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ohjausta.  EKSOTESSA on paljon eritysosaamista, joka on käytettävissä koko Etelä-

Karjalan alueen asukkaiden hyväksi. Organisaatiomuutoksessa on mukana keskeiset 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa     

 

Kuntien yhteistyö on pitkään perustunut sekä väljiin ja vapaaehtoisiin 

yhteistyömuotoihin kahden tai useamman kunnan välillä että pakolliseen 

yhteistyöhön kuntayhtymissä ns. pakkojäsenyyden perusteella. On erilaista 

seutukunnallista ja maakunnallista yhteistyötä ja yhteistyöelimiä sekä 

yhteisesti tuotettuja palveluita yms. järjestelyitä. Kiinteämmin ja 

muodollisemmin yhteistyö on rakentunut kuntayhtymien pohjalle.  

 

Osapuolina näissä kuntien yhteistyöjärjestelyissä on siis yleensä kaksi tai 

useampia kuntia. Seutukunnassa kuntia on useimmiten neljästä kahdeksaan 

kappaletta. (Haveri & Maijonen 1995,17) Miten seutu sitten muuten 

määräytyy tai muodostuu? Haverin ja Maijosen mukaan seutuistumisella 

viitataan erityisesti kaupunkiseutujen merkityksen kasvuun mutta että 

kaupunkien ja maaseudun välinen kahtiajako on vähitellen purkautumassa: 

Kun aiemmin kaupunki ja maaseutu nähtiin erillisinä ja vastakkaisina, 

seutuistumiskeskustelussa seudut ja niiden ominaispiirteet on nostettu 

tärkeämmiksi. (Haveri & Maijonen 1997,16) Jalkanen näkee 

seutukuntatason yhteistyön tärkeäksi ja seutukaupunkien roolin 

merkittäväksi. Hänen mukaansa kuntien johtamisessa tarvitaan 

yhteistyökumppaneita ja yhteistä laaja-alaista edunvalvontaa, joka on 

Jalkasen mukaan seutukaupunkien toiminnan tärkein painopiste. (Jalkanen 

2009, 82) Myös Haveri ja Maijonen näkevät juuri seutukuntatason 

merkittäväksi yhteistyötahoksi koska seutukunnat ovat maakuntia 

välittömämpiä asukkaiden ja yritysten jokapäiväisen elämän 

toimintaympäristöjä ja siksi ruohonjuuritason näkemysten huomioiminen on 

tehokkaampaa seutukuntatasolla kuin maakuntatasolla (Haveri & Maijonen 

1995,17). 

 

Seutukunnista ja maakunnista saatetaan puhua eri yhteyksissä eri tavoin ja 

niillä saatetaan tarkoittaa hiukan erilaisia asioita. Keskeistä on kuitenkin se, 
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että alue muodostaa kokonaisuuden eikä ole epäselvää, mitä aluetta 

milloinkin tarkoitetaan ja mitä kuntia siihen kuuluu.  

 

Suomen eri osissa seutukunnan tai maakunnan merkitys tai läheisyys, 

ainakin ihmisten mielissä, saattaa vaihdella.  

 

Etelä-Karjala on käsitteenä ja alueena, ainakin täällä asuville, selkeä ja 

yksiselitteinen. Etelä-Karjala on laajasti käytössä jopa yritysten nimissä 

vaikka toiminta pääasiassa keskittyisi johonkin Etelä-Karjalan kuntaan. 

Etelä-Karjala tulee kuitenkin selväpiirteisesti ja yksiselitteisesti määriteltyä 

maakunta-liiton, Etelä-Karjalan maakuntaliiton ja sen jäsenkuntien kautta. 

Etelä-Karjalan liiton jäsenkuntia ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, 

Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Suomenniemi ja Taipalsaari 

(Etelä-Karjalan liitto 2010 ja Liite 1).  

 

Etelä-Karjalan voidaan ajatella jakaantuvan kahteen seutukuntaan: Imatran 

seutukunta ja Lappeenrannan seutukunta. Tämä seutukuntajako ei ole 

kuitenkaan siinä määrin virallinen kuten on maakuntaliiton muodostama 

maakuntajako. Kunnallisen yhteistyön kannalta saattaa jopa olla 

hedelmällisempää puhua Etelä-Karjalasta kuin Lappeenrannan ja Imatran 

seutukunnista.  Mainituista seutukunnista puhuminen saattaa jopa johtaa 

kielteiseen mielleyhtymään alueellisesta ”kaksinapaisuudesta”. 

 

Etelä-Karjalan eri alueita jaotellaan, puhekielessä ja ainakin tässä 

tutkimuksessa joidenkin haastateltavien käyttämien termien mukaan myös 

seuraavasti. Länsi-Saimaan alueella tai Länsi-Saimaan kunnilla tarkoitetaan 

Lemiä, Luumäkeä, Savitaipaletta ja Taipalsaarta. Pohjoisella alueella tai 

pohjoisen alueen kunnilla tarkoittaan Imatraa, Parikkalaa, Rautjärveä ja 

Ruokolahtea.    

 

Etelä-Karjalan liitto on jäsenkuntiensa yhdessä muodostama kuntayhtymä, 

jolla on omat, päätösvaltaiset toimielimet. Kuntayhtymä on jäsenkuntien 

välisellä perussopimuksella perustettu yhteisö, joka on jäsenkunnista 
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erillinen, itsenäinen julkisoikeudellinen oikeushenkilö, jolla voi olla omissa 

nimissään oikeuksia ja velvollisuuksia (Harjula & Prättälä 2007, 589 ja 594). 

 

Kuntasektorilla on ollut viime vuosina vilkasta liikehdintää kuntaliitosten 

suhteen. Ns. PARAS- hanke on johtanut Etelä-Karjalassakin kuntaliitoksiin. 

Joutseno ja Lappeenranta yhdistyivät yhdeksi kaupungiksi, 

Lappeenrannaksi vuoden 2009 alusta lukien. Edelleen Ylämaa yhdistyi 

Lappeenrannan kanssa, Lappeenrannan kaupungiksi vuoden 2010 alusta 

lukien. 

 

PARAS – hankkeella oli tärkeä merkitys myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja 

terveyspiirin synnylle. PARAS –hanke eli kunta- ja palvelurakennusuudistus 

perustuu siitä annettuun lakiin, lakiin kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 

9.2.2007/169 (jäljempänä PARAS-laki).  

 

PARAS-lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunta- ja 

palvelurakenneuudistukselle. Uudistuksen tarkoituksena on kunnallisen 

kansainvallan lähtökohdista vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää 

palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja 

valtionosuusjärjestelmiä sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä 

tehtävänjakoa siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen 

ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja 

taloudellinen perusta. Tarkoituksena on parantaa tuotavuutta ja hillitä 

kuntien menojen kasvua sekä luoda edellytyksiä kuntien järjestämien 

palveluiden ohjauksen kehittämiselle. Tavoitteena on elinvoimainen ja 

toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Lisäksi lain tavoitteena on 

varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. 

Palvelurakenteen on oltava kattava ja taloudellinen ja sen on 

mahdollistettava voimavarojen tehokas käyttö. (PARAS-laki 1 § 1 mom.) 

 

PARAS-laki toi uuden velvoitteen kunnan kuulumisesta riittävän 

väestöpohjan muodostamaan yhteistoiminta-alueeseen, joka huolehtii 

perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen 

tehtävistä. Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii 



4 

perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen 

tehtävistä, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta (PARAS-laki 5 § 3 

mom.).  Merkittävää huomata PARAS-lain velvoitetasosta sosiaalitoimen 

osalta on se, että velvoite koskee vain perusterveydenhuoltoa ja siihen 

kiinteästi liittyviä sosiaalitoimen tehtäviä, ei siis suinkaan kaikkia 

sosiaalitoimen tehtäviä. Mitkä siis katsotaan perusterveydenhuoltoon 

kiinteästi liittyväksi sosiaalitoimen tehtäviksi ja mitkä kaikeksi muuksi 

sosiaalitoimen tehtäviksi? PARAS-laki ei yksilöi niitä sosiaalihuollon 

palveluita, jotka tulee järjestää perusterveydenhuollon kanssa vähintään 20 

000 asukkaan väestöpohjalla. Kuntaliiton lakiasian johtajan Arto Sulosen 

mukaan lakia valmisteltaessa ei ollut poliittista yhteisymmärrystä 

siirrettävistä sosiaalihuollon palveluista, joten asia jätettiin kuntien 

harkintaan (Sulonen 2010, 3).  

 

Aiemmin kunnan tuli kuulua vain erikoissairaanhoidon järjestämisen osalta 

isompaan yhteisöön eli sairaanhoitopiiriin. Kunnan tuli huolehtia siitä, että 

henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon ja velvoitteen järjestämiseksi 

kunnan tuli kuulua johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään 

(Erikoissairaanhoitolaki 3 § 1mom.). Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan 

lääketieteen ja hammaslääketieteen erityisalojen mukaisia sairauden 

ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, lääkinnälliseen pelastustoimintaan sekä 

lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja 

(Erikoissairaanhoitolaki 1 § 3 mom.). 

 

PARAS-laki toi siis kunnille lakisääteiseen velvollisuuden kuulua myös 

perusterveydenhuollon ja näihin kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävien 

järjestämisen osalta suurehkoon, vähintään 20 000 asukkaan kokoiseen 

yhteistoiminta-alueeseen. Etelä-Karjalassa vain Imatra ja Lappeenranta 

täyttivät vaatimuksen riittävän isosta väestöpohjasta näiden palvelujen 

järjestämisessä kunnan itsensä toimesta. Pienemmät kunnat olivat pakon 

edessä: tavalla tai toisella oli kuuluttava johonkin sellaiseen organisaatioon 

tai yhteistoimintajärjestelyyn, jossa väestöpohjaksi muodostuu vähintään 20 

000 asukasta ja joka järjestää nämä perusterveydenhuollon ja niihin 

kiinteästi liittyvät sosiaalihuollon palvelut. 
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Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuollon keskeisiä toimintoja, 

jotka ovat yleisesti kaikkien saatavilla ja muodostavat maan 

terveysjärjestelmän ytimen; perusterveydenhuoltoa tarjoavat lähinnä 

terveyskeskukset ja näiden tehtäviin kuuluu ylläpitää yleislääkärin 

vastaanottoa, terveyskeskuksen sairaalaa (joka on ensisijaisesti vanhusten 

hoitoa ja muuta pitkäaikaishoitoa varten) ennalta ehkäisevää 

terveydenhuoltoa, mukaan luettuna äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, 

kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto, hammashuolto sekä elinympäristön 

valvonta (nykyisin terveydensuojelu):tästä kokonaisuudesta käytetään 

termiä perusterveydenhuolto. (Duodecim 2010) 

 

Perusterveydenhuolto on vakiintunut käsite ja vastinpari 

erikoissairaanhoidolle. PARAS-laki velvoitti kunnat yhteistyöhön siten, että 

perusterveydenhuolto tulee järjestää vähintään 20 000 asukkaan 

väestöpohjaisella alueella. Tämä on sikäli mielenkiintoista, että toisaalla 

laissa velvoitetaan perusterveydenhuollon järjestämisvastuuseen vaikka 

muutoin perusterveydenhuolto ei ole laista ilmenevä termi. 

Perusterveydenhuollosta puhuttaessa tarkoitetaan kansanterveystyötä, josta 

säädetään kansanterveyslaissa (laki 28.1.1972/66).   Kansanterveyslain 14 

§:stä ilmenee seikkaperäisesti kunnan velvollisuudet kansanterveystyön 

järjestämisessä. Nykyään kansanterveystyöllä siis vakiintuneesti 

tarkoitetaan perusterveydenhuoltoa. 

 

Ennen PARAS-lain velvoitetta pienetkin kunnat saattoivat järjestää 

perusterveydenhuollon yksin itse tai yhteistyössä esim. kuntayhtymässä, 

jonka väestöpohja saattoi kuitenkin olla huomattavasti pienempi kuin 20 000 

asukasta. Tämä 20 000 asukkaan väestöpohja – vaatimus oli yksi lain 

merkittävämpiä muutoksia, joka keskeisesti vaikutti isompien yksiköiden 

syntyyn. Juuri tällä velvoitteella oli myös oleellinen vaikutus ja merkitys 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymän (jäljempänä EKSOTE) 

rakentumiselle ja organisoitumiselle nykyiseen muotoonsa. 
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Erityisen huomionarvoista on kuitenkin todeta jo tässä yhteydessä, että 

EKSOTEEN siirrettiin kaikkien jäsenkuntien, Imatra pois lukien, 

perusterveydenhuollon lisäksi myös kaikki sosiaalihuollon tehtävät. 

Sosiaalihuollon tehtävien siirtäminen kokonaisuudessaan ei liittynyt PARAS-

lain velvoitteisiin, kuten aiemmin jo todettiin.  

 

Kuntayhtymän nimi on siis Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 

(EKSOTE Perussopimus 2009, 1 §). Tässä tutkimuksessa kuntayhtymästä 

käytetään jatkossa lyhennettä EKSOTE.  

 

EKSOTEN muodostavat Etelä-Karjalan liiton jäsenkunnat Suomenniemeä 

lukuun ottamatta. Kuntayhtymän perustivat Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, 

Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Lappeenranta, Joutseno ja 

Ylämaa (EKSOTE Perussopimus 2009, 3 §). Sittemmin Joutseno ja Ylämaa 

ovat yhdistyneet Lappeenrantaan.   

 

EKSOTESSA samaan organisaatioon on yhdistetty erikoissairaanhoito, 

kehitysvammaisten erityishuolto, perusterveydenhuolto (kansanterveystyö) 

ja sosiaalihuoltolaissa tarkoitettu sosiaalihuolto sekä 

sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitettu ehkäisevä työ (EKSOTE 

Perussopimus 2009, 2 §). EKSOTE on Suomessa toistaiseksi ainutlaatuinen 

kuntayhtymä, jossa kaikki nämä toiminnot on yhdistetty yhteen ja samaan 

organisaatioon.  

 

Vähän vastaavaa järjestelyä on kyllä kokeiltu Kainuun hallintokokeilussa, 

jossa Kainuun maakuntavaltuuston alaiselle maakunnalliselle organisaatiolle, 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle on siirretty Kainuun 

terveydenhuolto kokonaisuudessaan ja sosiaalihuolto osittain. Kainuun 

hallintokokeilusta on säädetty erityislailla (laki 9.5.2003/343). Kokeilu on 

alkanut vuonna 2003 ja jatkuu vuoteen 2012 (Ks. Kainuun hallintokokeilusta 

tarkemmin Heuru et.al  2008, 281–282). 
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Ennen EKSOTEN toiminnan aloittamista Etelä-Karjalassa 

perusterveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta huolehtivat kunnat ja 

erikoissairaanhoidosta Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 

 

Tämän tutkimuksen tekijä on Lappeenrannan kaupungin viranhaltija, 

kasvatus- ja opetustoimen hallintopäällikkö, joka on opiskellut työn ohessa 

vapaa-ajallaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa, pääaineena johtaminen 

ja organisaatiot. Tutkimuksen tekijällä on omakohtaista kokemusta 

viranhaltijana kuntaliitoksista Joutsenon ja Ylämaan kanssa. Kuntaliitos ei 

ole helppo eikä yksinkertainen asia, varsinkaan pienemmälle kunnalle, joka 

sulautuu isompaan ja lakkaa olemasta itsenäisenä kuntana.   

 

EKSOTEN rakentumista tämän tutkimuksen tutkija on voinut seurata sivusta 

mutta kuitenkin lähellä, keskeisen toimijan eli Lappeenrannan kaupungin 

viranhaltijana. Kunnallishallinnon ja kuntien yhteistyön näkökulmasta 

EKSOTE on erittäin mielenkiintoinen hanke. EKSOTESSA on onnistuttu, 

yhtä jäsenkuntaa eli Imatraa lukuun ottamatta, yhdistämään kaikkien kuntien 

perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto 

kokonaisuudessaan yhden organisaation hoidettavaksi. EKSOTEN 

rakentuminen on edellyttänyt jäsenkuntien samansisältöistä tahtotilaa ja 

yhdenmukaisia päätöksiä. On äärimmäisen mielenkiintoista lähteä 

selvittämään tieteellisen tutkimuksen menetelmin EKSOTEN rakentumista: 

mitkä tekijät siihen vaikuttivat ja mistä löytyi yhteinen sävel, että jäsenkunnat 

luovuttivat keskeisen osan omaa toimintaansa ja henkilökuntaansa 

kuntayhtymälle, EKSOTELLE.  Uusi iso organisaatio, johon on yhdistetty 

kolme keskeistä toimialaa, on myös erittäin kiintoisia kohde johtamisen 

tutkimuksen näkökulmasta: mistä on lähdetty liikkeelle ja mitkä ovat uuden 

organisaation kehittämisen keskeiset haasteet.  

 

 

1. 2 Tutkimuskysymykset, tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

EKSOTE on laaja ja monipolvinen organisaatiouudistusta koskeva tarina 

vailla vertaa. Tavallisilla tarinoilla on alkunsa, keskikohtansa ja loppunsa 
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kuten Aristoteles Poetiikassaan opettaa (Eskola & Suoranta 2000, 22). 

EKSOTEN tarina on vasta alussa ja tarinan keskikohtakaan ei ole vielä 

tiedossa. Loppua tälle tarinalle tuskin tulee koskaan. EKSOTE on vielä täysi 

arvoitus ja tällä tutkimuksella lähdetään avaamaan arvoitusta asetettavien 

tutkimuskysymysten valossa.  

 

EKSOTE on yksi konkreettinen ja merkittävä ilmiö tämän ajan kuntasektorin 

ja sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenneuudistusten meressä. 

Alasuutarin mukaan laadullisessa tutkimuksessa arvoituksen ratkaiseminen 

merkitsee sitä, että tuotettujen johtolankojen ja käytettävissä olevien 

vihjeiden pohjalta tehdään merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä (Alasuutari 

1999, 44). 

 

PARAS-laki toimi suunnannäyttäjänä ja toisaalta myös velvoittavana 

tekijänä kuntien palvelurakenneuudistuksissa. Kuten edellä todettiin, 

PARAS-laki velvoitti kunnat yhteistyöhön siten, että perusterveydenhuolto ja 

osa sosiaalitoimen tehtävistä tulee järjestää vähintään 20 000 asukkaan 

väestöpohjaisella alueella. Tällä vaatimuksella on ollut osaltaan merkittävä 

vaikutus EKSOTEN organisoitumisella nykyiseen muotoonsa. Tässä 

tutkimuksessa tutkimuskysymykset asetetaan palvelurakenneuudistukselle 

asetettujen tavoitteiden näkökulmasta. Palvelurakenneuudistuksen 

tarkoituksena on kunnallisen kansainvallan lähtökohdista vahvistaa kunta- ja 

palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia sekä 

varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. 

Palvelurakenneuudistuksen tarkoituksesta muodostetaan 

tutkimuskysymykset, joihin tällä tutkimuksella halutaan saada vastauksia. 

 

Käsite kunnallinen kansainvalta viittaa selkeästi kunnallisen demokratian ja 

päätöksenteon malliin, jossa toisaalla päätöksenteko-orgaanina toimii 

luottamushenkilöorganisaatio ja toisaalla valmistelu-, esittely- ja 

täytäntöönpano-orgaanina viranhaltijaorganisaatio. EKSOTE on kuntalain 

mukaan toimiva kuntayhtymä, joissa päätöksenteko perustuu 

viranhaltijaesittelyyn ja toimielinten eli kollegioiden päätösvaltaan. 
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Vaatimus palvelurakenteen vahvistamisesta osoittaa lainsäätäjän 

tarkoituksen vaatia muutosta palvelurakenteeseen. Vallitseva tilanteen 

ennen PARAS-lakia nähtiin tarvitsevan jotain muutosta, parannusta. 

 

”Kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia ja varmistaa laadukkaat 

ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut” on selvä lainsäätäjän antama 

tehtävä ja tavoite, joka osaltaan on vaikuttanut EKSOTEN rakentumiseen.  

Pienenpien kuntien ylläpitämät terveyskeskukset on nähty haavoittuvampina 

ja kärsivän työvoiman vajauksesta. Lainsäätäjä arvioi haavoittuvuuden ja 

työvoimavajeen korjautuvan siten, että laajempien organisaatioiden myötä 

on helpompi saada uutta ammattitaitoista työvoimaa.  (Hallituksen esitys 

155/2006, 58). 

 

Tämän tutkimuksen kohteena eli tutkimusongelmana ovat EKSOTEN 

organisaation rakentuminen ja organisaation kehittämisen haasteet. 

Tutkimuskysymykset perustuvat edellä kerrotuin perustein lakiin kunnan 

palvelurakenneuudistuksesta ja lain asettamista velvoitteista ja tavoitteista.  

Kunnallisen kansainvallan merkitys ja vaatimukset ovat suorassa 

yhteydessä poliittiseen ohjaukseen ja poliittiseen päätöksentekoon, mitkä 

näkökulmat ovat tärkeitä ja ne huomioidaan tässä tutkimuksessa. 

Tutkimuskysymysten asettamisessa ja käsittelyssä huomioidaan New Public 

Managementin (NPM)  – oppisuunnan näkökulmat. 

   

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat:  

 

–  Mitkä nähtiin keskeisiksi tekijöiksi ja syiksi nykymuotoisen EKSOTEN 

synnylle ja organisaation rakentumiselle? 

–  Miten erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon 

yhdistäminen samaan organisaatioon mahdollistaa parempien palvelujen 

tuottamista? 

–  Mitkä nähdään organisaatiomuutoksen läpiviennin sekä henkilöstön ja 

toimintojen yhdistämisen onnistumisen keskeisimmiksi haasteiksi? 

–  Mitkä ovat poliittisen ohjauksen merkitys ja mahdollisuudet 

EKSOTESSA? 
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Teoreettisen viitekehyksen NPM:n näkökulmasta tässä tutkimuksessa 

keskeisiä ovat NPM:n tehokkuusperiaatteet, palvelujen laatu, 

asiakaskeskeisyys ja henkilöstön palkitsemisen kysymykset sekä poliittisen 

ohjauksen merkitys. Julkisen yrittäjyyden osalta yhtiöittämisratkaisuilla on 

myös ollut liittymää EKSOTEN rakentumiseen. Empiriaosuutta eli toimivan 

viranhaltijajohdon ja poliittisten päätöksentekijöiden haastatteluista 

ilmenneitä asioita arvioidaan mainittujen NPM:n periaatteiden näkökulmasta. 

Joiltakin osin tutkimuskysymyksiä arvioidaan myös muutosjohtamisen 

näkökulmista. Strategisen johtamisen näkökulmia huomioidaan myös 

jossain määrin, myös pienimuotoisen SWOT-analyysin avulla.   

 

Tutkimuksen tarkoitus on yleensä olla joko kartoittava, kuvaileva, selittävä 

tai ennustava (Hirsjärvi et al 2004, 129). Tämän tutkimuksen tarkoituksena 

on olla kartoittava ja selittävä ehkä myös osin ennustava. Tutkimuksessa 

haetaan vastauksia mm. kysymyksiin, että mitä organisaatiossa on 

tapahtunut, mitä ilmiöitä tapahtumien taustalla on, selittää näitä ilmiöitä sekä 

etsiä mahdollisia vastauksia organisaation jatkokehittämisen haasteisiin. 

