvaavat

hallinta-tyyppistä

ajattelua.

Aluehallintoviraston

valvontatehtävissä sekoittuvat valvonnan kohteen, asiakkaan ja yhteistyökumppanin roolit.
Virasto ei voi yksinään vaikuttaa yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen, vaan
tarvitsee vahvasti myös muiden yhteiskunnan toimijoiden osallistumista jossakin
muodossa. Virastoissa on huomioitu niiden toimintaympäristön monimutkaisuus ja
moniarvoisuus, jotka pyritään ottamaan toiminnassa huomioon NPG-mallin mukaisesti.

Aluehallintovirastot eivät kuitenkaan sovella ja hyödynnä verkostomaista yhteistoimintaa
samalla tavalla kuin kunnat. Ne eivät tee samoissa määrin sopimuksia viraston
ulkopuolisten toimijoiden kanssa, eli ne eivät voi esimerkiksi yksityistää keskeisiä
viranomaistehtäviä yrityksille. Virastot ovat valvonta- ja laillisuusviranomaisia ja ne täten
ehkä

näyttävät

pitäytyvän

tässä

roolissa

verkostotoiminnassa.

Laillisuus-

ja

valvontaviranomaisilla on myös tietynlaiset lainsäädännölliset rajat, mihin asti he voivat
päästää muita toimijoita mukaan. Toisaalta virastot pyrkivät tapaamaan sidosryhmien
edustajia

erilaisissa

työryhmissä

ja

yhteistyökokouksissa,

joissa

virasto

pyrkii

vaikuttamaan ja ohjaamaan tiedottamalla. Tämän tyyppisen toiminnan korostaminen ja
toivominen nousi vahvasti esiin tuloksissa.
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Sopimusmuotoinen johtamissuhde ministeriöiden ja virastojen välillä kuvastaa myös
hallinta-ajattelua, vaikka tämä on samalla yhteydessä vahvasti NPM-mallin. Jotkut
haastateltavat mainitsivat valtiokonserni-termin, joka myöskin viittaa hallinta-tyyppiseen
toimintaan valtiohallinnossa, johon aluehallintovirasto kytkeytyy. Aluehallintovirasto on
yksi julkisyhteisö valtiohallinnon verkostossa, jota keskusvalta eli ministeriöt pyrkivät
hallitsemaan ja ohjaamaan.

NPG-mallin periaatteet ilmenevät haastatteluissa. Malli on kuitenkin haastatteluiden
perusteella vasta tulossa aluehallintoviraston toimintaan, ja sen periaatteita pyritään vielä
sovittamaan aluehallintoviraston toimintaan. Malli kuvastaa hyvin hallinta-ajattelutavan
laajentumista julkiseen hallintoon ja -johtamiseen.

6.3 Neo-Weberian State
Mallin periaatteet (Pollitt & Bouckaert 2011, 118‒119.):

Weberian-elementit:


Valtion merkityksellinen ja tunnustettu rooli yhteiskunnallisten ongelmien
ratkaisijana



Edustuksellisen demokratian korostaminen julkishallinnossa vallankäytön
oikeuttamiseksi



Hallinnon

lainsäädännön

vahvistaminen

kansalainen‒valtio

-suhteen

parantamiseksi (tasa-arvo, yksityisyys, oikeusturva)


Julkisten palveluiden erityisyyden ja jatkuvuuden säilyttäminen

Neo-elementit:


Päähuomion kiinnittäminen byrokraattisten sääntöjen ja proseduurien
noudattamisen sijasta kansalaisten tarpeisiin ja toiveisiin



Laadun ja ammattimaisuuden korostaminen palveluiden järjestämisessä



Lainsäädännön uudistaminen resurssien hallinnan parantamiseksi



Virkamiesjohtamisen asiakaslähtöisyys
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NWS-mallin tarkastelu aineistosta on ollut haasteellisempaa verrattuna kahteen muuhun
julkishallintomalliin. Mallin elementit ilmenevät monin tavoin aineistossa mutta, onko
kyse oikeastaan perinteisestä julkishallintomallista, joka vielä ilmenee aluehallintoviraston
toiminnassa? Mallin elementtien kiistaton havaitseminen haastatteluista on ollut
haasteellista.