 

Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon toiminnot ja henkilöstö siirrettiin 

liikkeenluovutuksina kunnilta Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän ”perustalle” ja uudesta, laajentuneesta kuntayhtymästä 

muodostui Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

(EKSOTE). Tämän mittaluokan henkilöstösiirrot ja toimintojen siirto ”yhden 

katon” alle on ainutlaatuista. Jäsenkunnista Imatra on mukana EKSOTESSA 

vain erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon osalta. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on tarkoituksenmukaista korostaa 

tutkimusasetelmia koskevan rajaamisen välttämättömyyttä. Rajaamisessa 

on toisaalta kyse mielekkään ja selkeästi rajatun ongelmanasettelun 

löytymisestä. (Kiviniemi 2007, 73) EKSOTE monitahoinen ilmiö ja erittäin 

laaja organisaatio. EKSOTEA tutkittaessa aihe on selkeästi rajattava.  

Tutkimuksessa keskitytään organisaation rakentumisen ja organisaation 

kehittämisen haasteiden näkökulmaan. 
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Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon rajapinnat ovat osin yhteneviä ja 

kaikkien sosiaalihuollon toimintojen yhdistäminen EKSOTEEN on myös ollut 

keskeistä. EKSOTEN tuottamien palvelujen kirjo on erittäin laaja ja siksi tätä 

tutkimusta palveluiden tuottamisen osalta on rajattava. Tutkimuksessa 

perehdytään palvelujen tuottamiseen organisatorisesta näkökulmasta eli 

toimintojen ja organisaatioiden yhdistämisen vaikutuksista ja merkityksestä 

palvelujen tuottamiseen. Palveluja ei lähdetä muutoin yksityiskohtaisemmin 

käsittelemään, tämä on välttämätön rajaus tälle tutkimustehtävälle. 

Edellisessä kappaleessa (1.1 Tutkimuksen taustaa) käytiin läpi 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon peruskäsitteet. Näiden 

kahden yhdistäminen samaan organisaatioon on ollut toistaiseksi Suomessa 

ainutlaatuista. Samoin on ollut ainutlaatuista yhdistää myös kaikki 

sosiaalihuollon toiminnot samaan organisaatioon perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon kanssa. Sosiaalihuollon palvelujen kirjo on erittäin laaja 

mutta ne ovat pääosin aina olleet saman organisaation hoidettavana. 

Poikkeuksen tekevät lasten päivähoitopalvelut, jotka ovat osa 

sosiaalihuoltoa. Lasten päivähoitopalveluja on aiemmin järjestetty 

sosiaalitoimessa mutta viimeaikainen kehitys on siirtänyt niiden 

järjestämisvastuun sosiaalitoimesta kasvatus- ja opetustoimeen, kuten esim. 

Lappeenrannassa tai muuhun vastaavaan toimialaan. Lasten 

päivähoitopalvelut eivät siis siirtyneet EKSOTEEN vaan ne järjestävät 

edelleen kaikki jäsenkunnat itse.   Tämän tutkimuksen näkökulmasta ja 

välttämättömän rajaamiseen tarpeesta sosiaalihuollon palveluita tai niiden 

sisältöä ei tämän tarkemmin käsitellä.  

 

Tutkija päätti rajata haastateltavat EKSOTEN keskeiseen viranhaltijajohtoon 

ja päätöksen teon ja poliittisen ohjauksen kannalta keskeisimpään 

toimielimeen eli EKSOTEN hallitukseen.   

 

EKSOTE on toiminut nykyisessä muodossaan vajaan vuoden eli 2010 

alusta lukien. Tämän tutkimuksen organisaatioteoreettinen näkökulma 

huomioon ottaen ajankohta tutkimukselle on mitä otollisin. Vielä ei ole 

unohtunut organisaation rakentumiseen johtanut kehitys ja vaiheet, nyt on 
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nähty konkreettisesti miten asiat ovat sujuneet ja nyt alkaa varmasti olla jo 

näppituntumaa siitä, mihin pitää jatkossa panostaa eli mitkä ovat 

organisaation kehittämisen haasteet.  

 

Tutkimuksessa perehdytään NPM:ä koskevaan tutkimukseen ja 

kirjallisuuteen. Lyhyemmin käsitellään strategiatyön ja muutoksenjohtamisen 

keskeisiä näkökulmia. Tutkimuksessa haastatellaan EKSOTEN toimivaa 

viranhaltijajohtoa ja EKSOTEN hallituksen jäseniä ja muita hallituksen 

kokouksessa läsnäolo-oikeuden omaavia luottamushenkilöitä. 

 

 

1.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Tieteellisessä tutkimuksessa empiirisen tutkimuksen havaintoja ei koskaan 

itsessään pidetä ”tuloksina”, asioita ei oteta sellaisinaan kuin miltä ne 

näyttävät. Havaintoja pidetään vain johtolankoina, joita jollakin tapaa 

tulkitsemalla pyritään pääsemään havaintojen ”taakse”. Tärkeää on tehdä 

selvä analyyttinen ero havaintojen ja johtolankojen välille. Tutkimuksessa 

havaintoja tarkastellaan siinä mielessä aina johtolankoina, että niitä 

tarkastellaan vain ja ainoastaan tietystä eksplisiittisesti määritellystä 

näkökulmasta. Tällaista erityistä näkökulmaa nimitetään teoreettiseksi 

viitekehykseksi. (Alasuutari 1999, 78–79). Teorian käyttö erottaa 

tutkimuksen selvityksestä (Eskola & Suoranta 2000,81). 

 

Julkisen organisaation EKSOTEN johtamisjärjestelmä perustuu toimivan 

viranhaltijajohdon ja poliittisten päätöksentekijöiden yhteistoimintaan ja 

esittelyyn perustuvaan päätöksentekomalliin. Tässä tutkimuksessa 

EKSOTEN organisaation rakentumista ja organisaation kehittämisen 

haasteita tutkitaan New Public Managementin (NPM) viitekehyksessä.  

 

New Public Managementia voidaan pitää johtamisdoktriinina, 

johtamisteoreettiseen keskusteluun liittyvänä oppina, joka sisältää 

normatiivisia periaatteita siitä kuinka julkista johtamista voidaan uudistaa ja 

parantaa (Lähdesmäki 2003, 9).  
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Tutkimuksen keskeisenä teoreettisena viitekehyksenä ja tulosten tulkinnan 

apuna toimivat NPM:n teoriat ja näkökulmat, erityisesti Kirsi Lähdesmäen 

väitöskirjassaan vuodelta 2003 ”New Public Management ja julkisen sektorin 

uudistaminen” esittämien tulkintojen mukaan. Organisaation kehittämisen 

haasteita arvioidaan osin myös strategisen johtamisen ja muutosjohtamisen 

näkökulmista. 

 

 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisessa 

tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. 

Laadullisessa tutkimuksessa kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. Yleisesti todetaan, että laadullisessa tutkimuksessa on 

pyrkimyksenä pikemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa 

olemassa olevia (totuus)väittämiä. (Hirsjärvi et. al 2004, 152). 

 

Yksi laadullisen tutkimuksen lajeista on tapaus- eli casetutkimus (Hirsjärvi et. 

al. 2004, 153). Tapaustutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa tutkitaan yksi tai 

enintään muutama tietyllä tarkoituksella valittu tapaus (Koskinen et. al, 2005, 

154). Tämä tutkimus on tapaus- eli casetutkimus, jossa case-organisaationa 

on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. 

 

Tutkimusmetodeina käytettiin teemahaastatteluja ja lomahaastatteluja. 

Tutkimusaineiston hankinnassa noudatettiin siis aineistotriangulaatiota siten, 

että empiiristä tutkimusaineistoa hankittiin kahdella eri menetelmällä 

kahdelta erilaiselta taholta. Triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten aineistojen, 

teorioiden/tai menetelmien käyttöä ja aineistotriangulaatiossa yhdessä 

tutkimuksessa yhdistellään useammanlaisia aineistoja keskenään (Eskola & 

Suoranta 2000, 68–69). Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin johtavia 

viranhaltijoita haastateltiin teemahaastatteluin. Etelä-Karjalan 

sairaanhoitopiirin hallituksessa toimivia luottamushenkilöitä haastateltiin 

kirjallisin lomakehaastatteluin.  



14 

 

Teemahaastattelu on yksi käytetyin laadullisen tutkimuksen menetelmä 

(Koskinen et. al 2005, 105). Teemahaastattelussa on tyypillistä, että 

haastattelun aihepiirit ja teema-alueet ovat tiedossa mutta kysymysten 

tarkka muoto ja järjestys voivat vaihdella. Haastattelurunko ei ole 

yksityiskohtainen kysymysluettelo vaan teema-alueluettelo. (Hirsjärvi et.al 

2004, 197 ja Hirsjärvi & Hurme 1995, 41). Teemahaastattelussa 

haastattelijan tulee varmistaa, että kaikki teema-alueet käydään jokaisen 

haastateltavan kanssa läpi.  

 

Lomakehaastattelut toteutettiin posti-kyselynä, jossa haastattelulomake 

lähetettiin haastateltaville, he täyttivät sen itse ja postittivat takaisin tutkijalle. 

Lomakehaastatteluissa noudatettiin puolistruktudoidun haastattelun 

menetelmää eli kysymykset olivat kaikille samat, valmiita 

vastausvaihtoehtoja ei annettu ja vastauksen annettiin käsinkirjoitettuna 

omin sanoin.  

 

Haasteltavilta kysyttiin lopuksi myös näkemyksiä SWOT-analyysiä varten  

EKSOTEN vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. 

 

Teemahaastatteluja tehtiin kuusi kappaletta. Haastattelulomakkeita 

lähetettiin 19 kappaletta, joista tutkijalle palautettiin täytettynä 12 kappaletta.  

 

 

1.5 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä on jo tullut edellä esille. Tässä kappaleessa 

tutkimuksen keskeiset käsitteet esitellään vielä kootusti.  

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, josta käytetään 

nimeä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE Perussopimus 2009, 

1 §) on tämän case-tutkimuksen kohdeorganisaatio.  Tässä tutkimuksessa 

kuntayhtymästä käytetään lyhennettä EKSOTE, mikä on myös vakiintunut 

piirin kutsumanimeksi. Piirin internet-osoite on ww.eksote.fi.  
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Kunta- ja palvelurakennusuudistus perustuu siitä annettuun lakiin, lakiin 

kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 9.2.2007/169. Tässä tutkimuksessa 

kunta- ja palvelurakenneuudistusta kutsutaan lyhenteellä PARAS-hanke ja 

siitä annettua lakia kutsutaan lyhenteellä PARAS-laki.   

 

New Public Management, jota Suomessa kutsutaan myös Uudeksi 

julkisjohtamiseksi, on keskeinen oppisuunta, joka on käytännössä eniten 

vaikuttanut eri maiden julkisen toiminnan ja hallinnon uudistusprosesseihin 

viimeistään 1990- luvun alusta lukien (Salminen 2004,76).  Tässä 

tutkimuksessa oppisuunnasta käytetään sen kansainvälisesti tunnettua 

nimeä New Public Management ja sen vakiintunutta lyhennysmuotoa NPM.  

 

 

1.6 Aiemmasta tutkimuksesta 

 

Kansainvälisesti NPM:stä on tehty paljon tutkimusta sekä julkaistu lukuisia 

kirjoja ja artikkeleita. Oppisuunnalla on ollut enemmän tai vähemmän 

vaikututusta julkisen hallinnon uudistamiseen ainakin Australiassa, Iso-

Britanniassa, Hollannissa, Kanadassa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, 

Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvalloissa 

(ks. esim. Christensen & Laegreid 2003, 1, Dent et al. 2004, 1, Hood 1995, 

93, Lane 2001, 2, Lynn 2006, 104 ja 107, Lähdesmäki 2003, 85, Pollit & 

Hanney 1997, 7,29 ja 75 ja Pollit et.al. 1997, 7,47,91,131 ja 161).  

 

Suomessa tehdystä NPM:n tutkimuksesta keskeinen on Kirsi Lähdesmäen 

väitöskirja vuodelta 2003: ”New Public Management ja julkisen sektorin 

uudistaminen”. Lähdesmäen tutkimuksen tulokset NPM:stä ovat 

keskeisessä roolissa tässä tutkimuksessa. Myös Esa Hyyryläisen tutkimus 

vuodelta 2004: ”Sopimuksellisuus, talous ja johtaminen, New Public 

Management sopimusohjauksessa” on myös tärkeä tutkimus aihepiiristä. 

 

Tämän tutkimuksen kannalta keskeinen on myös Kauko Heurun väitöskirja 

vuodelta 2000: ”Kunnan päätösvallan siirtyminen. Oikeudellinen tutkimus 



16 

kunnanvaltuuston vallasta suomalaisen kunnallishallinnon demokraattisten 

arvojen ja tehokkuusarvojen ristipaineessa” jossa Heuru käsittelee mm. 

NPM:n (Heurun mukaan managerismin) tuloa kunnallishallintoon (Heuru 

2000, 267 ja 285). Heurulla entisenä kaupunginjohtajana ja 

kunnallishallinnon tutkijana on vahva näkemys moniin kunnallishallinnon 

käytännön kysymyksiin, joten väitöskirjansa lisäksi myös hänen muuhun 

kirjalliseen tuotantoonsa tukeudutaan tässä tutkimuksessa.      

 

Tuoreesta ja alueellisesti läheisestä eli Lappeenrannan teknillisestä 

yliopistosta valmistuneesta tutkimuksesta tässä voidaan maininta Anna-

Leena Laihasen väitöskirja vuodelta 2009:”Ajopuusta asiantuntijaksi – 

Luottamushenkilöarvioinnin merkitys kunnan johtamisessa ja 

päätöksenteossa.”  Tutkimus kohdistuu kuntien poliittis-hallinnolliseen 

päätöksentekoon ja siinä hyödynnytetään kehysteoriana NPM:n doktriinia 

(Laihanen 2003, 3). 

 

Vielä tässä voidaan mainita kohdeorganisaatiosta tehty, vuonna 2009 

valmistunut Salla Puustjärven Pro gradu–tutkimus: ”Henkilöstön johtamisen 

haasteet organisaation muutosprosessissa, Case: Etelä-Karjalan sosiaali- ja 

terveyspiiri”. Tutkimus keskittyi henkilöstön johtamisen näkökulmaan 

muutoksessa kohti uutta organisaatiota (Puustjärvi 2009, 3). 

 

Tässä tutkimuksessa perehdyttiin kattavasti NPM:ä koskevaan kotimaiseen 

ja ulkomaiseen tutkimukseen ja kirjallisuuteen sekä NPM:ä sivuavaan, 

kunnallishallintoa koskevaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Tiivistetymmin 

perehdyttiin, erityisesti kuntasektoriin liittyvään strategisen johtamisen ja 

muutosjohtamisen keskeisiin näkökulmiin. Näistä mainitsemisen arvoisia 

tässä yhteydessä ovat erityisesti Elina Laamasen ja Inga Nyholmin tuore 

artikkeli vuodelta 2009: ”Muutoksen strategisen johtamisen haasteet 

kuntaliitoksissa ja kuntien yhteistyössä”, Terttu Pakarisen tuore artikkeli 

vuodelta 2009: ”Henkilöstö strategisen johtamisen ytimessä” sekä Terttu 

Pakarisen väitöskirja vuodelta 2007: ”Tuloksellisuusarviointi ja 

henkilöstöjohtaminen muutosmekanismeissa julkisessa tieto-

organisaatiossa.” 
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1.7 Tutkimuksen rakenne 

 

Ensimmäisessä luvussa eli johdannossa käsitellään tutkimuksen tausta, 

esitellään tutkimusongelma, tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät 

sekä kerrotaan aiemmasta tutkimuksesta. 

 

Toisessa luvussa käsitellään perusteellisesti tutkimuksen teoreettisena 

viitekehyksenä ja tulosten tulkinnan apuna toimiva New Public Management 

(NPM). 

 

Kolmannessa luvussa käsitellään strategisen johtamisen ja 

muutosjohtamisen keskeisiä näkökulmia kuntasektorin kannalta. 

 

Neljännessä luvussa kerrotaan tutkimuksen suorittamisesta eli 

tutkimusmenetelmistä, haastatteluista ja niiden käsittelystä, teemojen 

analysoinnista sekä tutkimuksen pätevyydestä ja luotettavuudesta.   

 

Viidennessä luvussa käsitellään EKSOTEN organisaation hallinto- ja 

johtamisjärjestelmä. 

 

Kuudes luku koostuu tutkimuksen empiirisen osan käsittelystä ja 

analysoinnista ja siinä pureudutaan case-organisaatio EKSOTEN 

rakentumiseen ja organisaation kehittämisen haasteisiin. Luku sisältää myös 

SWOT-analyysin EKSOTESTA. 

 

Seitsemännessä luvussa esitellään johtopäätökset eli yhteenveto 

tutkimuksen tuloksista, SWOT-analyysistä sekä jatkotutkimustarpeet. 
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2 NEW PUBLIC MANAGEMENT JULKISHALLINNON MUUTOSTEN 

MOOTTORINA 

 

 

2.1 Mitä NPM on ja mistä se juontaa juurensa? 

 

Eri maissa toteutettujen hallintouudistusten (joiden syynä ovat olleet esim. 

budjettialijäämät, yleinen epäluottamus julkiseen hallintoon yms. seikat) 

perusteella usein oletetaan, että NPM on samansisältöisesti toteutettu 

uudistus ja ilmenee samanlaisena uudistuksena useissa maissa. Näille 

uudistuksille on annettu nimilappu New Public Management eli NPM, joka 

kertoo uudistusten yhtenevyydestä ja yhdenmukaisuudesta. Tarkemmat 

analyysit kuitenkin osoittavat, että perustana olevat ideat ja ajatukset ja 

niiden toteuttaminen vaihtelevat maittain valtavasti. Tutkimukset eri maiden 

hallinnonuudistusten erilaisuudesta ovat edelleen niukkoja ja tutkimus 

nojautuu usein englantilais-amerikkalaiseen näkökulmaan NPM:stä. 

(Holmburg et. al 2007, 2)  

 

Termi ”New Public Management” lanseerattiin ensimmäisen kerran vuonna 

1989 Cristopher Hoodin toimesta. Hood alkoi kutsua New Public 

Managementiksi samantyyppisiä hallinnollisia reformeja, joita oli toteutettu 

julkisessa hallinnossa Australiassa, Kanadassa, Uudessa Seelannissa, Iso-

Britanniassa ja Yhdysvalloissa 1970 – ja 1980 – luvuilla. (Lynn 2006, 107).  

 

Lanen mukaan NPM on teoria julkisen hallinnon uudistamisesta. NPM on 

teoria siitä, kuinka julkista hallintoa on viimeaikoina uudistettu eri maissa ja 

kuinka näiden uudistusten mukaan julkista sektoria tulisi hallita. NPM on 

saanut alkunsa Iso-Britanniassa, josta teoria ensin ja ennen kaikkea levisi 

Yhdysvaltoihin, Australiaan ja erityisesti Uuteen Seelantiin ja edelleen 

Pohjoismaihin ja Manner-Eurooppaan. NPM on osa johtamisen 

vallankumousta, joka on levinnyt ympäri maailmaa, vaikuttaen kaikkiin 

maihin eriasteisesti. NPM:n teoria sisältää oivalluksia peliteoriasta ja NPM 

edellyttää talouden ja hallinnon kurinalaista ja laillista järjestämistä. (Lane 

2000, 3).  
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NPM:n taustalla katsotaan olevan Iso-Britannian pääministerin Margaret 

Thatcherin valtakauden hallinnonuudistukset aivan 1970-luvulta 1980-luvun 

loppuun. Vaikutukset ulottuivat vielä 1990-luvun alkuun. Keskeinen kysymys 

oli privatisointi eli yksityistäminen. Se sisälsi julkisen omaisuuden myyntiä, 

uusia johtamistapoja ja julkisen sektorin rajoittamista. Julkisen sektorin 

henkilömäärää pyrittiin vähentämään. Julkisen toiminnan tehokkuutta 

kontrolloitiin tuottavuusmittareilla, kustannusseurannalla, henkilöstökatoilla 

ja julkisten hankintojen kilpailuttamisella. Kilpailuttaminen ulotettiin 

virastoihin ja muihin julkisiin organisaatioihin. (Salminen 2004, 77) 

 

Julkisen sektorin haluttiin luopuvan joistakin tehtävistä, joita se oli 

laajenemisen kautta ottanut hoitaakseen, mutta joista se kritiikin mukaan 

enää selviytynyt riittävän tehokkaalla tavalla. Väitettiin, että 

hyvinvointipalveluja tuottava sektori on eristäytynyt kilpailusta, jonka vuoksi 

sitä vaivaa krooninen tehottomuus. Alettiin kiinnostua yhä enemmän siitä, 

mitä julkiset palvelut maksavat, kuinka niitä voitaisiin tuottaa tehokkaammin 

ja edullisemmin ja tarvitseeko niitä ylipäätään toteuttaa julkisen sektorin 

toimesta. (Lähdesmäki 2003,15) 

 

NPM:iin liittyy vaatimus julkisten varojen mahdollisimman tehokkaasta 

käytöstä, että ne riittävät mahdollisimman paljoon (”value for money”). 

Yleisesti puhutaan kolmesta E:stä, jotka tulevat englannin-kielen sanoista 

economy, effiency, effectivenes, jotka voidaan tässä yhteydessä suomentaa 

taloudellisuudeksi, tehokkuudeksi ja vaikuttavuudeksi. Julkisia varoja tulisi 

siis käyttää mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti siten, että niillä 

aiotut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin, jolloin varojen käytöllä 

aikaansaadaan vaikuttavuutta. Modernin hallinnon kannalta kolmea E:tä 

pidetään tavoiteltavina (Pollit 1986, 161, Pollit 1993, 57 ja Lähdesmäki 2003, 

66–67)    

 

NPM:iin kuuluu oppi managerialismista, jossa etsitään hyvää johtamista 

kiinnittämällä huomiota yksityisen sektorin saavutuksiin. Tuottavuuden ja 

tehokkuuden vaatimuksia asetetaan entistä selvemmin julkiselle sektorille ja 
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hyvinvointipalvelujen tuottamiselle (Salminen 2004, 77). Usein nähdään, että 

managerialismin taustalla on englantilais-amerikkalaisten, Ronald Reaganin 

ja Margaret Thatcherin hallintojen noudattamat, yhtenevät ideologiat 

suhtautumisessa maidensa julkiseen hallintoon ja julkisiin palveluihin (Pollit 

1990, 181). 

 

Pollitin mukaan managerialismi on setti uskomuksia ja käytäntöjä mutta 

harvemmin testattuja olettamuksia siitä, että parempi johtaminen antaa aina 

tehokkaan ratkaisun erilaisiin taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin (Pollit 

1993, 1). Lähdesmäen mukaan managerialismi ihannoi yksityisen sektorin 

johtamista ja vaatii yrittäjämäisten periaatteiden tuomista julkiselle sektorille 

(Lähdesmäki 2003, 47).  