Havainnot

voitaisiin

perustellusti

yhdistää

myös

perinteiseen

julkishallintomalliin NWS-mallin sijaan. Tämä kriittinen pohdinta kannattaa pitää mielessä
haastatteluaineiston analysoinnissa ja tulosten tulkinnassa. Kuitenkin NWS-mallin
ilmenemisen tueksi voidaan esittää joitakin havaintoja.

NWS-mallin ilmenemisen puolesta aluehallintoviraston henkilöstön toiminnassa puhuvat
etenkin vetoaminen lainsäädännön noudattamiseen sekä viraston erityinen rooli julkisena,
puolueettomana

lainvalvojana.

Aluehallintoviraston

tehtävänä

on

vaikuttaa

yhteiskunnallisiin ongelmiin, ja virastolla on tähän äänestäjien ja veronmaksajien antama
mandaatti, vaikka siihen suhtaudutaan välillä kriittisesti kansalaisten suunnalta. Tämä
kaikki

viittaa

mallin

Weberian-elementteihin.

Virastossa

on

säilynyt

vahvana

johtamishierarkia, jolla pyritään edistämään toiminnan jatkuvuutta, vaikka hierarkiaa ei
korosteta johtamisessa ja sillä oli haastatteluissa hieman negatiivinen kaiku.

Asiakaslähtöisyyden ja palveluprosessien korostaminen viraston toiminnassa taas viittaavat
mallin Neo-elementteihin. Viraston toiminnan laadun ja vaikuttavuuden korostaminen ovat
NWS-malliin yhteydessä. Malliin voidaan myös yhdistää viraston palveluprosessien
kehittäminen asiakasnäkökulmaan sopivammaksi ja tavoite, että prosessit palvelisivat
toiminnan vaikuttavuutta. Lainsäädännön muokkaaminen toimivammaksi esimerkiksi
kanteluprosessien sujuvuuden kehittämiseksi ja resurssien järkevämmän käytön vuoksi
viittaa NWS-malliin. Suhteiden kansalaisiin päin uskottiin paranevan lainsäädännön
uudistamisen myötä. Monissa haastatteluissa pohdittiin, miten henkilöstön toiminta
palvelee asiakasta ja miltä viraston toiminta näyttää kansalaisten suuntaan, mikä kuvastaa
asiakaslähtöisyyden ja yhteiskunnallisen vastuun sisäistämistä viranomaistoiminnassa.

Uudistuksiin suhtaudutaan jatkuvuuden kannalta kriittisesti, koska NWS-mallin mukaisesti
aluehallintovirasto toteuttaa yhteiskunnallista tehtävää, joka voi uudistusten seurauksena
vaarantua. Myös virastojen autonomiaa suhteessa ministeriöihin toivottaisiin lisää, mikä
voi viitata julkishallinnon organisaation erityisaseman ja sen tehtävien korostamiseen.
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Tutkimuksen

perusteella

NWS-malli

elementteineen

ilmenee

aluehallintoviraston

henkilöstön haastatteluissa, ja tulosten voidaan katsoa olevan linjassa Pollittin ja
Bouckaertin (2011) johtopäätöksen kanssa, kun he sijoittivat tutkimuksissaan Suomen
NWS-mallia

edustaviin

malleihin.

Toisaalta

haastatteluiden

perusteella

voidaan

oikeutetusti kysyä, edustaako Neo-Weberian State -malli kuitenkin käytännössä edelleen
perinteistä julkishallintomallia, johon on vain sekoittunut NPM-mallin ja NPG-mallin
piirteitä?

6.4 Yhteenveto julkishallintomalleista
Julkishallintomalleja on tarkasteltu kirjallisuusluvussa ja tässä johtopäätösluvussa erillään
toisistaan, mutta todellisuudessa julkishallintomallit ilmenevät aluehallintoviraston
toiminnassa yhtä aikaa. Mikään malli ei esiinny yksinään riippumatta toisesta. Mallithan
ovat alun perin muodostuneet muiden mallien vajavuuksien ja epäkohtien myötä. Eri
julkishallintomallit periaatteineen täydentävät toisiaan julkisen hallinnon ja johtamisen
organisoinnissa, kuten Osborne (2010) ja Hakari (2012) ovat omissa tutkimuksissaan
todenneet. Tämä näkyy myös aluehallintovirastoissa. Julkishallintomallit periaatteineen
ovat pikemminkin työkaluja, joiden avulla voidaan tarkastella julkisten organisaatioiden
hallintoa ja johtamista eri näkökulmista, ja niitä hyödyntäen voidaan kehittää hallintoa ja
johtamista haluttuun suuntaan. Voidaan siten esittää, että kaikki kolme mallia ovat
käyttökelpoisia julkishallinnon tarkasteluun, ja ne yhdessä täydentävät kokonaiskuvaa
julkisen hallinnon tilasta ja kehityksestä.

Tarkasteltujen kolmen julkishallintomallien lisäksi haastatteluiden analysoinnin perusteella
on pystytty esittämään havaintoja myös muiden julkishallintomallien ilmenemistä.
Tietojärjestelmät ja sähköinen viestintä aluehallintovirastojen toiminnassa puoltavat
vahvasti Dunleavyn (2006) esittämän Digital-Era Governance -mallin ilmenemistä. DEGmalli on NPG-mallin lisäksi toinen varteen otettava julkishallintomalli julkishallinnon
kehityksen ja tulevaisuuden tarkasteluun. DEG-malli viittaa julkisen hallinnan uudelleen
järjestymiseen digitalisoitumisen vaikutuksesta ja ajattelutavan muutokseen julkisen
hallinnan

toteutuksessa.

Aluehallintovirastojen

toiminnassa

informaatioteknologian

merkitys on vielä vankasti työkalumuotoista, kun taas ajattelutavat virastojen toiminnassa
viestivät pikemminkin tutkimuksessa varsinaisesti tarkasteltavien julkishallintomallien
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piirteitä. Tulosten perusteella myös DEG-mallia voidaan hyödyntää julkisen hallinnon ja
johtamisen kehityksen tarkasteluun.

Tulosten perusteella NPM-malli ilmeni ehkä kahta muuta tarkasteltua mallia selkeämmin,
mikä ei toisaalta ole yllättävää, koska NPM-malli on vaikuttanut julkisen johtamisen
periaatteisiin jo pitkän aikaa. Kaksi muuta mallia ovat uudempia, osittain NPM-mallin
kritisoinnin pohjalta kehitettyjä. Tämän vuoksi niiden ilmeneminen vaati siten enemmän
analysointia ja tukea kirjallisuudesta. Tulosten ja johtopäätösten perusteella voidaan
kuitenkin todeta, että uudet mallit tarjoavat NPM-mallin lisäksi hyvän vaihtoehdon
julkisen hallinnon ja -johtamisen tutkimiseen, ja niiden avulla voidaan saavuttaa
monipuolisempi kuva julkishallinnon kentän nykytilasta ja tulevaisuudesta.
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7 POHDINTA

Tämän tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset ovat pääsääntöisesti linjassa aikaisempien
julkishallinnon

tutkimusten

ja

teorioiden

kanssa.