 

Pollitin mukaan yleisimpiä managerialismin uskomuksia ovat mm.  vaatimus 

toiminnan jatkuvasta tehostamisesta, joka tapahtuu aina vain 

kehittyneemmän teknologian hyödyntämisellä, henkilöstöresurssien 

tehostamisella mainitun teknologian hyödyntämisessä ja että johtamisella on 

aivan erityisen ratkaiseva rooli tuottavuuden parantamisen suunnittelussa, 

käyttöönotossa ja mittaamisessa. Johdolle tulee antaa liikkumatilaa 

johtamisessa eli ”right to manage”. Näiden uskomusten yhteensovittamisella 

johtamiselta edellytetään jotain aivan ainutlaatuista, apokalyptistä roolia. 

(Pollit 1990, 2-3)  

 

Lähdemäen mukaan managerialismin vaikutteita NPM-doktriinin 

muodostumiselle ovat johtamisen yleistettävyys, johtajuuden ihannointi, 

tuloskeskeisyys ja kustannustehokkuusajattelu ja henkilöstön palkkaaminen 

suoritusten perusteella (Lähdesmäki 2004, 52). Hyyryläisen mukaan 

demokratia-aspekti osallistumisena tai osallisuutena on ollut tarpeen 

asiakkuutta korostavan NPM-doktriinin täydennyksenä, samoin kuin 

legalistisen hallintoperiaatteemme kunnioittaminen.  (Hyyryläinen 2004, 44). 

 

Pollit totesi kaksikymmentä vuotta sitten julkaistussa kirjassaan, että ajan 

kuluessa managerialismi on tullut vakiintuneemmin tunnetuksi oikeiston 

omaksumana politiikkana julkista sektoria kohtaan. Sekä Reaganin että 
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Thatcherin hallinnot tulivat valtaan ajatuksella, että hallinto on kasvanut liian 

suureksi, liian kalliiksi ja liikaa yksityistä yritteliäisyyttä estäväksi. (Pollit 1990, 

48). 

 

Onko siis managerialismi edelleen osa NPM:ä vai onko se vain NPM-

doktriiniin vaikuttanut, taustalla oleva/ollut, vanhempi/vanhentunut ja erillinen 

oppirakennelma? Tämän tutkimuksen tekijä, lähinnä edellä kerrottuun 

Lähdesmäen näkemykseen viitaten, päätyy siihen, että managerialismistä ei 

voi vetää yhtäläisyysmerkkejä NPM:iin mutta että yhtenä keskeisenä 

taustatekijänä managerialismi on NPM:n doktriinissä.   

 

Managerialismin lisäksi myös klassisilla organisaatioteorioilla on ollut 

vaikutusta NPM:iin. Klassisilla johtamislähestymistavoilla voidaan katsoa 

olevan merkitystä NPM:n johtamisperiaatteiden muotoutumiseen 

(Lähdesmäki 2003, 36). Klassinen koulukunta oli organisaatioteorioissa 

vallitseva 1930-luvulle saakka ja klassinen organisaatioteoria on säilyttänyt 

asemansa edelleen erittäin vaikuttavana teoriana ja vuosien saatossa teoria 

on edelleen avartunut ja kehittynyt (Shafritz & Ott 2001, 28). Klassisen 

teorian kannattajat olivat ensimmäisiä, jotka yrittivät ymmärtää organisaation 

rakenteen problematiikkaa ja sen rakentamisen vaihtoehtoja. Tämän jälkeen 

organisaation rakenne on säilyttänyt keskeisen asemansa lähes jokaisessa 

organisaatioteoriassa. (Harisalo 2008, 70) Klassisiin organisaatioteorioihin 

kuuluvat mm. Frederick Taylorin tieteellinen liikkeenjohto ja Henri Fayolin 

klassisen johtamisteorian periaatteet (Peltonen 2007, 21–22). 

 

Frederick Taylorin tieteellisen liikkeenjohdon periaatteet etenkin 

työsuoritusten mittaamisesta ja palkitsemisesta tuloksen perusteella ovat 

voimakkaasti vaikuttaneet managerialismin muodostumiseen (Lähdesmäki 

2004, 37). Tieteellisen liikkeenjohdon eli taylorismin kohdalla puhutaan ns. 

itsekontrollista, joka ilmenee organisaatioissa työskentelevien voimakkaana 

sitoutumisena aikatauluihin, määräaikoihin ja ”time-managereihin”. Myös 

hallinnossa määrällisenä mittauksena korostuva tulospainotteisuus on 

merkki taylorismin ajattelutapojen paluusta ja vakiintumisesta 
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organisaatiokulttuureihin sekä julkissektorilla että yritysmaailmassa. 

(Salminen 2002, 37–38) 

 

Henry Fayol johtamisteoriassaan määritteli neljätoista johtamisen ja 

hallinnon yleistä periaatetta (Fayol 1949, 253–273). Nämä periaatteet eivät 

ole menettäneet ajan saatossa merkitystään. Fayol muotoili nämä neljätoista 

periaatetta hallinnollisten funktioiden vahvistamiseksi ja edistämiseksi ja ne 

käsittävät muun muassa seuraavia asioita: työnjako, auktoriteetti, 

kurinalaisuus tavoitteiden saavuttamiseksi, organisaation yleisen edun 

tunnistaminen, komentoketjun ja ohjauksen yhtenäisyys, järjestys, harmonia 

ja kohtelun oikeudenmukaisuus. (Harisalo, 2008, 81) 

 

Fayol korosti hallinnollisen teoriansa yleistettävyyttä, jolloin sen periaatteita 

ja johtamisfunktioita voidaan soveltaa sekä yksityisissä yrityksissä että 

julkisissa organisaatioissa (Lähdesmäki 2003, 39). Fayolin keskeinen idea 

oli, että johtamisessa vaaditaan erityisiä organisointitaitoja, jotka eivät ole 

kytköksissä henkilön aiempaan ammattiosaamiseen (Peltonen, 2007, 21). 

Fayol osoitti, että parempi johtaminen ei ole pelkästään työn tulosten 

parantamista ja organisaation alaisten yksiköiden toiminnan suunnittelua 

vaan se vaatii enemmän; tutkimusta johtamisen kehittämiseksi ja koulutusta 

johtoportaalle, jotta käytännössä voidaan päästä parempaan johtamiseen 

(Lähdesmäki 2002, 40). 

 

Keskustelussa klassisten organisaatioteorioiden merkityksestä NPM:n 

johtamisperiaatteiden muotoutumisessa Lähdesmäki ottaa esiin myös Peter 

F. Druckerin teorian tehokkaasta johtamisesta. Tämän teorian mukaan 

johdon tehtävänä on mm. organisaation tarkoituksen ja tehtävän 

vahvistaminen, työn tuottavaksi tekeminen, työntekijöiden valmentaminen 

tuloksellisiksi sekä yhteiskunnallisten vaikutusten ja vastuiden hallinta koska 

johtaminen on yhteiskunnallinen toiminto ja jokainen organisaatio on 

olemassa yhteiskuntaa varten. Druckerin ajatukset johtamisesta voidaan 

liittää nykyisen tulosjohtamisen taustalle (Lähdesmäki 2003, 41–42, ks. 

myös Pollit 1993, 3).   
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NPM on kuin kameleontti: se muuttuu alinomaa sekoittuen paikallisen 

kontekstin mukaan eli eri maiden erityyppisten hallinnonuudistusten mukaan. 

NPM:n omaksuminen eri maissa on mahdollista koska NPM on setti ideoita 

ja työkaluja, jotka eivät ole muuttumattomia. NPM itsessään on 

monitahoinen käsite, joka sisältää lukuisan määrän erilaisia ontologioita, 

teorioita, metodeja ja arvoja. (van Thiel et. al 2007,199 ja 203) 

 

NPM on siis käsitteenä ja syntyhistorialtaan monitahoinen. Teoria on saanut 

vaikutteita mm. klassista organisaatioteorioista ja managerialismistä. NPM:n 

teorian yleiset periaatteet on hyvä vetää yhteen ja kiteyttää Kirsi 

Lähdesmäen ansiokkaalla ja tiiviillä kuvauksella NPM:stä.  

 

Termillä NPM pyritään antamaan ytimekäs kuva niistä julkisen johtamisen 

uudistamisen periaatteista, jotka ovat ohjanneet hallinnon reformeja useissa 

länsimaissa jo parin viime vuosikymmenen ajan. Uutuudella halutaan 

korostaa sitä, että nämä periaatteet nähdään vanhan byrokraattisen 

johtamistavan uudistajaksi ja että ne merkitsevät jotain käänteentekevää 

aikaisempaan verrattuna. (Lähdesmäki 2003, 59). 

 

 

2.2 NPM kunnallishallinnossa 

 

Heurun mukaan NPM:ä voidaan kutsua managerismiksi, jonka sovellutukset 

ovat olleet moninaiset mutta yksi yhteinen ehdottomuus niissä on vallinnut: 

hallinnon tehostamiseen pyrkiminen. Ohjenuorana on ollut yksityistaloudesta 

saadut kokemukset ja taloustieteen teoria. Hallinnon hyvyyden mittariksi on 

tullut toiminnan tulos sekä tuloksen aikaansaamiseksi vaadittavat 

kustannukset (Heuru 2003, 55).   

 

Kunnallishallintoon NPM:n periaatteet, siltä osin kuin niitä on hyväksytty ja 

on voitu hyväksyä, tulivat viimeistään vuonna 1996 voimaan tulleessa 

kuntalaissa. Väitöskirjassaan Heuru näkee NPM:n omaksumisen 

kunnallishallintoon seuraavasti.  
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Kun eriasteinen suunnittelu voitti 1970-luvulta alaa kunnallishallinnossa ja 

kun samalla liikkeenjohdolliset järjestelmät yleistyivät, huomio alkoi kiintyä 

tuotannontekijöiden sijasta toimintaan, sen tehokkuuteen ja tuloksiin sekä 

sitä kautta vaihtoehtoisten ratkaisujen mahdollisuuteen. Kuntalakia 

säädettäessä kunnallishallinnon managerisoituminen oli jo alkanut. 

Kuntalaki ei siirtänyt suomalaista kunnallishallintoa kokonaisuudessaan 

manageristiseksi vaikka sen esitöissä todettiinkin, että kun julkinen 

viranomaisrooli on entistä enemmän muuttumassa palvelurooliksi, julkisen 

sektorin on omaksuttava yksityissektorin toimintatapoja. Hallinnon 

tehokkuutta tavoiteltiin mutta tässä kohdattiin tietty raja. Se muodostui 

julkisen hallinnon oikeusvarmuuden vaatimuksesta, mikä on ikään kuin 

luonnostaan julkisen hallinnon tehokkuutta rajoittava tai sen kanssa 

kilpaileva elementti. (Heuru 2000, 267 ja 285) NPM:n ajattelun mukaisina 

instrumentteina suomalaiseenkin kunnallishallintoon tulivat valtuuston ja 

hallinnon suhdetta määrittelevät tavoiteasettelut, sopimusmenettely, 

resurssien budjetointi ja yksittäisten palvelualueiden toimintaa koskevan 

vastuun delegointi (Ryynänen 2001, 46). 

 

Hyyryläinen näkee, että syystä tai toisesta Suomessa NPM on pitkälti 

kytkeytynyt tulosohjaukseen ja/tai tulosjohtamiseen. Siksi luontevaa rajaa 

suomalaisen tulosohjauksen ja NPM-ilmiön välille on mahdotonta luontevasti 

vetää. Kuntalaissa omaksuttu kunnan toiminnan ja talouden malli myötäilee 

NPM:n virtauksia ja on samalla selkein ilmentymä tulosohjauksesta 

kunnissa. Siinä ilmenee piirteinä vallan ja vastuun hajauttaminen, 

markkinaohjaus, tuloksellisuus, tulosvastuu, tilivelvollisuus ja 

responsiviisuus, jotka kaikki ovat piirteinä myös NPM-kirjallisuudesta tuttuja. 

(Hyyryläinen 2004, 44)    

 

NPM:ssa yksityisen sektorin johtamismallien soveltamista julkiselle sektorille 

pidetään varsin keskeisenä. Managerialistisen johtamistavan sisältönä on 

liikkeenjohdon osaamiseen tuominen julkiseen hallintoon ja liiketaloudellisen 

ajattelun omaksumisen. (Lähdesmäki 2003, 212). 
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Ryynäsen mukaan liikkeenjohdollinen ohjauskonsepti törmää kunnalliseen 

realiteettiin. Valtuutetut ymmärtävät itsensä kuntalaisten ja valitsijoidensa 

edustajaksi. Tässä roolissa he voivat säilyttää yhteytensä kansalaisiin ja 

valitsijoihinsa ainoastaan identifioitumalla konkreettisilla kansalaisten asioilla, 

tuomalla niitä poliittiseen päätöksentekoprosessiin ja yrittämällä saada niitä 

läpi (Ryynänen 2001, 46). 

 

Laihasen kuntien poliittis-hallinnollista päätöksentekoa koskevassa 

väitöstutkimuksessa kova bisneshenkisyys ja NPM:n ihanteet eivät nousseet 

keskiöön. Jatkuva oman toiminnan analyysi, ympäristön tarkkailu ja 

muutoksiin valmistautuminen ovat kuitenkin julkisella sektorilla yhtä tärkeitä 

kuin yrityksissä. Ihanteellista johtamismallia ei kuitenkaan ole siirrettävissä 

yrityksistä kuntiin. Kuntalainen näyttää kuitenkin punnertavan esiin vaikka 

hänet onkin usein muotitettu asiakkaaksi ja kuluttajaksi. (Laihanen 2009, 

263 - 264)   

 

NPM:n näkemyksien omaksumisessa kunnallishallintoon on hyväksyttävä 

kunnallisen itsehallinnon, demokraattisen päätöksenteon ja hallinnon 

lainalaisuuden sekä oikeusturvan näkökulmat. Julkiset varat ovat niukat ja 

julkisen hallinnon tehtävät valtaosin lakisääteisiä. Asioita joudutaan 

priorisoimaan mutta se on myös selkeä, kunnalliseen itsehallintoon kuuluva 

oikeus ja velvollisuus. Demokraattisessa päätöksentekoprosessissa on 

tärkeätä, että voidaan tehdä hyväksyttäviä, legitiimejä päätöksiä ja asettaa 

tarpeita arvojärjestykseen tilanteissa, joissa julkiset resurssit ovat niukat 

(Jensen 2003, 290). 

 

Kuten jo aiemmin mainittiin, Heurun mukaan kuntalaki ei siirtänyt 

suomalaista kunnallishallintoa kokonaisuudessaan manageristiseksi. 

Kunnallishallinnolta vaaditaan edelleen ainakin seuraavia hallintolegalististia 

ominaisuuksia: 

 

1. päätösten ja säännösten kirjallista muotoa ja niiden kirjallista 

tallentamista 
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2. eri orgaanien julkisoikeudellisen toimivallan (kompetenssin) 

määräytymistä etukäteen annetun kirjallisen säännön mukaan 

3. toimivallan (kompetenssin) rajojen jäykkyyttä 

4.  byrokratiaan sitoutunutta virkaa ja viranomaistoimintoja 

5. hallintolegalistista muutoksenhakujärjestelmää ja siitä johtuvia 

muotosidonnaisuuksia sekä; 

6. päätöksenteon ja muun julkisoikeudellisen menettelyn ankaraa 

muotosidonnaisuutta. (Heuru 2000, 285 - 286) 

 

 

2.3. NPM:stä kuntien palvelurakenneuudistukseen ja EKSOTEN 

rakentumiseen 

 

Lähdesmäen mukaan ajanjaksoa 1980-luvun lopulta 2000-luvun alkuun 

voidaan luonnehtia yhtenäisten uudistustavoitteiden ja uudistusten ajaksi 

Suomessa. Uudistukset ovat yleensä voimakkaasti poliittisesti ohjattuja tai 

virkamiesvetoisia. Markkinaorientoisuuden lisääntyminen ja tehokkuuden ja 

taloudellisuuden korostaminen ovat pysyneet esillä. Tehokkuusperiaatteet 

voidaan lisätä hyvän hallinnon arvojen joukkoon. Hyvää hallintoa voisi 

luonnehtia tasapuoliseksi, palvelevaksi ja tulokselliseksi. Lama opetti sen, 

että tehokkuusperiaatteita tarvitaan myös hyvän talouden oloissa. 

Virkamieskäsitys on muuttunut. Innovatiivinen, toimintavapautta hyödyntävä, 

rohkea ja aktiivinen ote ovat modernin virkamiehen ihanneominaisuuksia. 

Tulosvastuun lisäämistä hallinnossa on pidetty hyvin tärkeänä 

uudistustavoitteena. Myös poliittisen ohjauksen merkitystä hallinnon 

tulosvastuussa on syytä korostaa. Hyvistä tuloksista pitäisi palkita. 

Palkkausjärjestelmien uudistamien pätevyyttä ja suoriutumista korostavaan 

suuntaan ja näiden onnistumista voidaan pitää haasteena siitäkin 

näkökulmasta, että osaavista työntekijöistä tullaan käymään kilpailua. 

(Lähdesmäki 2003, 232–239).     

 

Väitöskirjansa lopussa Lähdesmäki kysyy reformien tulevaisuudesta ja 

uusista reformeista ja toteaa, että hallituksen vaihtuessa on aina 

mahdollisuus suunnanmuutokseen (Lähdesmäki 2003,239). Onko tällä 
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Lähdesmäen kysymyksellä ollut vaikutusta johonkin ja onko PARAS-

hankkeen taustalla ollut nimenomaista NPM-ajattelua? Siihen ei voida antaa 

tässä mitään varmaa vastausta mutta on kuitenkin todettavissa, että 

monelta osin PARAS-hankkeen tavoitteet näyttävät pohjautuvan NPM:n 

kanssa hyvin samansuuntaisiin ajatuksiin ja näkemyksiin. Kuntien 

palvelurakenneuudistus on merkittävä, uusi reformi ja sillä haetaan ainakin 

osin vastauksia NPM:n esille nostamiin keskeisiin kysymyksiin: kuinka 

julkisia organisaatioita ja niiden toimintaa voidaan tehostaa ja kuinka niiden 

johtamista voidaan uudistaa ja parantaa? 

 

NPM:n johtamisdoktriini käsittää joukon normatiivisluontoisia periaatteita 

siitä, millaista julkisen sektorin johtamisen tulisi olla ja miten sitä tulisi 

parantaa. NPM tarjoaa laajan käsityksen siitä, mihin suuntaan 

julkisjohtamista tulisi uudistaa. Palvelujen laadun ja asiakaskeskeisyyden 

kysymyksiä on lisätty osaksi doktriinia. NPM:n mukaan julkista hallintoa ja 

taloutta pitää tarkastella tehokkuuden, taloudellisuuden ja vaikuttavuuden 

kriteerein. Näitä kutsutaan tehokkuusperiaatteiksi. Tuloksellisen toiminnan 

varmistamiseksi on tavoiteltu tulosvastuun lisäämistä, joka voi ilmetä siten, 

että poliittinen ohjaus vahvistuu, virastojen tulosvastuuta lisätään ja 

palkkioita ja sanktioita käytetään tulosten arvioinnissa ja johto asetetaan 

tulosvastuuseen tulostavoitteiden saavuttamisessa. (Lähdesmäki 2004,222). 

NPM:n ajatusten mukaisesti julkisten organisaatioiden uudistaminen 

edellyttää käytännössä organisaatioihin jonkinlaista muutosta. Muutoksissa 

tulee myös huomioida muutosjohtamisen ja strategisen johtamisen 

näkökulmia.     

 

Lähdesmäen tutkimuksen tuloksena eli hänen tulkintansa mukaan NPM:n 

keskeisiksi ulottuvuuksiksi tarkentuvat tehokkuusperiaatteet, julkinen 

yrittäjyys ja tulosvastuu. Lisäksi NPM:iin liittyy palvelujen laadun, 

asiakaskeskeisyyden ja henkilöstön palkitsemisen kysymykset sekä 

poliittisen ohjauksen merkitys (Lähdesmäki 2003, 222, 234 ja 239). 

 

Tehokkuusperiaatteisiin liittyy konsensus uudistuslinjasta, uudistamisen 

pragmaattisuus, julkisen sektorin tehtävien ja roolin kirkastaminen. Näihin 
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liittyy tuloksellisuuden asettaminen hallinnon yhdeksi arvoksi ja 

palvelulähtöisyys virkamiehen velvollisuutena. Julkiseen yrittäjyyteen liittyy 

mm. markkinaohjautuvuus ja yhtiöittäminen, ansaitseminen 

omistajapolitiikassa ja yksityisen sektorin johtamiskäytäntöjen omaksuminen. 

Tulosvastuu on keskeistä ja se näyttäytyy sekä organisaatioissa että 

johtamistyössä. Tulosvastuuseen liittyy tavoite siirtyä hallinnoinnista 

strategisuuteen ja että hyvistä tuloksista pitäisi myös henkilökuntaa palkita. 

Palkitsemisjärjestelmissä onnistumista pidetään tärkeänä senkin vuoksi, että 

osaavista työntekijöistä tullaan käymään kilpailua. Tulosvastuuseen liittyy 

myös poliittisen ohjauksen vahvistuminen. (Lähdesmäki 2003, 232,234 ja 

239) 

 

Poliittinen ohjaus ei ole käsitteenä yksiselitteinen, se voitaneen ymmärtää 

monin tavoin ja erilaisin vivahtein. Poliittista ohjausta tapahtuu sekä 

valtakunnan poliittisessa päätöksenteossa että kunnallispoliittisessa 

päätöksenteossa. Mitä poliittinen ohjaus sitten oikein on? Voiko poliittiselle 

ohjaukselle vetää yhtäläisyysmerkkejä johonkin määritelmään? EKSOTE on 

kuntayhtymä, joten tässä kontekstissa kiinnostus poliittiseen ohjauksen 

kohdistuu kunnallishallintoon. 