Kaikki

kolme

tarkasteltua

julkishallintomallia ilmenevät aikaisemman tutkimustiedon mukaisesti. New Public
Management -malli ilmenee selkeimmin tulosohjausperiaatteiden kautta aluehallintoviraston toiminnassa. Neo-Weberian State -malli taas kuvastaa viraston erityistä roolia
julkisena laillisuus- ja valvontaviranomaisena. New Public Governance -malli puolestaan
selittää viraston toiminnan ja toimintaympäristön monimutkaista muutosta, jossa valta ja
vastuu ovat yhä hajautetumpia eri sidosryhmien kesken. Kaikki kolme mallia kuvaavat
aluehallintoviraston toimintaa ja toimintaympäristöä eri tavoin tarjoten erilaisia vastauksia
julkishallinnon ja -johtamisen kehityksestä ja muutoksesta. Voidaan perustellusti olettaa
mallien ilmenevän myös tulevaisuudessa. Mallit kuvastavat eri tavoin julkishallinnon
uudistuksia, joita on kohdistettu myös aluehallintoon viime vuosina. Kuitenkin tämän
tutkimuksen tulosten perusteella NPG-mallin periaatteita saatetaan painottaa ja soveltaa
tulevaisuuden uudistuksissa yhä enemmän, kuten Osborne (2010a) ja Hakari (2013) ovat
todenneet omissa tutkimuksissaan.

Pollitt ja Bouckaert (2011, 115–125) luokittelivat Suomen NWS-mallin valtioihin
julkishallinnon kansainvälisessä vertailututkimuksessaan. Luokittelun perusteena he
käyttivät NMP-mallin markkinamekanismin soveltamisen periaatetta eli kuinka keskeistä
markkinaehtoisuus on ollut valtioiden julkishallinnon uudistuksissa. Tähän luokitukseen
voidaan tämänkin tutkimuksen perusteella yhtyä, mutta toisaalta tässä tutkimuksessa
johtopäätökset

ovat

monisyisempiä.

Pollitt

ja

Bouckaert

tarkastelivat

valtioita

kansainvälisesti yleisellä tasolla, ja tutkimus oli kattavaa, mutta mihinkään valtioon tai
julkishallinnon organisaatioon ei keskitytty perusteellisesti. Tässä tutkimuksessa
keskityttiin yhteen julkisen hallinnon organisaatioon ja tulosten perusteella voitiin havaita
kattavasti kaikkien kolmen julkishallintomallin periaatteita. Yksittäisen valtion tai
julkishallinnon organisaation kohdalla on vaikeaa tehdä tarkkaa luokittelua tietynlaiseen
malliin. Pollitt ja Bouckaert (2011, 209) myös mainitsevat malleista, että niiden perusteella
ei voida laatia selkeää empiiristä karttaa, miten valtioiden julkishallinnot ovat kehittyneet
ja miten ne mahdollisesti kehittyvät tulevaisuudessa. He ovat tutkimuksissaan havainneet,

96

ettei ”puhtaita”, jonkin tietynlaisen mallin valtioita ole loppujen lopuksi olemassakaan.
Jokaisen valtion ja julkishallinnon kehitykseen vaikuttavat aina monet erilaiset tekijät,
kuten luvussa 2.3 esiteltiin (ks. kuvio 1). Täten luokittelu NPM-, NPG, NWS-mallin tai
jonkin muun mallin valtioksi on yksinkertaistavaa, koska loppujen lopuksi todellisuus on
paljon monimutkaisempaa.

Julkishallinnon uudistusten tavoitteet ovat usein kunnianhimoisia ja niissä pyritään yleensä
merkittäviin

muutoksiin

julkishallintomallin

toimintatavoissa

mukaisesti.