 

Heuru et. al mukaan kunnan hallinnon ohjausta, joka suuntautuu aina 

tulevaisuuteen, tapahtuu monelta taholta ja monin erin tavoin. Kunnalliset 

toimielimet ovat ohjauksen suorittamisessa hyvin keskeisellä sijalla. (Heuru 

et. al 2008, 230). Heurun mukaan mikään organisaatio ei kykene toimimaan 

ilman johtamista. Poliittiseen johtajuuteen kuuluu etsiä ja ajaa ratkaisuja, 

jotka säilyttävät, perustavat, muuttavat tai kumoavat johdettavassa 

yhteisössä vallitsevia olosuhteita mahdollisimman tarkoituksenmukaisella 

tavalla. Siihen ei välttämättä eikä ensisijaisesti sisälly ideologista 

aatesuuntausta eli puoluepoliittista johtajuutta. Yhteisön poliittista johtajaa ei 

siis pidä samaistaa puoluepoliittiseen johtajaan. Poliittinen johtaja on 

vallankäyttäjä ja hänellä tulee olla tietoinen pyrkimys siihen. Byrokraattiseen 

johtajuuteen kuuluu asioiden järjestyksessä pitäminen niihin sekaantumatta 

sekä poliittisen tahon tekemien päätösten toteuttaminen. Byrokraattiseen 

johtajuuteen ei kuulu vallan tavoittelu. Kunnan johtamisessa kummatkin 
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nämä johtajuuden tyypit tulevat esille. Ongelma on siinä, että poliittinen 

johtajuus on eräällä tavalla salattua tai peiteltyä. Jokainen kunnallishallintoa 

tunteva tietää, että jos kunnanjohtaja asettuu virassaan pelkästään 

byrokraattisen johtajuuden hoitajaksi, hän epäonnistuu melkoisella 

varmuudella. Toisaalta kunnallishallinnon todellisuuden valossa on 

sanottava, että myös luottamushenkilöistä nousee esille kunnan poliittisia 

johtajia, vaikka laki ei tällaista asemaa kenellekään suo. (Heuru 2006, 405–

405)  

 

NPM:n on laaja käsite ja mittava määrä erilaisia periaatteita tai oppeja, jotka 

liittyvät julkisen hallinnon reformeihin eri puolilla maailmaa. Lähdesmäen 

väitöstutkimus on ansiokas tutkimus NPM:stä ja erityisesti NPM:n 

periaatteiden muotoutumisesta Suomen olosuhteisiin ja NPM:n 

periaatteiden sovellettavuudesta Suomessa tapahtuviin, julkisten 

organisaatioiden uudistamisprosesseihin. Tämän case-tutkimuksen aihepiiri 

huomioiden, Lähdesmäen tulkinnan mukaiset NPM:n tehokkuusperiaatteet, 

palvelujen laadun, asiakaskeskeisyyden ja palkitsemisen kysymykset sekä 

poliittisen ohjauksen merkitys ovat keskeisiä. Erityisesti näistä NPM:n 

näkökulmista tarkastellaan tämän tutkimuksen tutkimusongelmaa eli 

EKSOTEN rakentumista ja organisaation kehittämisen haasteita. Julkiseen 

yrittäjyyteen liittyvät näkökulmat ovat vähäisempiä mutta kytkentää siihen on 

yhtiöittämisen näkökulmasta. EKSOTE yhdessä Lappeenrannan kaupungin 

kanssa on tehnyt lukuisia yhtiöittämisratkaisuja, joissa on keskeinen 

liittymäpinta EKSOTEN rakentumiseen.  

 

 

3 STRATEGIA JA MUUTOSJOHTAMINEN ORGANISAATION 

KEHITTÄMISEN HAASTEISSA 

 

3.1. Strategia 

 

Strategia muuttaa voittoa tavoittelemattoman instituution päämäärän ja 

tavoitteet toiminnaksi (Drucker 2008, 2). Kaikki organisaatiot on perustettu 

jotakin tehtävää varten: ne pyrkivät tyydyttämään joidenkin ihmisten tai 
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organisaatioiden tarpeita muuttuvassa maailmassa käyttämällä toimintaansa 

tiettyjä resursseja. Strategian avulla organisaatiot pystyvät parantamaan 

toimintaansa: ne pystyvät kohdistamaan huomion paremmin oikeisiin 

tarpeisiin ja asiakkaisiin, huomaamaan tarvittavat muutokset ajoissa ja 

tehostamaan resurssien oikeata kohdentamista ja käyttöä. (Kaminsky 2008, 

18) 

 

EKSOTEN organisaation taustalla ja muodostumisessa on useita 

organisaatioita eli Etelä-Karjalan kuntia ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri. 

Organisaation syntyminen on edellyttänyt jäsenkuntien yhteistyötä. 

Organisaation perustaminen merkitsee myös strategista muutosta sosiaali- 

ja terveyspalvelujen järjestämisessä Etelä-Karjalassa.  

 

PARAS-hanke edellyttää 20 000 asukkaan väestöpohjaa kuntien 

terveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyviltä sosiaalipalveluilta. Kun 

kunnat yhdistävät voimavarojaan, voidaan saavuttaa kustannussäästöjä ja 

palveluiden laatu voi parantua. Strategisen muutoksen aikaansaaminen on 

erittäin haastavaa sekä yhdistymisen että yhteistyön tilanteissa. Strateginen 

muutos edellyttää visiota. Visio on tapa saada muutoksia aikaan. 

Strateginen muutos edellyttää myös vahvaa poliittista ohjausta. Poliittisilta 

päätöksentekijöiltä edellytetään yhteistä näkemystä strategisista tavoitteista. 

(Laamanen & Nyholm, 2009, 101 ja 105) EKSOTEN uutena organisaationa 

pitää siis luoda itselleen strategia. Strategia on yrityksen toiminta-ajatuksen 

varmistaja pitkällä tähtäyksellä (Näsi & Aunola, 2002, 12).   

 

SWOT on lyhenne sanoista strengths (vahvuudet) weakness (heikkoudet) 

opportunities (mahdollisuudet) ja threaths (uhat). Näistä vahvuudet ja 

heikkoudet kuvaavat organisaation sisäisiä ominaisuuksia. Mahdollisuudet 

ja uhat liittyvät organisaation ympäristön piirteisiin. (Honkanen 2006, 410) 

Strategia on operatiivinen vastaus SWOT-analyysin. Hyvä SWOT-

osaaminen tuottaa toimivan strategian. (Näsi & Aunola, 2002, 13). 

Strategiamalli kehittyy koko organisaation voimalla. Toiminnan kautta 

strategia kehkeytyy vähitellen ja henkilöstö osallistuu laajasti tähän 

toimintaan koska kehittäminen on integroitu operatiivisen toiminnan sisään 
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eikä kehittämistä tehdä erillisenä harjoituksena. Strategisen johtamisen 

suurimpana ongelmana on ollut perinteisesti jalkauttaminen. Jalkauttamisen 

ongelmat eivät ole itse ongelmia vaan seurauksia strategian johtamisen 

epäonnistumisesta jo lähtien strategian maailmankuvasta ja strategisista 

lähtökohdista (Ala-Mutka 2008, 26 ja 93–94).  

 

Tässä tutkimuksessa EKSOTEA on tutkittu myös SWOT-analyysin keinoin 

hakien myös siitä näkökulmasta vastauksia organisaation kehittämisen 

haasteisiin. 

 

 

3.2. Muutosjohtaminen 

 

EKSOTEN henkilöstö tulee useista erilaisista organisaatioista ja on 

ammatillisesti hyvin heterogeenistä joukkoa. On tärkeää on, että 

henkilöstöön syntyisi hyvä yhteishenki, uuden organisaation tavoitteet 

hyväksyvä ja omaksuva ilmapiiri ja ennen kaikkea, että EKSOTEEN syntyy 

oma organisaatiokulttuurinsa, EKSOTEN kulttuuri, joka hyväksytään ja jonka 

puolesta ollaan valmiita panemaan itsensä likoon. Organisaatiokulttuuri 

syntyy ensisijaisesti johtajien toimintojen kautta ja kulttuurin kehittyessä 

huonosti toimivaksi, johtajuutta tarvitaan auttamaan ryhmää poisoppimaan 

joitakin kulttuuriin liittyviä olettamuksia ja oppimaan uusia olettamuksia 

(Schein 1991, 324). 

 

Hyvä johtaminen ja johtamiseen panostaminen on erityisen tärkeätä 

organisaation muutosprosessissa. Vahvana oletuksena on se, että 

yksilöiden käyttäytymistä muuttamalla muutetaan myös organisaation 

toimintaa mutta muutosta voidaan lähteä hakemaan vastakkaisestakin 

suunnasta: muutetaan ensin rakenteita ja oletetaan, että ihmisten 

käyttäytyminen muuttaa vastaamaan uusia rakenteita (Honkanen 2006, 351).  

Voitaneen sanoa, että EKSOTESSA on toimittu edellä mainitun suuntaisesti: 

on ensin muutettu organisaation rakenne ja nyt on työntekijöiden toiminta ja 

käyttäytyminen saatava mukaan ja vastaamaan uutta organisaation 

rakennetta ja organisaation tavoitteita.  
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EKSOTEN organisaatiomuutoksen läpiviennin ja henkilöstön ja toimintojen 

yhdistämisen onnistumisen haasteet kohdistuvat pitkälti muutosjohtamisen 

näkökulmiin. Kuntaliiton määritelmän mukaan muutosjohtaminen on 

asioiden ohjaamista ihmisten kautta ja heidän avullaan. Työntekijöiden 

työpanos on organisaation läpiviennissä tärkein voimavara. Heidän 

motivoimisensa toimimaan uudistuvan organisaation hyväksi on 

onnistumisen edellytys. (Suomen kuntaliitto 2010)  

 

Asiakkaiden ja kuntalaisten palvelutarpeisiin vaikuttaa koko yhteiskunnan 

kehitys, minkä vuoksi kuntien henkilöstön työn mielekkyys ja työmotivaatio 

syntyykin usein koetusta yhteiskunnallisesta tehtävästä. Pystyäkeen 

vastaamaan nopeisiin käänteisiin organisaation kyky muuntautua on 

ratkaisevaa, samoin kuin muutoshaasteiden näkeminen mahdollisuuksina. 

(Pakarinen 2009, 137 ja 140).  

 

Muutosprosessissa on tärkeää muutostarpeen tunnistaminen, yhteisen 

tavoitetilan synnyttäminen, muutoksen toteuttaminen sekä arviointi. Tärkeää 

on ymmärtää strategisen keskustelun merkitys osana toimeenpanoa: johdon 

tulee luoda edellytykset sille, että keskustelua käydään koko prosessin ajan 

ja organisaation eri tasoilla muutosvaihe kerrallaan. Myös 

johtamisjärjestelmä on luotava sellaiseksi, että se tukee muutoksen 

strategisia tavoitteita. Johtamisen ja johtamisjärjestelmän tulee tukea 

muutoksessa tarvittavaa vuorovaikutusta ja edistää siten yhteistä tulkintaa 

muutoksen tarpeista ja tavoitteista. Johdon on tunnistettava tarve uudistaa 

toimintatapoja ja johtamisjärjestelmää. Johtamisen tulee olla 

muutostilanteessa ennen kaikkea välinen tai työkalu, jolla muutos saadaan 

aikaiseksi. Uuden toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämisen on 

lähdettävä yhteisestä visiosta ja strategiasta ja muutosta on rakennettava 

osana jatkuvaa, yhteistä muutosprosessia. (Laamanen & Nyholm 2009, 104 

ja 109)  

 

Lähiesimiesten tehtävän merkitys korostuu johtamisjärjestelmien 

käyttöönoton adoptiovaiheessa. Keskijohto kantaa harteillaan koko 
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organisaatiosysteemin muutospaineet, jonka vuoksi lähiesimiesten 

tukeminen on henkilöstön kehittämisen tärkeimpiä tehtäviä. (Pakarinen 2007, 

s. 228) Ylimmän johdon tehtävänä on antaa tukea keskijohdolle ja huolehtia 

siitä, että strategiatyö käydään läpi koko organisaatiossa (Kangasniemi 

2008, 38). 

 

Työmarkkinoiden rakenteellinen muutos, ikääntyvä työvoima ja nuorten 

ikäluokkien pienentyminen sekä monimuotoistuva henkilöstörakenne 

vaikuttavat kuntien työyhteisöjen johtamiseen ja kehittämiseen. Vuoteen 

2025 mennessä yli puolet kuntien henkilöstöstä jää eläkkeelle. Ikääntyvä 

henkilöstö odottaa työpaikalta osaamisen arvostamista ja hyödyntämistä ja 

haasteitakin mutta ei jatkuvasti uusia. (Pakarinen 2009, 131 ja 134) 

EKSOTEN henkilökunta on suurimmalta osin siirtynyt liikkeenluovutuksin 

kunnista EKSOTEN palvelukseen ja henkilöstö on ikääntynyttä kuten 

kuntien henkilöstö yleensäkin. Tämä ikääntyvän henkilöstön johtaminen luo 

oman haasteensa organisaation muutoksessa.  

 

Muutosjohtamisen näkökulmien huomiointi on tärkeätä 

organisaatiomuutoksessa ja henkilöstön ja toimintojen yhdistämisessä 

samaan organisaatioon.   

 

 

4 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

 

 

4.1 Tutkimuskohde  

 

Tutkimuksen kohde on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 

(EKSOTE Perussopimus 2009, 1 §) ja lyhennettä EKSOTE. Kuntayhtymän 

jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, 

Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari. EKSOTESSA samaan organisaatioon 

on yhdistetty erikoissairaanhoito, kehitysvammaisten erityishuolto, 

perusterveydenhuolto ja sosiaalihuoltolaissa tarkoitettu sosiaalihuolto sekä 
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sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitettu ehkäisevä työ (EKSOTE 

Perussopimus 2009, 2 §). EKSOTE on Suomessa toistaiseksi ainutlaatuinen 

kuntayhtymä, jossa kaikki nämä toiminnot on yhdistetty yhteen ja samaan 

organisaatioon.  

 

Imatra on mukana EKSOTESSA vain erikoissairaanhoidon ja 

kehitysvammaisten erityishuollon osalta. Imatra järjestää edelleen itse 

perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut kuntalaisilleen. 

 

 

4.2 Tutkijan suhde EKSOTEEN 

 

Eskolan mukaan jokaisen tutkimuksen lähtökohtana on tai ainakin pitäisi olla 

tiedollisen uteliaisuuden, käytännön tarpeiden tai teorian 

kehittämispyrkimyksen herättämä ongelma, johon tutkimuksella etsitään 

vastausta (Eskola 1971).  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin 

organisaation rakentuminen on herättänyt tämän tutkimuksen tekijässä 

tiedollisen uteliaisuuden ja kiinnostuksen selvittää organisaation syntyyn 

vaikuttaneita tekijöitä ja uuden organisaation kehittämiseen liittyviä haasteita. 

 

Tämän tutkimuksen tekijä on ollut lakimieheksi valmistumisestaan lähtien 

päätoimisesti työelämässä noin seitsemäntoista vuoden ajan. Noin puolet 

tästä ajasta tutkija on toiminut kunnallishallinnon asiantuntija- ja 

johtotehtävissä. Viimeiset lähes kuusi vuotta tutkija on toiminut nykyisessä 

tehtävässään Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen 

hallintopäällikkönä.  

 

Tutkimuksen onnistumisen välttämättömänä edellytyksenä pidetään sitä, 

että tekijä on kiinnostunut aiheestaan (Hirsjärvi et. al 2004, 71). Tutkija on 

seurannut EKSOTEN rakentumista läheltä mutta kuitenkin toiselta 

toimialalta ja siten riittävän etäältä säilyttääkseen tutkijalta edellytettävän 

objektiivisuuden sekä tiedonjanoisen kiinnostuksen tutkimusaiheeseen. 
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4.3 Tutkimusmenetelmät  

 

4.3.1 Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus  

 

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Eskolan & Suorannan 

mukaan laadullisen tutkimuksen karkeita määrittelyjä voidaan täydentää 

muutamien laadulliselle tutkimukselle tyypillisten piirteiden avulla ja 

laadullisen tutkimuksen tunnusmerkeiksi he ehdottavat seuraavia: 

–  aineistonkeruumenetelmä 

–  tutkittavien näkökulma 

–  harkinnanvarainen tai teoreettinen otanta 

–  aineiston laadullis-induktiivinen otanta 

–  hypoteesittomuus 

–  tutkimuksen tyylilaji ja tulosten esitystapa 

–  tutkijan asema ja narratiivisuus.  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimussuunnitelma parhaimmillaan elää 

tutkimushankkeen mukana. Osallistuvuus on keskeistä suurelle osalle 

kvalitatiivista tutkimusta ja kenttätyö on erityinen tapa päästä enemmän tai 

vähemmän kosketuksiin tutkittavien kanssa. Laadullisessa tutkimuksessa 

keskitytään varsin pieneen määrään tapauksia ja pyritään analysoimaan 

niitä mahdollisimman perusteellisesti. Aineiston tieteellisyyden kriteeri ei ole 

aineiston määrä vaan sen laatu. Laadullisessa tutkimuksessa puhutaan 

aineistolähtöisestä analyysistä, joka pelkistetyimmillään tarkoittaa teorian 

rakentamista empiirisestä aineistosta lähtien. Laadullisessa tutkimuksessa 

hypoteesittomuus tarkoittaa sitä, että tutkijalla ei ole lukkoon lyötyjä 

ennakko-olettamuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista. (Eskola 

& Suoranta 2000,15–18) 

 

Laadullinen analyysi koostuu kahdesta vaiheesta, havaintojen 

pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta.  Havaintojen 

pelkistämisessä voi erottaa kaksi osaa. Ensinnäkin aineistoa tarkastellaan 

vain tietystä teoreettis-metodologisesta näkökulmasta ja kiinnitetään 

huomiota siihen, mikä on teoreettisen viitekehyksen ja kulloisenkin 

kysymyksenasettelun kannalta ”olennaista”. Toinen vaihe laadullisessa 
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analyysissä on arvoituksen ratkaiseminen, joka merkitsee sitä, että 

tuotettujen johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjeiden pohjalta tehdään 

merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä. (Alasuutari 1999, 39–40 ja 44) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa on riittävästi kun uudet tapaukset 

eivät tuota enää tutkimusongelman kannalta mitään uutta tietoa. Yksi tapa 

ratkaista aineiston riittävyys, on puhua sen kyllääntymisestä eli saturaatiosta. 

Lisäaineiston kerääminen ei näytä tuottavan kohteesta uutta informaatiota ja 

aineiston tietty peruslogiikka (lausumien, puhetapojen jne.) alkaa toistua. 

Tutkijan on päätettävä milloin aineistoa on tullut kerätyksi riittävästi ja se 

kattaa tutkimusongelman. Tapaustutkimuksessa kohde voi mahdollisimman 

tyypillinen ja edustava, toisaalta se voi olla ainutkertainen tai 

poikkeuksellinen. Tapaustutkimuksen pohjalta ei ole tarkoitus tehdä samalla 

tavalla empiirisesti yleistäviä päätelmiä kuin tilastollisessa tutkimuksessa. 

Siksi on tärkeätä, että analysoitava aineisto muodostaa tavalla tai toisella 

kokonaisuuden, tapauksen.  (Eskola & Suoranta 2000, 62–63 ja 65). 

 

 

4.3.2 Tapaus- eli casetutkimus  

 

Tutkimus on tapaus- eli casetutkimus ja caseorganisaatio on EKSOTE. 

Tapaus- eli casetutkimus on yleisempiä liiketaloustieteellisen tutkimuksen 

laadullisia menetelmiä. Tapaustutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa 

tutkitaan yksi tai enintään muutama tietyllä tarkoituksella valittu tapaus. 

Tapaus voi olla myös toiminnallinen kuten prosessi tai jokin yrityksen 

rakenteellinen ominaisuus. (Koskinen et. al 2005, 154)  

 

Tapaustutkimus vaihtelee yleensä aiheen mukaisesti, kahden erityyppisen 

kiinnostuksen kohteen mukaan. Ensimmäisessä tapaustutkimustyypissä 

tutkitaan useampi tapaus pyrkimyksenä muodostaa näistä yleisiä 

johtopäätöksiä (general conclusions) tutkimusaiheesta. Toisessa 

tapaustutkimustyypissä pyritään muodostamaan nimenomaisia 

johtopäätöksiä (specific conclusions) yhdestä tapauksesta, joka 
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ainutlaatuisen tapaushistoriansa mukaan on erikoisen kiinnostava. 

(Gummeson 2000, 84) 

 

Tapaustutkimukselle on luonteenomaista, että yksittäisestä tapauksesta 

tuotetaan yksityiskohtaista tietoa. Aineistonkeruussa käytetään useita 

menetelmiä ja tyypillisesti tavoitellaan nimenomaan ilmiöiden kuvailemista. 

Olennaista on, että käsiteltävä aineisto muodostaa tavalla tai toisella 

kokonaisuuden, siis tapauksen. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, 185). 

 

EKSOTE on mitä oivallisin kohde tapaus- eli case-tutkimukseen. EKSOTEN 

rakentuminen ja siihen johtanut kehitys on ollut monitahoinen ja 

mielenkiintoinen prosessi. EKSOTE on yksi organisaatio, joka on 

muodostunut ”monista organisaatioista” ja se joka tarjoaa erittäin laaja-

alaisesti sosiaali- ja terveyspalveluita. EKSOTE on myös aivan 

ainutlaatuinen hanke, vastaavanalaista organisaatiota ei ole Suomessa 

muualla perustettu. Tässä tutkimuksessa pyritään muodostamaan 

nimenomaisia johtopäätöksiä yhdestä tapauksesta, joka ainutlaatuisen 

tapaushistoriansa mukaan on erikoisen kiinnostava. 

 

 

4.3.3 Tutkimusmetodi 

 

Laadullisessa tutkimuksessa suositaan tutkimusmetodeja, joissa tutkittavien 

näkökulmat ja ääni pääsevät esille. Yksi näistä tutkimusmetodeista on 

teemahaastattelu. (Hirsjärvi et. al 2004, 155) Teemahaastattelu eli 

puolistrukturoitu haastattelu sallii haastateltavalle enemmän vapauksia. 

Tutkija määrää kysymykset mutta haastateltava voi vastata niihin omin 

sanoin ja joskus jopa ehdottaa kysymyksiä. Hyvin käytettynä 

teemahaastattelu on erinomaisen tehokas menetelmä. Tehokkuus perustuu 

siihen, että tutkija voi ohjata haastattelua ilman, että kontrolloi sitä tyystin. 

Teemahaastattelu on käytetyin laadullisen tutkimuksen keruun menetelmä 

niin yhteiskunta- kuin liiketaloustieteissä. Teemahaastattelu on muodostunut 

lähes synonyymiksi laadulliselle tutkimukselle. (Koskinen et. al 2005, 104–

104)   
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Tutkimuksessa toteutettiin kuuden EKSOTEN johtavan viranhaltijan 

teemahaastattelu. Lisäksi toteutettiin puolistrukturoidun 

haastattelumenetelmän mukaan kirjalliset lomakehaastattelut EKSOTEN 

hallituksessa toimiville luottamushenkilöille. Haastattelulomake sisälsi 

samojen teemojen mukaisia kysymyksiä kuin teemahaastatteluissa. 

Vastaukset kirjoitettiin omin sanoin. Lomakehaastattelu toteutettiin 

postikyselynä. Haastattelulomake tutkijan lähetekirjeen kera lähetettiin 

haastateltaville (yhteensä 19 henkilölle). Haastateltavat kirjoittivat 

lomakkeeseen vastaukset omin sanoin itse ja postittivat täytetyn lomakkeen 

takaisin tutkijalle. Tutkijalle palautettiin täytettynä kaksitoista 

haastattelulomaketta.  

 

 

4. 4 Aineiston kerääminen ja haastateltavien valinta 

 

Triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten aineistojen, teorioiden/tai 

menetelmien käyttöä ja aineistotriangulaatiossa yhdessä tutkimuksessa 

yhdistellään useammanlaisia aineistoja keskenään (Eskola & Suoranta 2000, 

68–69). Tässä tutkimuksessa empiirisen tutkimusaineiston hankinnassa 

noudatettiin aineistotriangulaatiota siten, että empiiristä tutkimusaineistoa 

hankittiin kahdella eri menetelmällä kahdelta erilaiselta taholta. Näitä olivat 

EKSOTEN johtavien viranhaltijoiden teemahaastattelut ja EKSOTEN 

poliittisten päätöksentekijöiden puolistrukturoidut kirjalliset 

lomakehaastattelut.  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen kohdejoukko valitaan 

tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksen menetelmää käyttäen (Hirsjärvi 

et.al 2004, 155). Teemahaastatteluin haastateltiin EKOSOTEN 

toimitusjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja ja terveyspalvelujen 

palvelujohtaja. Teemahaastatteluin haastateltiin myös EKSOTEA 

suunnittelu- ja perustamisvaiheessa koordinoineet projektipäälliköt. Juuri 

nämä henkilöt valittiin haastateltaviksi seuraavista syistä. 
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Toimitusjohtaja vastaa koko EKSOTEN operatiivisesta johtamisesta 

(EKSOTE Perussopimus 15 § 1) joten hän oli aivan ilmeinen valinta 

haastateltavaksi. Toimitusjohtaja antoi myös tälle koko tutkimukselle 

tutkimusluvan ja erittäin positiivisesti myötävaikutti muiden haastateltavien, 

sekä teemahaastateltavien että lomakehaastateltavien, osallistumiseen 

tähän tutkimukseen. 

 

Hallintojohtajan ja henkilöstöjohtajan toimenkuvat virkanimikkeidensä 

mukaisesti ovat yleiset ja koko EKSOTEN kattavat (hallinto ja 

henkilöstöhallinto), joten heidän valintansa haastateltaviksi oli niin ikään 

ilmeisen selvää. Toimenkuvansa huomioiden he ovat myös aivan 

keskeisessä asemassa EKSOTEN organisaation kehittämisessä. 

 

EKSOTEN terveyspalveluista vastaa terveyspalvelujen palvelujohtaja. 

Koska perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistäminen samaan 

organisaatioon ja sen merkitys oli tutkimuksen yksi keskeinen näkökulma, 

terveyspalvelujen johtajan valinta haastateltavaksi oli looginen ratkaisu. Hän 

on luonnollisesti aivan keskeisessä roolissa EKSOTEN terveyspalveluiden 

organisoimisessa ja kehittämisessä. 

 

Koska tutkimus merkittävältä osin luotaa menneisyyteen (organisaation 

rakentuminen) ja EKSOTEN perustamisvaiheisiin, oli erittäin onnistunut 

ajatus haastatella myös EKSOTEA perustamisvaiheissa koordinoineet 

projektipäälliköt. Idean heidän valitsemisestaan haastateltaviksi tutkija sai 

eräältä työkaveriltaan.  EKSOTEN rakentumisen suunnittelu- ja 

valmisteluvaiheissa toimineilla projektipäälliköillä tutkija arvioi olevan erittäin 

hyvä tietämys rakentumisvaiheista kun taas nykyjohdolla on paras tietämys 

tästä hetkestä. Projektipäälliköiden voidaan katsoa tuolloin suunnittelu- ja 

rakentumisvaiheessa olleen toimivan johdon tyyppisessä asemassa. 

Luonnollisesti heillä on käsitystä ja näkemystä myös EKSOTEN tämän 

hetkisestä tilanteesta ja toiminnasta. 

  

Teemahaastateltavien ryhmän eli edellä mainitut kuusi henkilöä tutkija 

luokitteli termillä toimiva viranhaltijajohto. 
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Sekä NPM:n että kunnallishallinnon päätöksentekojärjestelmän mukaan 

poliittisen ohjauksen ja poliittisen päätöksenteon rooli on tärkeä ja 

merkittävä. Vaikka sekä kuntien hallinnossa että kuntayhtymien hallinnossa 

muodollisesti korkeinta ja viimesijaista päätösvaltaa käyttää valtuusto, 

tutkijan näkemyksen mukaan käytännössä poliittisen ohjauksen ja 

vaikutusvallan käytön kannalta merkittävin toimielin sekä kunnissa että 

kuntayhtymissä on hallitus. Tämän vuoksi tutkija valitsi haastateltaviksi 

EKSOTEN hallituksen jäsenet sekä hallituksen kokouksissa läsnäolo-

oikeuden omaavat luottamushenkilöt. NPM:n näkökulmassa poliittinen 

ohjaus ja sen merkitys on tärkeä tekijä julkisten organisaatioon 

uudistamisessa ja julkisten organisaatioiden johtamisessa. Kunnissa ja 

kuntayhtymissä olennainen vaikutus ja merkitys päätöksentekoon ja 

muuhun osallistumiseen on kunnallispoliittisilla päätöksentekijöillä eli 

luottamushenkilöillä, jotka päättävät strategisista linjauksista sekä lähes 

kaikista isoimmista ja merkittävimmistä kysymyksistä.  

 

EKSOTE on maakunnallinen hanke, jossa on mukana monta kuntaa. 

EKSOTESSA on samaan organisaatioon siirretty lähes kaikkien 

jäsenkuntien sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja 

kehitysvammaisten erityishuolto. Imatra on mukana vain 

erikoissairaanhoidossa ja kehitysvammaisten erityshuollossa. Hanke on 

valtakunnankin tasolla ainutlaatuinen. On selvää, että tällaista hanketta ei 

voi syntyä ilman, että eri kuntien poliittisten päätöksentekijöiden ja johtavien 

viranhaltijoiden kesken löytyy konsensus eli yhteinen sävel siitä, että mihin 

suuntaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä ja organisoitumista 

pitää maakunnassa viedä. Tämän tutkimuksen kannalta on siis oleellista 

saada myös kunnallispoliittisten päätöksentekijöiden näkemyksiä ja 

mielipiteitä asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  

  

Puolistrukturoiduin lomaketutkimuksin haastateltiin EKSOTEN hallituksen 

jäseniä (hallituksessa on yhteensä 13 henkilöä) sekä hallituksen 

kokouksessa läsnäolo-oikeuden omaavia muita luottamushenkilöitä (muita 

on yhteensä 6 henkilöä). Hallituksen kokouksissa hallituksen jäsenten lisäksi 
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läsnäolo-oikeus on valtuuston puheenjohtajistolla (3 henkilöä) sekä niiden 

kuntien edustajilla (yhteensä 3 henkilöä), joilla ei ole varsinaista 

jäsenpaikkaa hallituksessa ja jotka eivät kuulu valtuuston puheenjohtajistoon.  

 

Tämän ryhmän (yhteensä 19 henkilöä) tutkija luokitteli termillä poliittiset 

päätöksentekijät. Tutkija palautettiin täytettynä 12  haastattelulomaketta. 

 

EKSOTEN organisaatiossa vaikuttaa myös painoarvoltaan ilmeisen 

merkittävä kunnanjohtajien neuvottelukunta mutta tutkimuksen rajauksen 

vuoksi tämä taho jätettiin empiriaosuuden ulkopuolelle. Kunnanjohtajien 

neuvottelukunta tuli kyllä esille haastatteluiden kautta kuten empiriisen 

osuuden analysoinnissa huomataan. 

 

 

4.5 Haastattelut 

 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tutkija pohti kohdejoukon motivaatiota 

tutkimukseen osallistumiseen. Haastateltavien edellytykset ja motivaatio 

ovat olennaisia huomioon otettavia seikkoja (Hirsjärvi-Hurme 1995, 46). 

Tapaustutkimus, ollakseen ylipäänsä mahdollinen, edellyttää 

kohdeorganisaation lupaa. Tutkija oli hyvissä ajoin yhteydessä 

kohdeorganisaation toimitusjohtajaan tutkimussuunnitelman hahmotuttua. 

EKSOTEN toimitusjohtaja antoi tutkimusluvan, suostui haastateltavaksi ja 

lupasi myötävaikuttaa muiden haastateltavien EKSOTEN viranhaltijoiden 

halukkuuteen osallistua tutkimukseen. Kahden muun haastateltavan eli 

projektipäälliköiden osalta tutkija sopi heidän osallistumisestaan 

tutkimukseen etukäteen puhelimitse ja tapaamisissa. Motivaatio 

tutkimukseen osallistumisesta haastateltavien eli toimivan viranhaltijajohdon 

osalta tuli näin etukäteen varmistettua olettaen heidän tietenkin muutoinkin 

olevan motivoituneita ja kiinnostuneita EKSOTEA koskevasta tutkimuksesta. 

Ennen haastatteluja haastateltaville lähetettiin sähköpostilla kirjeet, joissa 

annettiin ennakkotiedot tutkimuksesta ja haastatteluista. Sähköpostikirjeet 

ovat liitteinä 2b ja 2c. 
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Sekä teemahaastattelujen että lomakehaastattelujen kysymykset muotoiltiin 

asetettujen tutkimuskysymysten ja tutkimuksen teoreettisen viitekehityksen 

NPM:n näkökulmasta.  

 

Toimivan viranhaltijajohdon teemahaastatteluissa aihepiirit ja teema-alueet 

määriteltiin etukäteen kaikille haastateltaville samoiksi. Teemahaastattelun 

kysymysrunko on liitteenä 2. Ottaen huomioon erilaisissa asemissa 

olleet/olevat haastateltavat, haastateltavien tiedot ja kokemuspohja 

EKSOTESTA ja sen rakentumisen historiasta tietenkin vaihtelivat. Kaikki 

haastateltavat kuitenkin vastasivat kysymyksiin sen tiedon tai käsityksen 

varassa, mikä heillä oli. Niiltä osin kuin omat tiedot tai kokemukset olivat 

hyvin vähäisiä tai olemattomia, haastateltavat jättivät kysymyksiin 

vastaamatta. Luottamuksellisuuden ja anonymiteetin turvaamiseksi tämän 

koko ryhmän vastauksia käytetään tekstilainauksin ja viittauksin siten, että 

viitataan vain tähän ryhmään toimiva viranhaltijajohto, riippumatta siitä kuka 

kuudesta haastateltavasta kyseisen vastuksen on antanut. Vastauksien 

luottamuksellisesta käsittelystä ja anonymiteetin säilymisestä tutkija ilmoitti 

haastateltaville etukäteen sähköpostikirjeillä (liitteet 2b ja 2c) ja asiasta 

käytiin myös keskustelua haastattelujen aluksi. Haastattelut toteutettiin 

teemahaastattelurungon (liite 2) mukaisesti. Haastattelut nauhoitettiin ja 

litteroitiin sanatarkasti. 

 

Poliittisten päätöstentekijöiden haastattelut toteutettiin kirjallisin 

lomakehaastatteluin. Haastattelulomake tutkijan lähetekirjeen ja 

palautuskuoren kera lähetettiin kirjepostissa haastateltaville. Lähetekirje ja 

haastattelulomake ovat liitteinä 3 ja 4. Puolistrukturoidussa 

haastattelulomakkeessa kysymykset olivat kaikille samat, valmiita 

vastausvaihtoehtoja ei annettu ja vastaukset kirjoitettiin omin sanoin. 

 

Tutkija halusi saada aitoa tietoa ja suoda tutkimukseen osallistuneille 

miellyttävän, vapautuneen ja luottamuksellisen mahdollisuuden kertoa 

tutkimuksen kohteena olevista asioista. Tämän vuoksi tutkija päätti jo 

tutkimussuunnitelmavaiheessa, että haastateltavat (sekä teemahaasteltavat 

että lomakehaastateltavat) voivat kertoa asioista anonyymistä ilman, että 
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henkilöllisyyteensä voisi tulla edes viitteellisesti arvaillen ”julki” kenellekään 

muulle kuin tutkijalle. 

´ 

Haastateltaville ilmoitettiin heidät jaettavan näihin kahteen ryhmään (toimiva 

viranhaltijajohto / poliittiset päätöksentekijät). Vastauksia ilmoitettiin 

käytettävän siten, että kukaan ei ole vastauksistaan identifioitavissa. 

 

Haastateltavien antamia vastauksia on käytetty tutkimuksessa siten, että 

ilmenee vain se, kummasta ryhmästä (toimiva viranhaltijajohto / poliittiset 

päätöksentekijät) kyseinen vastaus on tullut. Luottamuksellisuuden ja 

anonymiteetin säilymiseksi kummankaan ryhmän edustajia ei ole tämän 

tarkemmin koodattu. Muutoin haastateltavien anonymiteetti saattaisi 

vaarantua. Luottamuksellisuuden syntyminen ja anonymiteetin säilyminen 

on ollut keskeistä tässä tutkimuksessa ja tämän vuoksi tutkija uskoo 

saaneensa myös erittäin kattavia ja vilpittömiä vastauksia. 

 

Kun vastausten analysoinnissa viitataan toimivaan viranhaltijajohtoon, 

kyseinen vastaus on saattanut tulla keneltä hyvänsä kuudesta haastatellusta. 

Kun taas viitataan poliittisiin päätöksentekijöihin, kyseinen vastaus on 

saattanut tulla keneltä hyvänsä lomakehaastattelulta.  Näin on estetty 

sellaisen mahdollisuuden syntyminen, että esimerkiksi tietyn 

koodimerkinnän saaneen haastateltavan vastauksiin viittaaminen ja 

siteeraaminen johtaisivat siihen, että henkilö saattaisi olla tunnistettavissa.  

Tutkija on valinnut tietoisesti kuvatun menettelyn vastanneiden 

anonymiteetin mahdollisimman hyväksi suojaamiseksi.   

 

On tietenkin selvää, että luottamuksellisesti annettuja tietoja tulee voida 

myös tutkimuksessa käyttää. Ei voi myöskään mitenkään absoluuttisesti 

estää spekulaatioita ja arvailuja siitä, kuka on jonkin tietyn näkemyksen tai 

mielipiteen esittänyt. Olennaista on kuitenkin se, millaisia vastauksia on 

saatu ja millaisia johtopäätöksiä niistä voidaan tehdä. Se, kuka jonkin 

nimenomaisen vastauksen on antanut, ei ole tutkimuksen kannalta eikä 

muutoinkaan olennaista.  
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Osa haastateltavista piti anonymiteetin säilymistä tärkeänä, osalle ei 

ilmeisesti olisi ollut mitään estettä sille, että nimensä olisi tullut vastauksien 

ja mielipiteiden osalta julki. Tutkijan valitsemaa anonymiteetin suojaavaa 

menettelyä kuitenkin noudatettiin kaikkien tutkimukseen osallistuneiden 

osalta johdonmukaisesti.   

 

Teemahaastateltavat osoittautuivat kiinnostuneiksi tästä tutkimuksesta ja 

erittäin innostuneiksi omasta roolistaan EKSOTESSA. Tutkija sai erittäin 

kattavat ja näkemykselliset vastaukset kysymyksiinsä ja myös ns. hiljaista 

tietoa. Erityisesti sosiaalipalvelujen EKSOTEEN mukaan ottamisen 

merkityksestä ja olennaisuudesta EKSOTEN rakentumisessa tutkija sai 

paljon enemmän merkityksellistä tietoa kuin oli osannut ajatella 

teemahaastattelukysymyksiä laatiessaan. 

 

Haastattelurunko oli laaja ja haastattelujen edetessä ja päättyessä 

saturaatio muodostui teemahaastateltavien osalta täydelliseksi, mitään 

tarpeellista uutta selvitettävää ei tullut esiin haastattelukierroksen päätyttyä. 

Jälkeenpäin arvioituna haastattelurunko saattoi olla ehkä jopa vähän liiankin 

laaja mutta toisaalta laajuus kyllä varmisti sen, että mitään olennaista ei 

jäänyt kysymättä. Laaja haastatteluosuus analysointivaiheessa mielekkäällä 

tavalla tiivistettiin ja jalostettiin keskittymään tutkimusongelman ja 

tutkimuskysymysten kannalta ydinasioihin, jotka nousivat selkeästi esiin 

haastatteluaineistosta.    

 

Poliittisille päätöksentekijöille tehtävästä lomakehaastattelusta tutkija sopi 

niinkään EKSOTEN toimitusjohtajan kanssa. Toimitusjohtaja lupasi 

EKSOTEN hallituksen kokouksessa suositella tutkimukseen osallistumista ja 

kannustaa haastateltavia vastaamaan ja palauttamaan 

haastattelulomakkeet, jotka tutkija heille lähettää postitse palautuskuorin 

varustettuna. Koska kyse on yhteiskunnallisesti aktiivisista, vastuullisista, 

kunnallispolitiikkaan osallistuvista henkilöistä, tutkijan oletus ja toive oli, että 

haastateltulomakkeita täytetään ja palautetaan kohtuullisen kattavasti.  
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Haastattelulomake sisälsi pääosin samoja kysymyksiä kuin viranhaltijoille 

esitetyt kysymykset, kuitenkin suppeammin ja joiltain osin eri näkökulmasta 

aseteltuna. Kysymyksiä oli vähemmän kuin viranhaltijahaastattelussa mutta 

sangen kattavasti kuitenkin. Haastattelulomake tutkijan lähetekirjeen ja 

palautuskuoren kera lähetettiin kirjepostissa haastateltaville. Lähetekirje ja 

haastattelulomake ovat liitteinä 3 ja 4. Tutkijalle palautettiin 12 täytettyä 

haastattelulomaketta. Tämä on arvioitava kohtuullisen hyväksi kattavuudeksi 

tällaisessa haastattelutavassa, jossa kieltäytyminen on käytännössä hyvin 

helppoa eli ”kun ei vaan vastaa”. Vastauksia saatiin kahta kuntaa lukuun 

ottamatta kaikista kunnista, joten alueellista kattavuutta voi luonnehtia myös 

kohtuullisen hyväksi. Annettujen vastausten valossa poliittisten 

päätöksentekijöiden kiinnostus tutkimukseen oli erittäin asiallista, joiltakin 

osin todella kiinnostunutta ja innostunutta. Eräässä vastauksessa tämän 

tutkimuksen tekeminen nähtiin ”hyödylliseksi meille kaikille”. Sekä toimivan 

viranhaltijajohdon että poliittisten päätöksentekijöiden taholta oltiin 

kiinnostuneita kuulemaan tutkimuksen valmistumisesta ja tutkimustuloksista.   

 

 

4.6 Vastausten käsittelyn luottamuksellisuudesta  

 

Jotta tämän tyyppiseen tutkimukseen ylipäätään osallistuttaisiin ja että 

saataisiin luotettavaa, kokemusperusteista tietoa ja näkemyksiä, vastausten 

kuitenkaan kehenkään suoraan henkilöitymättä, tutkijan ja tutkimukseen 

osallistuneiden välisen luottamuksen merkitys on erittäin tärkeä asia sekä se, 

että tutkimukseen osallistuvien vastaukset ja mielipiteet esitetään 

tutkimuksessa anonyymisti.  

 

Tutkija päätti jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa, että kaikkien 

tutkimukseen osallistuvien vastaukset käsitellään tutkimuksessa vain näissä 

etukäteen luokitellussa viiteryhmissä (toimiva viranhaltijajohto / poliittiset 

päätöksentekijät). Kukaan henkilönä ei tule vastaustensa myötä julki vaikka 

osalla tuskin olisi ollut mitään sitäkään vastaan. Vastausten 

luottamuksellisesta käsittelystä ja niiden käyttötavasta tutkimuksessa 
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kerrottiin toimivalle viranhaltijajohdolle ja poliittisille päätöksentekijöille 

lähetetyissä kirjeissä (liitteet 2b, 2c ja 3). 

 

Osassa viranhaltijahaastatteluissa luottamuksellisuudesta ja tietojen 

käytöstä puhuttiin enemmän, osassa vähemmän. Tutkija sai haastatteluissa 

myös paljon ns. hiljaista tietoa, joilta osin haastattelussa sovittiin, että näitä 

asioita ei tutkimuksessa julkaista lainkaan. 

 

Poliittisten päätöksentekijöiden otanta tähän tutkimukseen oli niin suuri, että 

tutkimuksessa uloskirjoitettavan tiedon antajan anonymiteetti oli sangen 

helppo suojata.  Tutkija lähetti 19 haastattelulomaketta ja sai 12 täytettyä 

vastausta. Tutkijaa lukuun ottamatta kukaan ei tiedä, ketkä ylipäätään 

vastasivat ja kuka vastasi mitäkin. Kaikki vastaukset luokitellaan ja niitä 

käytetään viittaamalla tähän koko ryhmään poliittiset päätöksentekijät. 

 

Olennaista tällaisessa tutkimuksessa on luottamuksen syntyminen tutkijan ja 

tutkimukseen osallistuvien välillä, jotta saataisiin aitoa ja vapautunutta tietoa. 

Sekä tutkimukseen osallistujien että tutkijan tulee olla innostunut ja 

kiinnostunut aiheesta. Vastausmahdollisuus anonyymisti turvaa aidon ja 

vapautuneen tiedon saamisen sekä oletettavasti ehkä herkemmin innostaa 

osallistumaan tällaiseen tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuminen 

perustuu tietenkin vapaaehtoisuuteen eli tutkimuksesta on sangen helppoa 

kieltäytyä. Annettujen vastausten lukumäärää (12) voi pitää hyvänä. Tutkija 

uskoo, että vastausten käsittelyn luottamuksellisuus ja vastanneiden 

anonymiteetin suojaaminen on osaltaan keskeisesti myötävaikuttanut 

innostukseen osallistua tähän tutkimukseen.  

 

 

4.7 Teemojen analysoinnista 

 

Empiiristä aineistoa kertyi runsaasti ja saturaatio muodostui täydelliseksi. 

Kenttätyön päättyessä eli teemahaastattelujen jälkeen ja 

haastattelulomakkeiden palautumisen jälkeen, tutkija totesi, että mitään 

uutta tai tarpeellista tietoa ei ollut enää saavutettavissa.  



47 

 

Empiiristä tutkimusaineistoa muodostui todella paljon. Tutkimuksen 

edistyessä tutkijan käsitys ja tietämys siitä, mikä EKSOTESSA on tärkeätä 

ja oleellista, mikä vähemmän tärkeätä, vahvistui kaiken aikaa. Laadulliselle 

tutkimukselle ominaiseen tapaan tutkimussuunnitelma hiukan muuttui 

tutkimuksen edetessä. Analysointivaiheessa tutkija havainnoi, että osa 

ennakolta tärkeiltä vaikuttavista aihepiireistä olivatkin vähemmän tärkeitä. 

Kävi myös päinvastoin eli osa ennakolta vähemmän keskeisiltä tuntuvista 

asioista olivatkin tärkeitä. Analysoinnin tuloksena tutkimuksen kannalta 

keskeisimmät ja olennaisimmat kysymykset nousivat esille ja niitä 

analysoitiin tarkasti. Mittava aineisto varmisti sen, että kaikki oleellinen ja 

tarvittava tieto löytyi aineistosta. Minkään asian osalta ei jäänyt epäselväksi, 

mikä oli haastateltujen näkemykset asiaan. 

 

Analysoinnin tuloksena keskityttiin tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten 

kannalta keskeisiin ja olennaisiin teemoihin, jotka käsitellään luvussa 6. 

 

 

4.8 Tutkimuksen pätevyys ja luotettavuus 

 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista 

tiedonhankintaa, jossa suositaan metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat 

ja ”ääni” pääsevät esille. Tutkimus toteutetaan joustavasti ja 

tutkimussuunnitelmaa muutetaan olosuhteiden mukaisesti. (Hirsjärvi et.al 

2004, 155) Empiirisillä tutkijoilla on oma tapansa varmistaa, että tutkimuksen 

tuloksiin voidaan uskoa. Puhutaan esimerkiksi ”reliabiliteetista” 

ja ”validiteetista”. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa näihin termeihin 

turvaudutaan tavallisesti silloin kun halutaan arvioida voidaanko johonkin 

tutkimukseen tai siinä esitettyyn väitteeseen luottaa. On silti syytä muistaa, 

että mitä varten tutkimusta tehdään. Tutkimus ei tähtää pelkkään 

virheettömyyteen vaan viime kädessä tutkimuksen oikeutus on uusi tieto. 