ja

Kuitenkin

organisaation

uudistukset

ja

rakenteissa

jonkin

julkishallintomallien

soveltaminen muokkaavat harvoin valtion hallintoa niin perusteellisesti kuin uudistusten
retoriikassa linjataan. Esimerkiksi Pohjoismaat ovat pysyneet uudistuksista huolimatta
suuren

julkisen

sektorin

maina

ja

anglosaksiset

valtiot

ovat

pitäytyneet

markkinaehtoisemmassa, pienen julkisen sektorin ryhmässä. Samoin Pohjoismaissa
edelleen luotetaan viranomaisiin enemmän kuin esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa, mikä
viittaa tietynlaisen hallintokulttuurin pysyvyyteen. Julkishallinnon uudistuksia on toteutettu
runsaasti eri maissa viime vuosikymmeninä, mutta uudistusten tavoitteet näyttävät
pysyneen samoina. Aina 1980-luvulta lähtien uudistuksissa on tavoiteltu tehokkaampaa ja
asiakaslähtöisempää julkishallintoa. Joko aikaisempia tavoitteita ei ole saavutettu tai uudet
yhteiskunnalliset muutokset vaativat lisää uudistuksia. Uudistusten seurauksia ja
tavoitteiden toteutumista seurataan harvoin pitkällä aikavälillä, mikä hankaloittaa
uudistusten arviointia. Julkishallinnon uudistuksissa pikemminkin otetaan käyttöön uusia
työkaluja johtamisen toteuttamiseen kuin muokataan valtion instituutioita. (Pollitt &
Bouckaert 2011, 214–218.) Edellä kuvattuja ilmiöitä on havaittavissa myös tässä
tutkimuksessa tausta-aineiston ja tulosten perusteella.

Nykyinen hallintolaki myös vaikuttaa keskeisesti julkiseen hallintoon ja johtamiseen.
Hallintolaissa on säädetty monista hyvän hallintotavan periaatteista, jotka viranomaisten on
otettava toiminnassaan huomioon. Laki on myös uudistettu vastaamaan nykyistä EUlainsäädäntöä. Laki koskee kaikkea viranomaistoimintaa julkishallinnon muutoksista ja
uudistuksista huolimatta. Hallintolaki varmistaa täten tietynlaisten julkishallinnon
periaatteiden säilymisen viranomaistoiminnassa. Hallintolain säädökset voivat olla joskus
myös

ristiriidassa

julkishallintomallien

julkishallinnon
periaatteiden

uudistusten

kanssa.

tavoitteiden

Esimerkiksi

julkisen

kanssa

ja

eri

palvelutuotannon
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uudistaminen voi joskus olla ristiriidassa hallintolain yhdenvertaisuus-periaatteen kanssa,
jos uudistunut palveluntuotanto asettaa eri asiakkaat erilaiseen asemaan. (Hallintolaki
6.6.2003/434; Laakso 2009, 44–74)

Aluehallintoon kohdistetut uudistukset ja niiden tavoitteet ovat olleet merkittäviä mutta
niiden toteutuminen on vaihdellut. Aluehallintoa aiotaan myös jälleen uudistaa
lähivuosina. Tutkimuksen toteutuksen aikana valtiovarainministeriö julkaisi keskus- ja
aluehallinnon virastorakenneselvityksen (VIRSU), jossa esitetään valtion keskus- ja
aluehallinnon uudistamistarpeita ja vaihtoehtoja nykyisen hallituksen hallitusohjelman
pohjaksi (Valtiovarainministeriö 2015). Myös aluehallintoviranomaisten yleishallinnollista
strategista ohjausta aiotaan uudistaa. Uuden linjauksen mukaan aluehallintovirastoille ja
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille laaditaan yhteinen strategia-asiakirja ja
kunkin viranomaisen kanssa tehdään yksi tulossopimus hallituskauden ajaksi. (Työ- ja
elinkeinoministeriö 2015.) Näissä uudistuksissa pyritään korjaamaan ongelmia, joita on
havaittu aikaisempien uudistusten seurauksena. Virastorakenneuudistuksessa pyritään
jälleen selkeyttämään keskushallinnon ja aluehallinnon rakenteita ja tehtäviä, ja
strategisesta ohjauksesta halutaan saada entistä strategisempaa ja vaikuttavampaa. Voidaan
kysyä aluehallinnon osalta, ollaanko jonkinlaisessa uudistamiskierteessä, jossa uusilla
toimenpiteillä

ja

työkaluilla

pyritään

korjaamaan

edellisten

ongelmia?