(Koskinen et. al 2005, 253)  
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Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta ja se 

voidaan todeta usealla tavalla. Esimerkiksi jos kaksi arvioijaa päätyy 

samaan tulokseen, voidaan tulosta pitää reliaabelina. Toinen tutkimuksen 

arviointiin liittyvä käsite on validius, joka tarkoittaa mittarin tai 

tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. 

Validius merkitsee kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen 

yhteensopivuutta. Kysymys on: sopiiko selitys kuvaukseen eli onko selitys 

luotettava? Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliaabelius ja validius ovat 

saaneet erilaisia tulkintoja. Termit saatetaan kytkeä kvantitatiiviseen 

tutkimukseen – jonka piirissä käsitteet ovat syntyneetkin – ja niiden käyttöä 

pyritään välttämään. Kuitenkin kaiken tutkimuksen luotettavuutta ja 

pätevyyttä tulisi jollain tavoin arvioida vaikka mainittuja termejä ei 

haluttaisikaan käyttää. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa 

tutkijan tarkka selostus tutkimuksen tekemisestä. Aineiston tuottamisen 

olosuhteet olisi kerrottava selvästi ja totuudenmukaisesti. Tulosten tulkintaan, 

joka vaatii tutkijalta kykyä punnita vastauksia ja saattaa niitä teoreettisen 

tarkastelun tasolle, pätee tarkkuuden vaatimus: olisi kerrottava, millä 

perusteella tutkija esittää tulkintoja ja mihin hän päätelmänsä perustaa. 

Tässä lukijaa auttaa, jos tutkimusselosteita rikastutetaan esimerkiksi suorilla 

haastatteluotteilla. (Hirsjärvi et. al 2004, 216–218)  

 

Tutkimuksen aiheen valinta alkaa olla suhteellisen kohdallaan silloin kun se 

kiinnostaa mutta eroaa jonkin verran omasta kokemuspiiristä. 

Ihannetapauksessa aiheen pitää olla kiinnostava mutta ei liian läheinen, 

jotta siihen saa riittävää etäisyyttä ja mahdollisimman monipuolisen 

tarkastelukulman. (Eskola & Suoranta 2000, 34–35) Laadullinen tutkimus 

perustuu yleensä aina tarkoituksenmukaisesti poimittuihin näytteisiin, ei 

tilastollisiin otoksiin. Tutkimusaineisto valitaan niin, että se on 

mahdollisimman informatiivinen tutkimusongelman kannalta. (Koskinen et. al 

2005, 273) On järkevää ajatella, että aineistoa on riittävästi kun uudet 

tapaukset eivät tuota uutta tietoa. Yksi tapa ratkaista aineiston riittävyys 

onkin puhua sen kyllääntymisestä eli saturaatiosta. (Eskola & Suoranta 

2000, 62)  
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Teemahaasteltavat valittiin tarkan harkinnan tuloksena (ks. edellä kappale 

4.4) Haastattelut toteutettiin vapautuneessa haastattelutilanteessa. 

Haastateltavat tiesivät ennakolta, että haastattelut toteutetaan anonyymisti 

eli yhden yksilön vastauksia käsitellään vain viittauksin tähän 

haastateltavien ryhmään toimiva viranhaltijajohto. Haastattelutilanteessa 

haastattelut nauhoitettiin ja myöhemmin litteroitiin eli nauhoitukset purettiin 

sanatarkasti kirjalliseen tekstimuotoon. Teemahaastatteluita tehtiin yhteensä 

kuusi. Osa haastateltavista oli tutkijalle entuudestaan tuttuja, osan tutkija 

tapasi ensimmäisen kerran haastattelutilanteessa. Tutkija sai selvät, 

perusteelliset ja ymmärrettävät vastaukset haastattelurungon mukaisiin 

kysymyksiinsä. Minkäänlaista vaaraa väärinymmärryksistä ei ollut. 

Haastattelurunko oli laaja ja kattava ja mikään tarvittava tietoa ei jäänyt 

saamatta. Teemahaastattelujen päättyessä aineiston kyllääntyminen eli 

saturaatio muodostui täydelliseksi. Mitään uutta tai tarpeellista viranhaltijoilta 

kysyttävää ei ilmennyt.   

 

Lomakehaastateltavien valinta tapahtui niini ikään tarkan harkinnan 

tuloksena (ks. edellä kappale 4..4). Haastateltavat saattoivat omalla 

aikataulunsa mukaisesti ja omassa rauhassaan kirjoittaa vastaukset 

puolistrukturoituun haastattelulomakkeeseen. Vastauksia kirjoittaessaan 

haastateltavat tiesivät, että voivat vastata anonyymisti eli vastauksia 

käsitellään vain viittauksin tähän ryhmään poliittiset päätöksentekijät. Myös 

lomakehaastateltavista osa oli tutkijalle entuudestaan tuttuja, mutta suurin 

osa entuudestaan tuntemattomia. Tutkijan suureksi iloksi käsin kirjoitetut 

vastaukset olivat kirjoitettu niin selvällä käsialalla, että tutkijalla ei ollut 

mitään vaikeuksia saada vastauksista selvää. Täytettyjä 

haastattelulomakkeita palautettiin tutkijalle 12 kappaletta.  

 

Tutkija valitsi haastateltavat (sekä teemahaastateltavat että 

lomakehaastateltavat) siten, että syntyvä haastatteluaineisto olisi 

mahdollisimman informatiivinen tutkimusongelman eli EKSOTEN 

rakentumisen ja organisaation kehittämisen haasteiden näkökulmasta. 

Teemahaastelluista piirivalmistelun projektipäällikköinä toimineet kaksi 

henkilö lienevät ehkä eräitä parhaita asiantuntijoita EKSOTEN organisaation 



50 

rakentumisen ajalta. Neljä muuta haastateltua toimivat tällä hetkellä 

EKSOTESSA johtavina viranhaltijoina, joten he ovat todellisia asiantuntijoita 

organisaation kehittämisen haasteiden osalta. Osalla heistä on myös 

kokemusta ja näkemystä organisaation rakentumisen ajalta. Piirivalmistelun 

projektipäälliköillä on tietysti vahva myös asiantuntemuspohja arvioida 

EKSOTEN organisaation kehittämisen haasteita kun ovat olleet keskeisessä 

roolissa organisaation rakentumisessa. 

 

Lomakehaastatteluun valitut poliittiset päätöksentekijät käyttävät keskeistä 

päätöksentekovaltaa EKSOTESSA, edustavat omia kuntiansa ja tuntevat 

omien kuntiensa tavoitteita ja näkemyksiä. Suuri osa on ollut mukana hyvin 

pitkään kunnallispolitiikan luottamustehtävissä. Heillä voidaan katsoa siis 

olevan hyvä tuntemus ja tietämys sekä EKSOTEN rakentumisesta ja 

organisaation kehittämisen haasteista. Ennen kaikkea juuri heidän 

näkemyksensä kysymyksiin poliittisen ohjauksen merkityksestä ja 

mahdollisuuksista EKSOTESSA ovat keskeisiä. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohdetta. 

Aineistosta ei tehdä päätelmiä yleistettävyyttä ajatellen. Tutkimalla 

yksittäistä tapausta kyllin tarkasti, saadaan näkyviin se, mikä ilmiössä on 

merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa ilmiötä yleisemmällä 

tasolla. (Hirsjärvi et. al. 2004, 170–171) 

 

Tässä tutkimuksessa eri haastateltavien vastaukset toistuivat toisten 

annettujen vastuksien kanssa. Usein sama tai samansuuntainen vastaus 

toistui vähintään kaksi kertaa tai vielä useammin. Tuli myös täysin yksittäisiä 

mielipiteitä tai näkemyksiä.  Haastateltavien joukko valittiin siten, että 

syntyvä haastatteluaineisto olisi mahdollisimman informatiivinen 

tutkimusongelman näkökulmasta. Näillä ja muilla edellä kerrotuilla 

perusteilla tämän tutkimuksen tuloksia on pidettävä luotettavina eli 

reliaabeleina.  

 

Haastattelut toteutettiin tarkasti laadullisessa tutkimuksessa yleisesti 

hyväksytyin ja tunnustetuin menetelmin. Tutkimuksessa kertyi hyvin kattava 
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aineisto. Haastatteluaineisto käsiteltiin ja analysoitiin tarkasti 

tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten kannalta. Laadulliselle 

tutkimukselle ominaiseen tapaan tutkimussuunnitelma muuttui jonkin verran 

tutkimuksen aikana. Muuttuneen tutkimussuunnitelman myötä osa 

haastattelurungossa ja kysymyslomakkeessa olevista kysymyksistä ja niihin 

annetuista vastauksista muuttui epäolennaisiksi ja sen vuoksi ne jätettiin 

tutkimuksessa raportoimatta. Kaikki tutkimusongelman ja 

tutkimuskysymysten kannalta olennaiset ja keskeiset asiat on tutkimuksessa 

raportoitu. Tutkimuksessa on käytetty suoria haastatteluotteita 

haastateltujen kertomasta. Tätä on tehty sekä tutkimuksen pätevyyden 

osoittamiseksi mutta myös tutkimuksen kiinnostavuuden ja tarinallisuuden 

lisäämiseksi. Näillä ja muilla edellä kerrotuilla perusteilla tutkimuksen 

tuloksia on pidettävä pätevinä eli reliaabeleina.  

Empiirinen tutkimusaineisto käsiteltiin ja analysoitiin tutkimuksen 

teoreettisen viitekehyksen NPM:n näkökulmasta ja  osin myös stragisen 

johtamisen ja muutosjohtamisen näkökulmista.  

 

 

5 EKSOTEN ORGANISAATIO 

 

 

5.1 EKSOTEN hallinto 

 

EKSOTE on kuntalain mukainen kuntayhtymä. Kuntayhtymässä 

päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon jäsenet valitaan 

perussopimuksessa määrätyssä suhteessa jäsenkuntien valtuustojen 

päätöksillä. Päätösvaltaa käyttävänä voi olla myös samalla tavoin valittu 

yhtymähallitus, taikka lautakunta tai johtokunta. (Hannus & Hallberg 

2000,517)    

 

Päätöksentekojärjestelmä merkitsee sitä, että toimivan (viranhaltija)johdon 

lisäksi EKSOTESSA vaikuttavat päätöksentekijöinä kunnallisen demokratian 

ja jäsenkuntien painoarvon mukaisin perustein valitut luottamushenkilöt eli 
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kunnallispoliitikot. Päätöksenteko EKSOTESSA perustuu kunnalliseen 

hallintomenettelyyn. 

 

Heurun mukaan hallintomenettelyllä tarkoitetaan ns. rationaalista mallia, 

johon sisältyy mm. menettelyllinen virheettömyys, ratkaisujen perustuminen 

tosiseikkoihin, lain oikeaan tulkintaan ja lopputulokseen johtaneiden 

päämäärien tulee olla loogisesti virheettömiä sekä elämänkokemuksen 

mukaan olosuhteet huomioon ottaen reaalisia ja kohtuullisia. 

Hallintomenettely kuuluu julkisoikeuden alaan, jossa tahdonilmaisu tapahtuu 

hallintotoimin. Rationaalisen mallin lisäksi kunnallisessa 

hallintomenettelyssä on kolmas ulottuvuus, joka on johdettavissa 

kunnallishallintoon oleellisesti kuuluvasta demokratian näkökohdasta. 

(Heuru 2001, 299–301)  

 

 

5.2 EKSOTEN johtamisjärjestelmä 

 

EKSOTESSA johtaminen perustuu yksijohtajajärjestelmään. Kunkin 

organisaatiotason johtajalla ja esimiehellä on kokonaisvastuu oman 

toiminta-alueensa toiminnasta, henkilöstöstä ja taloudesta. Palvelutuotanto 

jakaantuu viiteen vastuualueeseen, jotka ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, 

terveyspalvelut, vanhusten palvelut, hallintopalvelut ja toimitila- ja 

tukipalvelut. (EKSOTE organisaatio 2010) 

 

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien 

kunnanvaltuustot valitsevat toimikautensa ajaksi jäsenet. Valtuusto vastaa 

kuntayhtymän strategisesta johtamisesta. Kuntayhtymän operatiivisesta 

johtamisesta vastaa valtuuston valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan 

tukena erityisesti taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa toimii 

jäsenkuntien kuntajohtajista muodostuva neuvottelukunta. Imatran kaupunki 

osallistuu kuntayhtymän päätöksentekoon vain erikoissairaanhoidon ja 

erityishuollon osalta. Kuntayhtymän hallitukseen kuuluu 13 jäsentä. 

Hallituksen kokouksissa on osallistumis- ja puheoikeus niiden kuntien 
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varajäsenillä, jotka ovat jääneet ilman varsinaista edustajaa hallituksessa tai 

valtuuston puheenjohtajistossa. (EKSOTE hallinto 2009) 

 

Hallitus vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta sekä kuntayhtymälle 

annettujen tavoitteiden toteuttamisesta (EKSOTE perussopimus 2009, 13 §). 

 

EKSOTEN organisaation johtamisjärjestelmä perustuu siis 

kunnallishallinnon luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatiomalliin ja 

kunnallisen hallintomenettelyn mukaiseen päätöksentekoon.  

Perustuslaillinen ajattelutapa, joka heijastuu nykyaikaisesta lainsäädännöstä 

varsin selvästi, korostaa kunnan luottamushenkiöistä koostuvien toimielinten 

osuutta ja asemaa kunnallisessa päätöksenteossa (Heuru 2006, 109). 

Poliittisella ohjauksella on erityisesti tärkeä merkitys strategisten tavoitteiden 

asettamisessa ja niiden seurannassa. 

 

 

6 EKSOTEN ORGANISAATION RAKENTUMINEN JA ORGANISAATION 

KEHITTÄMISEN HAASTEET 

 

 

6.1 Teoreettisena viitekehyksenä NPM, strateginen johtaminen ja 

muutosjohtaminen 

 

Teoreettisen viitekehyksen NPM:n näkökulmasta tässä tutkimuksessa 

keskeisiä ovat NPM:n tehokkuusperiaatteet, palvelujen laatu, 

asiakaskeskeisyys ja henkilöstön palkitsemisen kysymykset sekä poliittisen 

ohjauksen merkitys. Julkisen yrittäjyyden osalta yhtiöittämisratkaisuilla on 

myös ollut liittymää EKSOTEN rakentumiseen. Empiriaosuutta eli toimivan 

viranhaltijajohdon ja poliittisten päätöksentekijöiden haastatteluista 

ilmenneitä asioita arvioidaan keskeisesti mainittujen NPM:n periaatteiden 

näkökulmasta.  
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Organisaatiouudistuksen läpiviennin ja organisaation kehittämisen 

haasteiden osalta tarkastelukulmaan otetaan mukaan myös strategisen 

johtamisen ja muutosjohtamisen näkökulmia. 

 

6.2 EKSOTEN synty ja rakentuminen  

 

Haastatteluissa ilmeni, että Etelä-Karjalassa oli sosiaali- ja 

terveyspiirihanketta hanketta selvitetty vakavasti jo vuosia ennen EKSOTEN 

perustamista ja PARAS-lainsäädännön voimaantuloa. Valmisteluvaiheessa 

eli jo vuonna 2005 oli tilattu selvitys Stakesilta. Stakesin selvitysmies Markku 

Pekurisen selvitys terveyspiiristä valmistui loppuvuodesta 2005. Pekurisen 

selvityksessä oli käytetty sellaisia käsitteitä kuin lähipalvelut, seudulliset 

palvelut, alueelliset palvelut ja yhteiset palvelut. Selvityksessä käytiin läpi 

kaikki terveyspalvelut. Pekurisen selvitys ennakoi alueellisen 

sairaanhoitopiirin tuloa Etelä-Karjalaa. 

 

Selvitysmies Markku Pekurinen ehdotti selvityksessään ensisijassa 

terveyspiiriä, joka kattaa terveydenhuollon ja vanhustenhuollon palvelut 

sekä eräitä sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnassa olevia palveluita. 

Pekurisen mukaan terveyspiiri voi myös kattaa kaikki sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut. (Pekurinen 2005, 67) Sosiaalitoimen palvelujen 

järjestäminen piirin toimesta ei kuitenkaan Pekurisen mallissa keskeistä 

vaan malli päinvastoin olisi merkinnyt sosiaalitoimen erottamista 

terveyspalveluista. Näin ainakin voi päätellä seuraavasta 

viranhaltijakommentista. 

 

”Pekurisen selvitys oli se, että perustetaan vain terveyspiiri, johon 

mahdollisesti lisätään joitakin sosiaalihuollon asioita, vanhusten huolto, 

mielenterveyspalvelut, lastensuojelusta jotakin eli Pekurinen olisi pirstonut 

sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisyyden pahalla tavalla. Jos haluttiin 

kunnon piiri, eikä menty siihen sudenkuoppaan, jota Pekurinen esitti, niin se 

(sosiaali- ja terveyspiiri) piti tehdä näin ja olen tavattoman iloinen siitä, että 

se tehtiin. ” (Toimiva viranhaltijajohto) 
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Kun Pekurisen selvitys oli valmistunut, Etelä-Karjalan kunnilta oli pyydetty 

selvityksestä lausunnot. Etelä-Karjalan kunnissa oli ollut perinteisesti 

sosiaali- ja terveystoimi yhdistettynä samaan toimialaan. Lausunnoissaan 

Pekurisen selvityksestä kunnat olivat yhdenmukaisesti sitä mieltä, että 

kuntiin rakentunutta, hyvää sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä ei tule 

rikkoa. Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön säilyminen nähtiin erittäin 

tärkeänä asiana, kuten seuraavasta viranhaltijakommentista huomataan.  

 

”Kaikki kunnat sanoivat, että kun Etelä-Karjalan kunnissa on perinteisesti 

ollut yhdistetty sosiaali- ja terveystoimi, että perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon yhdistäminen, vaikka se on tärkeä asia, niin se ei ole 

niin itseisarvoinen asia, että sen takia revittäisiin se kuntiin rakentunut, hyvä 

sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö.” (Toimiva viranhaltijajohto) 

 

Pekurisen selvityksen valmistumisen ja kuntien lausuntokäsittelyjen jälkeen 

oli päätetty selvittää vielä tarkemmin sosiaalihuollon yhdistämisen 

mahdollisuuksia terveyspiiriin. Tilattiin SOCOM Kaakkois-Suomen 

sosiaalialan osaamiskeskus Oy:ltä vastaavanlainen selvitys kuin Stakesilta 

eli sosiaalihuollon sisältöselvitys. Sosiaalihuollon sisältöselvitys oli 

valmistunut vuonna 2006. Sosiaalihuollon sisältöselvityksessä 

selvityshenkilöt suosittelivat kaikkien sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen 

liittämistä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin (Sosiaalihuollon 

sisältöselvitys 2006,49). Sen jälkeen, kun oli saatu nämä molemmat 

sisältöselvitykset, kunnat olivat tehneet hyvin nopeasti yhtenevät päätökset 

siitä että, Etelä-Karjalaan lähdetään valmistelemaan maakunnallista 

sosiaali- ja terveyspiiriä.  

 

Myös sosiaalihuollon siirtäminen kokonaisuudessaan terveyspiiriin, 

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa, on siis ollut alusta 

lähtien, jopa pidemmän aikavälin yhtenä keskeisenä tavoitteena. Näin asian 

ovat nähneet myös päätöksentekijät, ohessa yksi kuvaava kommentti tästä. 

 

”Ajatus yhdistetystä sosiaali- ja terveyspiiristä luotiin jo 1990-luvun lopulla. 

Aika ei ollut tuolloin vielä kypsä.” (Poliittiset päätöksentekijät) 
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Kaikkien sosiaalihuollon palveluiden siirtämisessä saamaan organisaatioon 

eli sosiaali- ja terveyspiiriin oltiin siis todellisia edelläkävijöitä Etelä-

Karjalassa. Kaiken sosiaalihuollon siirtämistä samaan organisaatioon ei 

PARAS-lakikaan edellyttänyt. 

 

Keskeisenä tekijänä EKSOTEN rakentumisessa nähtiin mahdollisuudet 

tehostaa rakenteita ja sitä kautta turvata paremmat mahdollisuudet 

palvelujen tarjontaan. Keskeistä tässä oli juuri erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhuollon yhdistäminen. Myös taloudelliset ja 

tehokkuusnäkökohdat vaikuttivat. Tarkoituksena oli hakea uudenlaisia 

rakenteita, että palvelut voitaisiin tuottaa edullisemmin. Vanhusväestön 

määrään lisääntymien merkitsee vääjäämätöntä kustannusten kasvua. Oli 

keksittävä keinoja, että kustannukset eivät karkaa käsistä. Kahdeksan 

jäsenkunnan omat hallinnolliset rakenteet sosiaali- ja terveystoimen 

ylläpidossa aiheuttavat ainakin jonkin verran päällekkäisiä kuluja. 

Keskeisempänä mahdollisuutena tehokkuuden lisäämiseksi nähtiin kuitenkin 

toimintojen yhdistäminen ja sen mahdollistamat, ison organisaation 

synenergiaedut, kuten seuraavat viranhaltijakommentit kertovat.  

 

”Jos nyt on kahdeksan kunnan plus erikoissairaanhoidon hallinnolliset 

rakenteet, jotka pyörittää tätä, eli (sairaanhoitopiirin) hallitus, valtuusto, sit 

kuntien lautakunnat, hallitukset, valtuustot, joka kunnassa erikseen johtavat 

viranhaltijat sosiaali- ja terveyspalveluissa, niin tavallaan sitä 

hallintorakennetta pystytään purkamaan mutta kyllä minä näkisin, että 

suurempi oli se, että ihan oikeasti palvelutuotantoon pitää saada uudenlaisia 

tuottamistapoja, yksittäiset pienet kunnat ei pysty muuttaan niitä 

palveluprosesseja silleen kuin iso organisaatio pystyy.”(Toimiva 

viranhaltijajohto) 

 

”Uskoisin, että siinä on ollut, ihan oikeesti ajateltu maakunnan etua, että 

luodaan organisaatio, joka yhdistäis nää tietyt sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelut ja sais siitä sitten tällaista synergia ja muuta etua. Uskoisin, että 
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ihan aidosti turvata palvelut koko maakunnan alueelle, se on ollut se ajatus, 

tehokkaasti ja tuloksellisesti.” (Toimiva viranhaltijajohto) 

 

Poliittisten päätöksentekijöiden taholta nähtiin myös, että isompi yhdistetty 

organisaatio on johtamisen näkökulmasta parempi ja pystyy taloudellisesti 

parempaan tulokseen. Samoin nähtiin, että isomman organisaation laajempi 

väestöpohja varmistaa paremmin palvelujen säilymisen ja tasalaatuisen 

koko alueella. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistäminen 

nähtiin parantavan myös parantavan palveluprosessia ja mahdollistavan 

oikean hoidon oikeassa paikassa kuten seuraavasta kommentista 

huomataan.  