Myös

tulosohjauksen ongelmat vaikuttavat olevan paljolti samoja kuin kymmenen vuotta sitten
(Tulosohjauksen käsikirja 2005). Jo tuolloin raportoitiin tulosohjauksen olevan siilomaista
ja hallinnonalakohtaista, ja viranomaisten tavoitteiden seurannan ja mittaamisen olevan
haasteellista ja ristiriitaista. Tutkimusten tulosten perusteella samat ongelmat ovat edelleen
läsnä, ja niitä pyritään ratkaisemaan uusilla linjauksilla ja rakenneuudistuksilla.

Juha Sipilän hallitusohjelman (Valtioneuvoston kanslia 2015) linjausten mukaan
aluehallinnon uudistamisesta tehdään aikaisemman VIRSU-hankkeen pohjalta erillinen
selvitys, jossa lähtökohtaisesti selvitetään aluehallinnon tehtävien sovittamista alueellisille
itsehallintoalueille, jotka vastaisivat myös sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä.
Itsehallintoalueen johto valittaisiin vaaleilla. Tämä olisi mittava julkishallinnon uudistus,
joka vastaisi toteutuessaan osittain Ruotsin maakäräjäkunta-mallia. Uudistus ohjaisi
hallinnollista vastuuta ja valtaa merkittävästi paikallishallinnon eli kuntien vastuulle. Tämä
taas viittaisi kunnallishallintoperustaiseen näkökulmaan aluehallinnon järjestämisessä.
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Aluehallinnon tehtäviä toteutettaisiin enemmän ”bottom up” -periaatteella. Valtiolle jäisi
tässä ehkä valtakunnallinen laillisuusvalvonnan rooli kuntien ottaessa päävastuun alueiden
kehittämisestä ja hyvinvoinnin edistämisestä paikallistasolla. Uudistus vaikuttaisi
merkittävästi aluehallinnon kansanvaltaistamiseen, kun aluehallinnon johto valittaisiin
vaaleilla. Julkishallintomalleista tämä viittaisi eniten NPG-malliin, koska uudistuksessa
hajautettaisiin valtaa ja vastuuta paikallishallinnon toimijoille ja valtiolla olisi enemmän
yhteistyökumppanin

rooli

alueiden

ja

niiden

hyvinvoinnin

kehittämisessä.

Hallitusohjelmassa on asetettu myös mittavia julkishallinnon digitalisaatiotavoitteita.
Kaikki julkishallinnon palvelut pyritään lähtökohtaisesti sähköistämään. Tämä kuvastaa
taas Dunleavyn (2006) DEG-mallin periaatteita ja julkishallinnon tulevaisuutta. Toisaalta
hallitusohjelmassa on selkeästi nähtävissä lisäksi perinteisiä NPM-mallin mukaisia
linjauksia, kuten julkisen talouden säästötavoitteita, julkisen hallinnon joustavoittamista
säädöksiä purkamalla sekä yksityisen sektorin osuuden lisäämistä palvelutuotannossa.
Hallitusohjelman tavoitteiden ja linjausten perusteella tuleva hallituskausi tietää
julkishallinnon osalta mittavia uudistuksia ja muutoksia. Jää nähtäväksi, mitkä
julkishallintomallit periaatteineen nousevat uudistusten keskeisiksi välineiksi.