 

”Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset kasvavat koko ajan. Tuli myös 

näkemyksiä, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat liian 

kaukana toisistaan ja että aina ei ollut oikea potilas oikeassa paikassa 

oikeaan aikaan. Asiakkaan kannalta haluttiin parantaa toimintaa ja samalla 

tuottaa palvelut kustannustehokkaammin.” (Poliittiset päätöksentekijät) 

 

Haasteltavien kertomana ilmenee kuitenkin, että keskeisenä ja ilmeisesti 

joidenkin kuntien mielestä ”pakottavana” tekijänä EKSOTEN rakentumiselle 

nykymuotoonsa olivat PARAS-lain vaatimukset. PARAS-lakihan velvoitti 

kunnat yhteistyöhön siten, että perusterveydenhuolto tulee järjestää 

vähintään 20 000 asukkaan väestöpohjaisella alueella. Tämän 

väestöpohjavaatimuksen Etelä-Karjalassa täyttivät vain Lappeenranta ja 

Imatra. Vain niillä oli mahdollisuus jatkaa toimintaa yksin. Kaikkien muiden 

tuli, tavalla tai toisella, täyttää tämä PARAS-lain vaatimus. Tästä ”pakosta” 

kertoo mm. seuraava päätöksentekijän kommentit.  

 

”Keskeisin syy oli PARAS-lainsäädännön pakotteet eli 

perusterveydenhuollon järjestämiselle asetettiin 20 000 asukkaan 

minimiraja.” (Poliittiset päätöksentekijät) 

 

Kaikista hyvistä, edellä kerrotuista tavoitteista huolimatta kuitenkin selvältä 

näyttää siis myös, että osa kunnista katsoi liittymisen EKSOTEEN 
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pakolliseksi, osana PARAS-lain tuomaa velvoitetta. Tästä voidaan siis vetää 

se johtopäätös, että ilman PARAS-hanketta ja sen tuomia velvoitteita 

EKSOTE tuskin syntynyt, ainakaan tässä aikataulussa ja nykyisessä 

muodossa. 

 

EKSOTEN synnyssä ja rakentumisessa havaitaan selvästi olevan mukana 

NPM:n mukaisia tavoitteita kuten tehokkuusperiaatteet, palvelujen laatu ja 

asiakaskeskeisyys. Toimintojen eli perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon yhdistämisellä tavoitellaan ilman 

muuta tehokkuutta. Tehokkuus tulee jossain määrin hallinnon supistumisella 

eli on vain yksi EKSOTEN hallinto eikä enää jokaisessa kunnassa omaa 

hallintokapasiteettia sosiaali- ja terveyspalveluita varten. On kuitenkin 

huomattava, että ihan ”pelkkää” sosiaali- ja terveystoimen hallintoa tuskin on 

ollutkaan. Mitä pienemmästä kunnasta on ollut kysymys, sitä yleisempi 

hallinto on ollut sekä kunnallispoliittisessa toimielinhallinnossa että 

viranhaltijahallinnossa.   

 

Keskeisesti tehokkuutta nähdään kuitenkin saavutettavan toiminnallisten 

raja-aitojen eli perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja 

sosiaalihuollon raja-aitojen poistumisella tai madaltumisella. Myös koko 

Etelä-Karjalan alueella palveluiden tuottamisen turvaaminen ja 

tasalaatuisuus mahdollistuu paremmin yhtenäisen, alueellisesti toimivan, 

ison organisaation toimesta. Tämän pitäisi siis NPM:n vaatimusten 

mukaisesti parantaa palvelua ja olla siten myös asiakeskeinen ratkaisu. 

EKSOTE on muodostettu asiakkaitaan ja heidän mahdollisimman hyvän 

palveluiden turvaamista varten.  

 

EKSOTEN synnyssä ja rakentumisessa näyttää olevan siis mukana NPM:n 

parhaimpia ajatuksia ja tavoitteita. Niillä on hyvät mahdollisuudet onnistua ja 

toteutua. Tätä onnistumisen mahdollisuutta ei todennäköisesti poista tai 

merkittävästi heikennä sekään, että osa kunnista tai osa näiden kuntien 

päätöksentekijöistä katsoi EKSOTEEN liittymisen pakolliseksi. 

 

 



59 

6.3 Vaihtoehdot EKSOTELLE ja miksi ne eivät toteutuneet? 

 

Edellisessä EKSOTEN syntyä ja rakentumista koskevasta kappaleesta 

kuvastuu positiivinen vire ja hyvän yhteistyön henki EKSOTEN 

rakentumisessa. Lähes kaikki vastanneet näkevät hankkeessa erittäin paljon 

hyötyjä, monista erilaisista asioista ja eri näkökulmista. Aivan näin 

positiivisissa merkeissä EKSOTEN rakentuminen ei kuitenkaan kaikissa 

vaiheissa edennyt. 

 

EKSOTEN organisaatiota oli siis valmisteltu Etelä-Karjalan kuntien 

yhteistyönä, ilmeisen hyvässä hengessä ja yhteistyössä jo pitkään. Kunnat 

olivat antaneet samansuuntaisia lausuntoja mm. Markku Pekurisen 

terveyspiiri-mallista ja suhtautuneet siihen kriittisesti, koska mallin mukaan 

sosiaalihuolto olisi erotettu terveydenhuollosta.    

 

EKSOTEN perustaminen kuitenkin ensin kariutui loppumetreillä eli vuoden 

2007 loppupuolella mutta sen jälkeen asia nousi uudelleen esiin vuoden 

2008 alkupuolella. Mitä tässä välissä tapahtui ja mikä sitten sai EKSOTE-

junan jälleen raiteilleen? Oliko joitain vaihtoehtoisia suunnitelmia sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämiselle Etelä-Karjalassa? Mitä ne olivat? PARAS-

lain 20 000 asukkaan väestöpohjavaatimus perusterveydenhuollon 

järjestämisessä oli jo tiedossa.  

 

Viranhaltijahaastatteluista ilmenee, että kun oli saatu sekä Markku 

Pekurisen terveyspiiriselvitys ja Socomin sosiaalihuollon sisältöselvitys, 

kunnissa tehtiin hyvin nopeasti yhtenevät päätökset siitä että, Etelä-

Karjalaan lähdetään valmistelemaan maakunnallista sosiaali- ja terveyspiiriä. 

Piirin perustaminen aikataulutettiin siten, että syyskuun 2007 loppuun 

mennessä kuntien tuli tehdä lopulliset päätökset piirin perustamisesta ja 

siihen liittymisestä. Silloin sitten ilmeni, syyskuun lopussa 2007, että 

Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari eivät lähdekään mukaan yhteiseen 

sosiaali- ja terveyspiirihankkeeseen.  Siihen asti nämäkin kunnat olivat olleet 

mukana piirin suunnittelussa ja valmistelussa vaikka ilmeisesti hyvin 

varauksellisesti. Huolta oli nähty kuntademokratiaan kuuluvan päätösvallan 
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menettämisestä, pelätty sosiaali- ja terveyspalveluiden huononemista ja 

lähipalveluiden menettämistä. Näistä peloista kertoo hyvin värikkäästi 

seuraava viranhaltijakommentti: 

 

”Savitaipale, Luumäki ja Taipalsaari olivat hyvin varauksellisia tämän 

hankkeen suhteen. Kuntademokratia nousi kaikissa näissä keskusteluun, 

että mitä se tarkoittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta, että mitä 

se tarkoittaa, että niitä koskeva päätöksenteko viedään kuntayhtymään eikä 

se olekaan enää peruskunnassa. Pelättiin lähipalvelujen menettämistä, 

pelättiin lähipalvelujen huononemista. Taipalsaarella oli siinä kohtaa todella 

hyvä lääkäritilanne ja sitten taas jossain pohjoispään kunnissa ja 

Lappeenrannassa se (lääkäritilanne) oli huono.  Eli pelättiin, että sitten näitä 

vähäisiä resursseja ruvetaan sosialisoimaan silleen, että sieltä missä on 

hyvä tilanne niin viedään sinne missä on huono tilanne, jolloin sitten 

keskimääräinen kurjuus tasottuu ja ne, joilla on hyvä tilanne, menettää oman 

hyvän tilanteensa. Että tämä oli varmaan isoin (syy) miksi sanottiin (ei 

terveyspiirille). Esimerkiksi Taipalsaari oli kuitenkin taloudellisesti aika 

vakavarainen kunta ja siellä tietyt palvelut toimivat kuntalaisten 

näkökulmasta hyvin. ”(Toimiva viranhaltijajohto) 

 

Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari päättivät siis tuolloin loppuvuodesta 

2007, että ne eivät lähde mukaan suunniteltuun sosiaali- ja terveyspiiriin. 

Tämä ratkaisu ainakin sillä hetkellä kariutti koko sosiaali- ja 

terveyspiirihankkeen. Hankkeen keskeisenä veturina toiminut 

Lappeenrannan kaupunki osaltaan näki asian silloin niin, että piirin 

valmistelu lopetettiin ja että Lappeenranta jatkaa sosiaalihuollon ja 

perusterveydenhuollon osalta itsenäisenä. PARAS-hankehan ei sinänsä 

tuonut Lappeenrannalle velvoitteita koska kaupungin väestö ylitti PARAS-

lain vaatiman 20 000 asukkaan väestöpohjavaatimuksen. Tuolloin 

loppuvuodesta 2007, piirihankkeen kariuduttua, Lappeenrannassa siis 

ajateltiin, että tämä PARAS-lain 20 000 asukkaan väestöpohjavaatimus ei 

ole ”Lappeenrannan murhe.”   
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Mielenkiintoinen kysymys on se, että mihin suuntaan asia tämän jälkeen 

eteni? PARAS-lain 20 000 asukkaan väestöpohjan vaatimus 

perusterveydenhuollon järjestämisessä oli lainsäätäjän antama velvoite. 

Lakiahan kaikki ovat velvollisia noudattamaan, kunnat erityisesti.  

Vaaditunlainen järjestämisvelvollisuuden muutos koski tuossa vaiheessa 

tietysti siis vain perusterveydenhuoltoa. Erikoissairaanhoito olisi järjestetty 

entisellään Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriin toimesta ja kunnat olisivat 

järjestäneet sosiaalihuollon entisin tavoin itse. Vain Imatra ja Lappeenranta 

saattoivat järjestää PARAS-lain vaatimuksen mukaisesti 

perusterveydenhuollon entisin tavoin itse. Miten muut Etelä-Karjalan kunnat 

sitten olisivat toteuttaneet PARAS-lain velvoitteen?  

 

Viranhaltijahaastatteluista ilmenee, että Länsi-Saimaan pienet kunnat eli 

Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari yrittivät muodostaa PARAS-

hankkeen vaatiman 20 0000 asukkaan väestöpohjan muodostamalla oman 

yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuoltoon. Tämä hanke kariutui 

ilmeisesti aika nopeasti, kuten seuraavasta viranhaltijan kommentista 

ilmenee. 

 

”Se kariutu siinä sitten kanssa joo, että ehkä se Luumäki enemmänkin sitten 

varmaankin vastusteli sitä ajatusta ja sitten ne ajatteli, että ei taida sitten 

riittää rahkeet enää pelkästään Taipalsaaren, Lemin ja Savitaipaleen 

ympärille sitä 20 000:tta saavuttaa.” (Toimiva viranhaltijajohto) 

 

Myös poliittisten päätöksentekijöiden vastauksista ilmenee, että Länsi-

Saimaan kunnat selvittivät pienempää piirivaihtoehtoa. Yhtenä syynä ja 

hankkeen selvittäjinä olivat olleet alueen omat lääkärit, jotka olivat hakeneet 

aktiivisesti Länsi-Saimaan terveyspiiri – vaihtoehtoa. Poliittisten 

päätöksentekijöiden vastauksista ilmenee myös, että jossain määrin oli 

selvitetty myös kuntaliitosvaihtoehtoa eli, että Lemi, Savitaipale, 

Suomenniemi ja Taipalsaari olisivat tehneet kuntaliitoksen ja muuttuneet 

yhdeksi kunnaksi. Tällaiseen ei kuitenkaan ollut löytynyt riittävää kannatusta. 
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Poliittisten päätöksentekijöiden vastauksista selviää lisäksi, että 

keskusteluissa oli myös ollut jonkinlainen ”kaksinapainen malli” jossa 

perusterveydenhuolto olisi keskitetty Lappeenrannan ja Imatran 

terveyskeskusten ympärille. Myös Etelä-Karjalan pohjoisissa kunnissa eli 

Imatralla, Parikkalasssa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella oli jonkin verran 

selvitetty myös omaa mallia perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta.  

 

Poliittisten päätöstentekijöiden vastauksista ilmenee myös, että 

suunnittelussa oli ollut myös isäntäkuntamalli, jossa Lappeenranta olisi 

tuottanut palvelut ja muut ostaneet niitä Lappeenrannalta. Tästä mallista ei 

kuitenkaan kauaa keskusteltu. Ainakin osa Lappeenrantalaisista 

kunnallispoliitikoista näki niin, että Lappeenranta ei voi toimia ainoana 

vastuunkantaja muiden ”poimiessa rusinat pullasta.” Tästä mallista, jossa 

Lappeenranta olisi toiminut isäntäkuntana, eivät ilmeisesti muutkaan kunnat 

olleet järin innostuneita. 

 

Edellä kerrotut vaiheet ja tutkimukseen osallistuneiden kertoma huomioon 

ottaen alkaa tuntua pienoiselta ihmeeltä, että EKSOTE todellakin ja lopulta 

syntyi ja rakentui sellaiseksi kuin se nyt on. Sen verran erimielisiä 

näkemyksiä tai ainakin hyvin erilaisia tahtotiloja sosiaali- ja terveyspiiri-

hanke on sisältänyt. Osa on ilmeisesti halunnut vaikka mitä muuta kuin 

nykyisenkaltaista EKSOTEA.  Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari kaatoivat 

piirin silloin 2007 syksyllä kun ilmoittivat, että eivät lähde EKSOTEEN, jolloin 

koko piirin perustaminen raukesi. Mikä suunnan sitten lopulta käänsi ja 

nykymuotoinen EKSOTE kuitenkin syntyi?   

 

Viranhaltioiden haastatteluista ilmenee, että ehkä yhtenä EKSOTEN 

karitutumisen keskeisenä syynä loppuvuonna 2007 oli se, että PARAS-lain 

20 000 asukkaan väestöpohjavaatimusta ei ehkä ensin alkuun ymmärretty 

velvoittavaksi tai sitovaksi. Sittemmin alkoi selvitä kaikille kunnille, että 

kyseessä on velvoittava määräys eli tavalla tai toisella kunnat ovat 

velvolliset järjestämään asian siten, että ovat mukana 20 000 

väestöpohjavaatimuksen täyttävässä yhteenliittymässä, joka järjestää 

perusterveydenhuollon. PARAS-lakihan on sen luontoinen, että se ei sisällä 
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suoranaisia sanktioita mutta tietenkin valtiovallalla eli lainsäätäjällä on 

mahdollisuus antaa esim. uusi laki, joka sisältää määräyksiä. Kyseeseen 

saattaisivat tulla esim. kuntien pakkoliitokset.    

 

Viranhaltijahaastatteluista selviää, että kaikki muut paitsi Luumäki, 

Savitaipale ja Taipalsaari olivat siis tehneet syyskuun 2007 loppuun 

mennessä myönteiset päätöksen sosiaali- ja terveyspiirin perustamisesta ja 

siihen liittymisestä. Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kielteiset 

päätökset syksyllä 2007 merkitsivät käytännössä sosiaali- ja 

terveyspiirin ”hautaamista”. Mitään varsinaisia ja muodollisia 

päätöksiä ”piirin hautaamisesta” muut kunnat eivät kuitenkaan tehneet. 

Helmikuussa 2008 nämä kolme kuntaa eli Luumäki, Savitaipale ja 

Taipalsaari sitten ilmoittivatkin, että he voisivat sosiaali- ja terveyspiirin 

perustamisesta ja siihen liittymisestä tehdä toisenlaisen eli myönteisen 

päätöksen. Muiden kuntien myönteisten päätösten katsottiin olevan edelleen 

olemassa. Viranhaltijoiden arvioiden mukaan PARAS-lain 20 000 asukkaan 

väestöpohjavaatimus oli varmaankin lopulta se pakottava tekijä piiriin 

liittymisessä. Myös lienee niinkin, että Länsi-Saimaan alueen kunnat eivät 

sitten varmaan lopulta itsekään nähneet erityisen järkeväksi perustaa omaa 

perusterveydenhuollon piiriä tai yhteistoiminta-aluetta, kuten seuraavasta 

viranhaltijakommentista voi päätellä.  

 

”Ajattelisin, että varmaan sekin, että ei järkevästi syntynyt sitten mitään 

muuta yhteistoiminta-aluetta, että ei siihen oikein ollut mitään järkevää 

vaihtoehtoa. Ei siinä varmaan nää kunnat olisi mitään suurempaa etua 

saavuttaneet, että olisivat tähän Lappeenrannan ympärille yhteistoiminta-

alueen muodostaneet.” (Toimiva viranhaltijajohto) 

 

Valtiovallan toimesta annettu PARAS-laki ja siinä asetettu 20 000 asukkaan 

väestöpohjavaatimus perusterveydenhuollon järjestämisessä sekä valtion 

ilmeisen tiukka asennoituminen tämänkin lain noudattamiseen vaikutti sitten 

lopulta merkittävästi, ehkä sen viimeisen vaadittavan henkäyksen verran, 

että Etelä-Karjalan syntyi maakunnallinen sosiaali- ja terveyspiiri.  

 



64 

PARAS-lakia aikanaan kritisoitiin siitä, että laki ei sisällä mitään varsinaisia 

sanktioita.  Koska tämä laki kuitenkin velvoittaa vain viranomaisia kuten 

kuntia, sanktioiden puute on luonnollista sillä viranomaiset, jos ketkä, ovat 

velvollisia noudattamaan lakia. Ilmassa oli selvästi havaittavissa valtiovallan 

päättäväisyys. Sanktioita oli tavalla tai toisella tulossa niille kunnille, jotka 

eivät olisi lain velvoitteita noudattaneet eli järjestäytyneet vähintään 20 000 

asukkaan väestöpohjaiseen alueeseen, joka järjestää 

perusterveydenhuollon. Kuten aiemmin todettiin, sanktioita sisältävä laki on 

hyvin nopeasti säädettävissä, jos poliittinen tahto on riittävän vahva, niin 

kuin tässä asiassa näytti olevan. Valtioneuvosto oli sangen yksimielisesti 

palvelurakenneuudistuksen takana. 

 

PARAS-laki on osoittautunut siten ainakin Etelä-Karjalassa 

menestyksekkääksi. Syntyi pari kuntaliitosta sekä EKSOTE. Ja EKSOTEEN 

meni sitten suunniteltu repertuaari kokonaisuudessaan eli koko 

sosiaalihuolto sekä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.   

 

NPM:ssä poliittisella ohjauksella on keskeinen merkitys.  EKSOTEN 

rakentumisen osalta voidaan todeta, että poliittisella ohjauksella oli 

perustavanlaatuinen merkitys EKSOTEN synnylle. Ensinnäkin asiantuntevat 

ja asiaansa uskoneet Etelä-Karjalan asianomaiset viranhaltijat olivat 

lähteneet ennakkoluulottomasti selvittämään sosiaali- ja terveyspiirin 

rakentamisen mahdollisuutta, voimakkaiden kunnallispoliitikkojen 

myötävaikutuksella, jo ennen mitään PARAS-lakia. Valtakunnan tason 

poliittisen ohjauksen seurauksena säädettiin PARAS-laki, joka lopulta antoi 

sen viimeisen vaadittavan työnnön, joka tarvittiin EKSOTEN syntymiseksi.   

EKSOTEN kaltaisen organisaation syntymisen voidaan katsoa olevan 

NPM:n onnistunut sovellus ja esimerkki kunnallishallinnon saralla.  

 

 

6.4 Imatran asema EKSOTESSA  

 

Onko, edellä kerrotun perusteella, EKSOTE siis organisaationa täydellinen? 

Kaikki Etelä-Karjalan kunnathan eivät lähteneet koko painolla mukaan 
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EKSOTEEN.  Imatra on mukana EKSOTESSA vain erikoissairaanhoidon ja 

kehitysvammaisten erityishuollon osalta eli samojen osa-alueiden osalta 

kuin se oli mukana entisessä Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissäkin. Imatra 

järjestää itse entiseen tapaan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon. 

Mitkä olivat syyt, että Imatra ei liittynyt EKSOTEEN perusterveydenhuollon 

ja sosiaalihuollon osalta? Millaisia vaikutuksia sillä on ollut EKSOTEN 

organisoitumiselle?  

 

Viranhaltijahaastatteluista ilmenee, että Imatra oli jo varhaisessa vaiheessa 

päättänyt ja ilmaissut, että se ei lähde mukaan sosiaali- ja terveyspiiriin. 

Viranhaltijan muistikuvan mukaan vuoden 2006–2007 vaihteessa Imatra oli 

tehnyt oman päätöksen siitä, että ei lähde mukaan sosiaali- ja terveyspiirin 

muutoin kuin erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon 

osalta. Viranhaltijan mukaan näiden osaltahan laki on velvoittava eli kunnan 

on pakko kuulua kuntayhtymään näiden palvelujen järjestämiseksi. Imatran 

rooli EKSOTESSA on siis ollut erilainen jo alusta asti. Kun Imatra ei ole 

mukana EKSOTESSA kuin erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten 

erityishuollon osalta, se aiheuttaa kaikenaikaa jonkinmoista käytännön 

ongelmaa EKSOTEN hallinnossa, kuten seuraavasta 

viranhaltijakommentista osuvasti ilmenee.    

 

”Kyllä se totta kai varmaan näkyy hallinnossa tiettynä vaikeutena eli kun 

siihen (perussopimukseen) on kirjattu nyt sitten, että Imatra on 

päätöksenteossa mukana vaan niiltä osin, jotka koskevat tätä 

(erikoissairaanhoitoa ja kehitysvammaisten erityishuoltoa), niin hallituksen ja 

valtuustonkin tasolla se aiheuttaa valmistelussa tiettyä ongelmatiikkaa. Kun 

miettii jotain tällaisia, jotka ei kohdistu suoraan palveluihin vaan esim. 

talouteen ja hallintoon liittyviä ratkaisuja, kyllä se on aika vaikea erottaa, että 

tää on se erikoissairaanhoidon lause, tää on taas se osio, joka ei kuulu 

Imatralle, nää eurot kuuluu Imatralle, nää eurot ei kuulu Imatralle.” (Toimiva 

viranhaltijajohto) 

 

Edelleen viranhaltijahaastatteluista ilmenee, että Imatran poisjäänti 

vaikeuttaa palveluiden järjestämisestä parhaalla mahdollisella tavalla tietyillä 
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alueilla. Esim. Lappeenrannan Joutsenon Korvenkylän alueella lähipalvelut 

olisi asukkaiden näkökulmasta ja fyysisten etäisyyksien vuoksi helpointa 

järjestää Imatralla. Nyt kun Imatra ei ole mukana, Korvenkylän asukkaat 

joutuvat hakemaan palvelut Joutsenon keskustasta tai Lappeenrannan 

keskustasta.  