Julkishallinnon uudistukset ja julkishallintomallien soveltaminen on paljolti yhteydessä
myös hyvinvointivaltion muutoksiin. Edellä todettiin, että uudistusten toteutus ja
julkishallintomallien soveltaminen vaihtelee paljon eri valtioiden välillä. Tämä selittynee
erilaisilla hyvinvointivaltiomalleilla, joita eri valtiot historiallisesti edustavat. Eri valtioiden
hyvinvointimallin mukaiset perustat ja instituutiot ovat erilaisia, jolloin niiden
uudistaminenkin voi johtaa erilaisiin tuloksiin, vaikka julkishallintomalli olisi sama. Viime
vuosikymmeninä hyvinvointivaltion on katsottu olevan kriisissä talouspoliittisten
muutosten, globalisaation aiheuttamien haasteiden sekä väestöllisten ja sosioekonomisten
muutosten takia (Pierson 2007, 201–231). Nämä globalisaation ja uudenlaisen
talouspolitiikan tuomat haasteet ovat aiheuttaneet muun muassa vaatimuksia erilaisten
instituutioiden joustavuuden lisäämisestä sekä hierarkian ja byrokratian purkamisesta.
Nämä vaatimukset ovat kohdistuneet vahvasti hyvinvointivaltion instituutioihin. (Sennett
2002, 45–64; Julkunen 2008, 178–188.) Julkishallintomallit voidaan nähdä välineinä
haasteiden ja vaatimusten kohtaamiseksi, mutta samalla ne myös itse kuvastavat
hyvinvointivaltion muutosta.
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Haastatteluiden analysoinnin pohjalta pystyttiin tekemään havaintoja julkisen hallinnon ja
johtamisen erilaisista piirteistä, jotka ovat yhdistettävissä erilaisiin julkishallintomalleihin.
Analyysin tulosten ja johtopäätösten perusteella tutkimuskysymykseen saatiin vastauksia.
Tutkimuksen voidaan katsoa kuitenkin sisältävän joitakin rajoitteita. Ensinnäkin
tutkimuksessa käytettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä, jotka aina nostavat esiin
kysymyksen tulosten tulkinnasta ja siten luotettavuudesta ja yleistettävyydestä.
Haastatteluissa tutkija vaikuttaa aineiston laatuun jo keruuvaiheessa ja edelleen aineiston
tulkinta

on

subjektiivista.

Haastateltavien

antama

informaatio

perustuu

heidän

kokemuksiin ja havaintoihin, jotka ovat tietynlaisessa ajassa ja tilanteessa muodostuneita.
Nämä kokemukset uudelleenmuotoutuvat jälleen haastattelutilanteessa tutkijan ja
haastateltavan vuorovaikutuksen kautta. Toiseksi tutkimus on ollut alusta lähtien hyvin
teorialähtöistä, mikä on ohjannut tutkimuksen toteutusta. Haastattelurunko laadittiin
perustuen julkishallintomallien periaatteisiin ja aikaisempaan tutkimukseen. Analyysin
toteutus oli teorialähtöistä, mikä ohjasi tulosten ja johtopäätösten muodostamista. Voidaan
täten pohtia, onko jotakin aineiston mahdollisesti tarjoamaa informaatiota jäänyt
havaitsematta teorialähtöisyyden vuoksi. Kolmanneksi tutkimuskohteen valinta ja rajaus
vaikuttivat kerättyyn tietoon julkishallintomalleista. Aineisto kerättiin aluehallintoviraston
yhden vastuualueen henkilöstön haastatteluilla, jolloin voidaan pohtia, millaisia vastauksia
olisi saatu, jos haastatteluotos olisi ollut toisenlainen. Tässä tutkimuksessa tulokset
perustuvat vastuualueen henkilöstön raportoimiin kokemuksiin esimerkiksi ministeriöiden
ohjauksesta ja yhteistyöstä muiden vastuualueiden kanssa.

Edellä mainitut rajoitteet on perusteltua huomioida mutta samalla näille tutkimuksellisille
valinnoille on myös puoltavia seikkoja. Laadullinen tutkimusote on tarjonnut
monipuolisempaa ja syvällisempää informaatiota tutkimusaiheesta, kuin mitä määrällinen
tutkimus

olisi

voinut

mahdollisesti

tarjota.

Julkishallintomallien

käsitteiden

operationalisointi ja kysymyslomakkeen laadinta näiden pohjalta olisi ollut hyvin
haasteellista. Teorialähtöinen analyysi on myös perusteltua, koska teoreettisten
julkishallintomallien ilmenemistä tarkasteltiin henkilöstön raportoimana. Aineistolähtöistä
tutkimusotetta olisi ollut haastavaa soveltaa tämän tutkimustehtävän toteutukseen.
Tutkimuskohteen rajaaminen yhteen viraston vastuualueeseen taas on perusteltua, sillä sitä
kautta oli mahdollista saada yhtenäisempi kuva tarkasteltavien ilmiöiden vaikutuksesta
yhteen vastuualueeseen. Esimerkiksi johtamisen toteutuksesta ja tehokkuuden seurannasta
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saatiin vastauksia niin esimiehiltä kuin muulta henkilökunnalta. Kyseiseen vastuualueeseen
sisältyi monen eri hallinnonalan yhteiskuntapoliittisia tehtäviä, mikä tekee vastuualueesta
mielenkiintoisen tutkimuskohteen yhteiskuntapolitiikan tutkimuksen näkökulmasta.

Tutkimuksen eduiksi voidaan katsoa seuraavia asioita. Tutkimuksessa tarkasteltiin
samanaikaisesti eri julkishallintomalleja, jolloin malleja pystyttiin vertailemaan ja
arvioimaan suhteessa toisiinsa. Mallit tarjosivat erilaisia näkökulmia eri aihepiireihin
liittyen, esimerkiksi johtamisen toteutumiseen. Tutkimuksen teoriaosuus pohjautui
vahvasti Pollittin ja Bouckaertin (2011) kansainväliseen arvioon julkishallintomallien
ilmenemisestä eri valtioissa, ja muun muassa heidän havaintojaan haluttiin verrata tämän
tutkimuksen tuloksiin ja johtopäätöksiin. Yhteiskuntapoliittisessa tutkimuksessa on tähän
mennessä tarkasteltu kriittisesti ja laajasti NPM-mallin soveltamista julkisen johtamisen
toteutuksessa mutta kaksi muuta mallia, NPG- ja NWS-malli ovat vielä toistaiseksi jääneet
suhteellisen vähälle huomiolle. Aikaisemman tutkimustiedon ja tämän tutkimuksen
tulosten perusteella etenkin NPG-malli näyttäisi olevan tulevaisuudessa valtavirran
julkishallintomalli,

mikä

tulisi

noteerata

yhteiskuntapolitiikan

tutkimuksessa

tulevaisuudessa. Nämä mallit tarjoavat NPM-mallin ohella monipuolisempaa tietoa
julkisen hallinnon ja johtamisen nykytilasta sekä yhteiskuntapolitiikan toteutuksesta.
Malleja voidaan hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksissa esimerkiksi tämän hallituskauden
julkishallinnon uudistuksiin liittyen. Nykyisessä hallitusohjelmassa linjatut julkishallinnon
uudistustavoitteet

aluehallintoon

yhteiskuntapoliittisesti

ja

merkityksellisiä,

sosiaalijoten

ja

terveyshuoltoon

uudistuksia

on

liittyen

perusteltua

ovat
seurata

yhteiskuntapolitiikan tutkimuskentällä esimerkiksi julkishallintomalleja hyödyntäen.

Julkishallintomallien kehitykseen ovat vaikuttaneet erilaiset historialliset ajanjaksot sekä
koulukunnat (ks. luku 2.1), joiden vaikutukset ilmenevät nykypäivänkin julkishallinnossa.
Mallien mukaiset uudistukset muokkaavat julkishallintoa ja vievät kehitystä tietynlaiseen
suuntaan, mutta aikaisempien mallien vanhat piirteet yleensä säilyvät vahvasti muutoksista
huolimatta. Tämä on yksi merkittävä syy, mikä tekee julkishallinnon ja -johtamisen
tutkimisesta mielenkiintoista nyt ja tulevaisuudessa.
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