 

Edelleen viranhaltijoiden haastatteluista ilmenee, että vastaavasti 

terveyskeskuksen päivystyspalvelut Ruokolahden ja Rautjärven asukkaille 

olisi luontevaa järjestää Imatran Honkaharjun sairaalassa. Nyt asukkaat 

joutuvat menemään Imatran ”ylitse” Lappeenrantaan tai sitten Parikkalaan, 

jonne on tulossa EKSOTEN terveyskeskuksen päivystyspiste. Parikkala ei 

ole logistisesti eikä maantieteellisesti paras paikka olla pohjoisten kuntien 

palveluiden tuottaja. Luontainen maakunnallinen käsitys siitä, että saisi 

käyttää lähipalveluja yli kuntarajojen, kärsii siitä, että välissä on yksi kunta, 

jonka palveluja ei voida käyttää.     

 

Imatran erilainen asema EKSOTESSA aiheuttaa myös jännitteitä muiden 

jäsenkuntien keskuudessa. Osa muista jäsenkunnista näkee ilmeisesti 

huolta esim. siitä, että osallistuuko Imatra riittävästi ja saamiansa palveluita 

vastaavasti EKSOTEN kustannuksiin. Ilmassa leijuu jatkuva kysymys siitä, 

tuleeko Imatra myöhemmin liittymään EKSOTEEN muiden jäsenkuntien 

tavoin ja milloin tämä tapahtuisi. Näistä jännitteistä kertoo osuvasta 

seuraava viranhaltijakommentti.  

 

”Poliittisen päätöksen puuttuminen (Imatran liittymisestä EKSOTEEN kaikilta 

osin) tässä on sillai vähän hankalaa, että jotkut kunnat sitten ovat hyvin 

mustasukkaisia siitä, että miten Imatran kanssa yhteistyötä tehdään. 

Toistaiseksi meillä on hallituksen kokouksessa sellainen käytäntö, että 

mitään erillistä listaa, imatralaisten asiat ja muiden asiat, ei tehdä. 

Pöytäkirjaan kyllä merkitään, jos käsitellään sellaista asiaa missä Imatra ei 

ole mukana, mutta kokouksista ei ole vaadittu poistumaan eikä muuta.” 

(Toimiva viranhaltijajohto) 
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Viranhaltijat näkevät huolta siitä, että miten jatkossa käy imatralaisen 

kuntalaisen ja imatralaisen perheen. Pystytäänkö heille jatkossa tarjoamaan 

samoja ja samanlaisia palveluita kuin muille Etelä-Karjalan asukkaille? 

EKSOTESSA maakunnallinen yhteistyö tiivistyy, panostetaan ja 

investoidaan esim. tietoteknologiaan, sähköisiin palveluihin ja 

asiointijärjestelmiin. EKSOTESSA pyritään kehittämään hoitomuotoja ja 

palvelukonsepteja.  Viranhaltijat arvioivat, että Imatran ei kannata eikä sillä 

ole riittäviä taloudellisia resursseja kehittää omaa toimintaansa samalla 

tavalla kuin on isolla organisaatiolla EKSOTELLA.   

 

Miksi Imatra sitten halusi jäädä EKSOTEN ulkopuolelle 

perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon osalta? Tähän kysymykseen on 

olemassa erilaisia arvioita ja näkemyksiä mutta löytyykö asiaan jotain 

selkeää tai yksiselitteistä vastausta? 

 

Yhden viranhaltijan mukaan se, miksi Imatra ei lähtenyt mukaan 

EKSOTEEN, juontaa juurensa hyvin pitkälle, erilaisiin pelkoihin ja 

jännitteisiin. Hän arvelee, että taustalla on kariutuneita hankkeita, mm. 

Saimaan-kaupunki. Näiden jännitteiden vuoksi Imatra ei mielellään lähde 

mukaan lappeenrantavetoiseen hankkeeseen.  

 

”Tää tietysti juontaa juurensa hyvinkin pitkälle, että miksi Imatra ei oikein 

mielellään lappeenrantavetoiseen organisaatioon lähde. Siinä on 

kariutuneita, Saimaan-kaupunki hankkeesta lähtien, kun ruvetaan 

keräämään tätä, että miksi asiat eivät ole menneet yhteiseen säveleen. 

Siinä on monia syitä, siinä on pelkoa siitä, että tämä suuri kaupunki täällä 

kuitenkin sanelisi kaiken ja kaiken näköistä tällaista poliittista jännitettä 

enemmän syynä.” (Toimiva viranhaltijajohto) 

 

Imatran ratkaisulle pysymisestä EKSOTEN ulkopuolella 

perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon osalta ei ilmeisesti ole mitään 

yleisesti tiedossa olevia, selkeitä perusteita tai taloudellisia laskelmia tai 

muita sen suuntaisia perusteluja.  Kyseessä on ollut kai ns. poliittinen 

päätös. Tästä kertoo mm. seuraava viranhaltijakommentti.  
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”Imatralla on kai ollut tahtotila hoitaa nämä asiat itse. En tiedä mihin se 

niinku perustuu. Siellä oli vahvoja henkilöitä jotka oli sitä mieltä, että Imatra 

ei tähän lähde. Mä en sitten tiedä tarkemmin niitä perusteluja. Mulle on tullut 

käsitys, että se olisi ollut ihan sellasia henkilökohtaisia näkemyksiä ja 

jotenkin vahvojen vaikuttajahahmojen henkilökohtaisia valintoja, joita ei sen 

enempää ole perusteltu. Oli vaan kyse lähteekö Imatra vai ei ja sitten siellä 

tehtiin päätös. Varmaan vois sanoa, että jonkinlaiset poliittiset perusteet sille 

on varmaan ollu, mitä ne sitten on ollutkin. Ja en ole kuullut sellasia 

tarkoituksenmukaisuusperusteita tai jotain laskelmia tai vastaavia, että tää ei 

kannata, semmosta mä en ole kuullu.” (Toimiva viranhaltijajohto) 

 

Imatran jääminen EKSOTEN ulkopuolelle on siis poliittisen luontoinen 

kysymys. Tutkimukseen osallistuneilla poliittisilla päätöksentekijöillä onkin 

asiasta selviä mutta erilaisia mielipiteitä.  

 

Yksi näkee, että Imatra haluaa pysyä erillään siksi, että kaupunki arvioi 

voivansa järjestää perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon edullisemmin 

itsenäisenä. Toinen arvioi, että Imatran oma toiminta on nyt järjestetty 

valtakunnallisesti hyvin kustannustehokkaasti. Kolmas toteaa, että Imatran 

valtuuston päätöksen mukaan liittyminen EKSOTEEN ei tässä vaiheessa 

toisi mainittavaa lisäarvoa. Nämä perusteet kuulostavat rationaalisilta, 

taloudellisuuteen liittyviltä perusteilta. Mitään eksakteja taloudellisia 

analyyseja tai vertailuja asiasta lienee kuitenkin vaikea tehdä. Tässä 

tutkimuksessa ei tullut esille, onko sellaisia tehty.  

 

Poliittisten päätöksentekijöiden joukosta tulee kuitenkin myös paljon 

toisenlaisia näkemyksiä ja syitä sille, miksi Imatra jäi EKSOTEN ulkopuolelle 

perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon osalta. Vastausten mukaan 

Imatralla tunnetaan epäluuloa Lappeenrantaa kohtaan. Maakunnan sisällä 

koetaan luottamuspulaa ja Lappeenranta koetaan vallanhaluiseksi.  Syyksi 

nähdään myös Lappeenrannan ja Imatran keskinäinen kilpailuasetelma. 

Taustalla arvellaan olevan myös pelkoa itsenäisyyden menettämisestä ja 

jopa kaupunkien yhdistämisestä. 
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Kysymykseen siitä, tuleeko Imatra myöhemmin liittymään EKSOTEEN myös 

perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon osalta, saadaan sekä 

viranhaltijoilta että päätöksentekijöiltä melko yhtenevästi vastauksia, että 

näin tulee käymään, ennemmin tai myöhemmin. Yksi poliittinen 

päätöksentekijä piti kuitenkin hyvin epätodennäköisenä, että Imatra liittyisi 

nykymuotoiseen EKSOTEEN. Siihen, minkälaisella aikataululla ja millaisella 

tavalla Imatra liittyy, saatiin erilaisia arvioita.  

 

Vastauksista ei siis saa yksiselitteistä kuvaa tai perustelua sille, miksi Imatra 

ei lähtenyt kokonaisuudessaan mukaan EKSOTEEN. Esitettiin näkemyksiä 

siitä, että Imatran perusterveydenhuolto on järjestetty hyvin 

kustannustehokkaasti ja että Imatra arvioi pystyvänsä hoitamaan palvelut 

edullisemmin. Tästä on vaikea sanoa mitään, koska vertailupohjaa ei ole 

eikä sellaista ehkä voi suoranaisesti koskaan ollakaan.  EKSOTEN sosiaali- 

ja terveydenhuollon kustannusten vertailu Imatran sosiaalitoimen ja 

perusterveydenhuollon kustannuksiin eksaktisti lienee lähes mahdotonta. 

Selväksi kuitenkin tulee, että Imatra on tehnyt asiassa poliittisen päätöksen 

siitä, että se ei liity EKSOTEEN perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon 

osalta. Tämä päätös on voimassa, ainakin niin kauan kuin asiasta 

mahdollisesti jotenkin toisin päätetään.  

 

Kun Imatra ei EKSOTEEN kuulu, siitä on selvää haittaa EKSOTEN 

terveydenhuollon optimaalisessa järjestämisessä, ainakin alueellisesta 

näkökulmasta.  Tällä hetkellä tilanne ei vielä kuitenkaan aiheuta Imatran 

kuntalaisille varsinaista haittaa. Jatkossa imatralaisten kuntalaisten aseman, 

nimenomaan potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan näkökulmasta, saattaa 

kuitenkin arvioida heikkenevän verrattuna muihin sillä Imatran 

mahdollisuudet ja resurssit terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 

kehittämiseen ovat varmastikin rajatummat verrattuna suureen EKSOTEEN. 

Suurella asiantuntijaorganisaatiolla on aivan eri luokan 

kehittämismahdollisuudet sosiaalihuollossa ja terveyspalveluissa.  
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EKSOTEN ja koko Etelä-Karjalan alueen ja asukkaiden näkökulmasta 

Imatran pysyminen EKSOTEN ulkopuolella perusterveydenhuollon ja 

sosiaalihuollon osalta on haitallista koska organisaatiota ja palveluiden 

järjestämisestä ei pysytä järjestämään koko EKSOTEN toimialueen kannalta 

parhaalla mahdollisella tavalla. NPM:n mukaan palvelujen hyvä laatu on 

keskeinen tavoite. NPM:n näkökulmasta organisaatiouudistus ei siten ole 

nyt parhaimmalla tavalla onnistunut, koska palveluja ei pystytä järjestämään 

parhaalla mahdollisella tavalla. Imatran ulkopuolella pysyminen perustuu 

Imatran omien poliittisten päätöksentekijöiden poliittiseen ohjaukseen eli 

valtuustossa asiasta tehtyyn päätökseen. Jää nähtäväksi voiko Imatran 

poliittinen ohjaus tässä suhteessa muuttua. Saattaa olla myös mahdollista, 

että valtiovallan eli lainsäätäjän taholta tulee tähän asiaan, tavalla tai toisella, 

sellaista poliittista ohjausta, joka tulee merkitsemään sitä, että Imatran 

perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto tulee EKSOTEN järjestettäväksi.   

 

 

6.5 Toimintojen ja henkilöstön keskittämisestä yhteen organisaatioon 

saatavat hyödyt  

 

Sosiaalihuollon, perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon toiminnot 

keskitettiin EKSOTELLE, johon myös koko henkilöstö siirtyi. Jo itsekseen 

erittäin laaja-alaiset toimialat eli sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto ja 

erikoissairaanhoito yhdistettiin ja keskitettiin yhteen organisaatioon. Millaisia 

hyötyjä toimintojen keskittämisellä yhteen organisaatioon suunniteltiin 

saavutettavan? 

 

Viranhaltijoiden mukaan keskeisenä tavoiteltavana hyötynä nähtiin se, että 

syntyisi parempia ja hallittavampia kokonaisuuksia hoitoketjuissa. Tähän 

päästään mm. sillä, että edellä mainitun kolmen eri toimialan väliset 

hallinnolliset ja toiminnalliset raja-aidat poistuvat tai ainakin madaltuvat.   

Hoito ja palvelu ovat nähtävä yhtenäisenä ketjuna, potilaan ja asiakaan 

edun mukaisesti. Nyt hallinnolliset raja-aidat eivät ole tätä estämässä tai 

vaikeuttamassa. Viranhaltijoiden näkemykset tältä osin olivat hyvin 



71 

yhteneviä. Seuraavat kaksi eri viranhaltijakommenttia kuvastavat erittäin 

hyvin tätä asiaa.     

 

”Tää ydintoiminta, niin kyllähän se edellyttää nimenomaan sitä, että syntyisi 

sellaisia parempia ja hallittavampia kokonaisuuksia tässä hoidossa. Ja että 

tällainen hallintorajojen aiheuttama eriytyneisyys loppuisi. Kyllähän tänä 

päivänä tietysti potilaan hoito on aika yhtenäinen ketju. Että näihin on 

paremmat mahdollisuudet silloin kun tämä hallinnon kehys ei ole siellä 

estämässä.” (Toimiva viranhaltijajohto) 

 

”Ilman muuta se erikoissairaanhoidon rajan poistaminen, hallinnollisen ja 

toiminnallisen rajan poistaminen erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhuollon väliltä (on keskeinen hyöty).  Samoin myös tämä 

sosiaalihuollon saumaton yhteensovittaminen, se näkyy esim. 

lastensuojelussa.  On lasten psykiatreja, jotka joutuvat tekemään hyvin 

paljon yhteistyötä lastensuojelun kanssa, vammaispalvelussa on sellaista 

(yhteistyötä) ja vanhustenpalvelut on tyypillisesti sellaisia, missä se hoito- ja 

palveluketju menee ihan erikoissairaanhoidosta sinne vanhustenhuollon 

avopalveluihin.” (Toimiva viranhaltijajohto) 

 

Hallinnollisten raja-aitojen häviäminen sosiaalitoimen ja 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä poisti myös hallinnon 

päällekkäisyyttä ja siten jonkin verran kevensi hallintorakenteita. 

Hallintorakenteiden kevenemisen osalta viranhaltijoiden mukaan paljon 

keskeisempää oli kuitenkin se, että jokaisen kunnan omat 

perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen rakenteet purkautuivat. Hallinnon 

mahdollisella kevenemisellä saattaa olla myös positiivisia vaikutuksia 

asiakkaisiin ja potilaisiin mutta näiden näkökulmasta se ei liene keskeistä. 

Hallinnonrajojen poistuminen parantaa asiakkaiden ja potilaiden palveluita 

myös siten, että yhtenäisen tietojärjestelmän myötä asianomaisen tiedot 

löytyvät samasta rekisteristä. Tästä kertoo osuvasti seuraava 

viranhaltijakommentti.   
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”Yksi, mikä on tällainen esimerkki, mistä on tullut paljon pelkästään 

myönteistä palautetta, on se, että meillä on vain yksi potilasrekisteri. Kaikki 

henkilön tiedot eri sosiaali- ja terveydenhuollon alalta löytyvät yhdestä 

rekisteristä. Tavallaan siinä osataan ottaa eri näkökohtia paremmin 

huomioon. Asiat löytyvät ainakin samasta järjestelmästä.” (Toimiva 

viranhaltijajohto) 

 

Yleisesti ottaen viranhaltijat korostivat selvästi toimintojen ja henkilöstön 

yhdistämisestä koituvia etuja asiakkaan ja potilaan näkökulmasta. 

Keskeinen hyöty on se, että yhtenäisen hoitoketjun nähdään parantavan 

asiakkaiden ja potilaan palvelua. 

 

Poliittisten päätöksentekijöiden vastaukset tähän kysymykseen olivat hyvin 

samansuuntaisia kuin viranhaltijoiden. Hallintorajojen poistuminen ja 

hoitoketjun eheyttäminen nähdään hyödyllisenä ja asiakkaiden ja potilaiden 

palvelua parantavana. Päätöksentekijöiden vastauksissa nousee lisäksi 

keskeisesti esiin hyötynä nähtävä, samanvertaisen palvelun saamisen 

mahdollisuus koko maakunnassa, maakunnan kaikille asukkaille. Tämä 

näyttäytyy hyvin laajasti ja koetaan vahvaksi eduksi uuden organisoitumisen 

myötä. Päätöksentekijät näkevät myös, että uudella ja isommalla 

organisaatiolla henkilöstön rekrytointimahdollisuudet ovat paremmat. Näiden 

hyötyjen lisäksi, ehkä hiukan korostuneesti viranhaltijoiden näkemyksiin 

verrattuna, poliittiset päätöksentekijät näkevät / toivovat uudenlaisen 

organisoitumisen tuovan merkittäviä taloudellisia tehokkuusetuja. 

Erityisosaamisen hyödyntäminen ja levittäminen koko maakunnan alueelle 

koetaan myös vahvaksi eduksi. Seuraavat kolme 

päätöksentekijäkommenttia kuvaavat ytimekkäästi ja melko kattavasti 

poliittisten päätöksentekijöiden näkemyksiä ja odotuksia keskittämisestä 

saatavista hyödyistä.  

 

”Mielestäni tavoite on sosiaali- ja terveystoimen toiminnan tehostaminen ja 

kustannustehokkuuden parantaminen. Haluttiin myös parantaa sosiaali- ja 

terveyspalvelujen saannin tasa-arvoisuutta koko Etelä-Karjalan alueella.” 

(Poliittiset päätöksentekijät) 
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”Tuotantotapojen rationalisointia -> tuottavuuden lisäys. Varahenkilöstö. 

Rekrytointi helpompaa. ATK:n yhdenmukaistaminen, joka paikassa näkyy 

asiakkaan tiedot.” (Poliittiset päätöksentekijät) 

 

”Osaamisen ”levittäminen” koko alueelle on tärkeää esim. pienten kuntien 

takia. Pienessä kunnassa ei voi olla osaamista esim. lastensuojelun 

erityiskysymyksiin, jos tapauksia on vain muutamia.”(Poliittiset 

päätöksentekijät) 

 

Vastausten perusteella toimintojen ja henkilöstön keskittämisestä yhteen 

organisaatioon saatavissa hyödyissä korostuvat siis tehokkuusperiaatteet. 

Tehokkuutta saadaan / tavoitellaan sekä palveluiden tuottamisessa että 

organisaation toiminnassa yleisesti. Sosiaali- ja terveystoimen 

kustannustehokkuutta haetaan. Näillä tehokkuusperiaatteilla tavoitellaan ja 

niiden nähdään parantavan asiakkaiden ja potilaiden palvelujen laatua. 

Toimintojen ja henkilöstön keskittämisen samaan organisaatioon nähdään 

olevan asiakkaiden ja potilaiden etujen mukaista. Palveluketju yhtenäistyy ja 

sen myötä palvelut paranevat. Tavoiteltavat hyödyt toimintojen ja 

henkilöstön keskittämisestä yhteen organisaatioon ovat siis NPM 

parhaimpien periaatteiden mukaisia. Tältä osin NPM:n periaatteista vahvasti 

mukana ovat siis tehokkuusperiaatteet, palvelujen laatu sekä 

asiakaskeskeisyys. 

 

Yksi poliittinen päätöksentekijä huomaa ottaa esille myös 

yhtiöittämisratkaisujen merkitystä EKSOTEN organisaation rakentumisessa. 

Hän kiinnittää huomiota siihen, että tehdyillä tukipalveluiden 

yhtiöittämisratkaisuilla EKSOTE voi keskittyä omiin ydintoimintoihinsa eli 

sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Mainituissa yhtiöittämisratkaisuissa 

EKSOTEN keskeiset taloushallinnon tukipalvelut on siirretty Saimaan talous 

ja tieto Oy-nimiseen yhtiöön (SAITA), ruokahuolto ja siivouspalvelut yms. 

Saimaan tukipalvelut Oy-nimiseen yhtiöön (SATU) ja henkilökunnan 

työterveyspalvelut yhtiöön, joka nimeksi tätä kirjoitettaessa on vahvistunut 

Etelä-Karjalan työkunto Oy (TYÖKUNTO). Mainitut yhtiö ovat EKSOTEN ja 



74 

Lappeenrannan kaupungin osakkuusyhtiöitä ja ne on perustettu mainittuja 

toimintoja varten. Henkilöstö näihin yhtiöihin ovat siirtyneet pääosin 

Lappeenrannan kaupungin tai kaupunkikonsernin henkilöstöstä ns. 

vanhoina työntekijöinä.  

 

Yhtiöt huolehtivat siis sekä EKSOTEN että Lappeenrannan kaupungin 

mainituista tukipalveluista eli taloushallinnosta (SAITA), ruokahuollosta ja 

siivouspalveluista yms.(SATU) ja työterveyshuollosta (TYÖKUNTO). Tässä 

tutkimuksessa NPM:n julkista yrittäjyyttä koskevat periaatteet eivät juuri 

muutoin nousseet esiin mutta mainitut yhtiöittämisratkaisut ja tukipalvelujen 

järjestäminen niiden kautta ja niiden toimesta on myös selvästi NPM:n 

periaatteiden mukainen uudistus. 

 

 

6.6 Organisaatiomuutoksen läpiviennin sekä henkilöstön ja toimintojen 

yhdistämisen keskeiset haasteet  

 

Organisaatiomuutoksen läpiviennissä on huomioitava paljon erilaisia asioita 

mutta siinä on tietenkin joitakin aivan keskeisiä seikkoja, jotka luovat 

onnistumisen mahdollisuuden. Mitkä EKSOTESSA nähdään olevan 

onnistuneen organisaatiouudistuksen läpiviennin keskeiset haasteet? 

 

Yhden viranhaltijan mukaan uuden toimintakulttuurin ja 

organisaatiokulttuurin syntyminen on tärkeätä. Uutta toimintakulttuuria ei voi 

luoda yksittäinen henkilö tai yksikkö vaan se pitäisi syntyä henkilöstön 

kautta. Johdon tärkeäksi tehtäväksi nähdään uuden toimintakulttuurin 

syntymisen tukeminen ja ohjaus. Tärkeintä olisi, että nähtäisiin syntyvän 

ihan uusi organisaatio jolla on ihan oma uusi, EKSOTEN 

organisaatiokulttuuri. Hän näkee tärkeäksi, että henkilöstöön saataisiin 

sellainen perusasenne, että oikeasti mietittäisiin, miten asioita tehdään tässä 

uudessa organisaatiossa eikä mietittäisi vain sitä, miten asiat on tehty 

aikaisemmin.   
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Toinen viranhaltija toteaa, että ihan toiminnan aloittamisen kannalta 

ensimmäiseksi on keskeistä, että toteutetaan 

organisaation ”perusrakentaminen” eli että luodaan johtosuhteet, 

perustetaan mandaatit johtavissa asemissa oleville viranhaltijoille ja luodaan 

johtamisjärjestelmä, jonka perusteella ”joku voi jotain johtaa”. 

Päätöksentekojärjestelmä muutoin tulee aika lailla kuntalain vaatimuksista 

eli että muodostetaan päätöksentekoelimet kuten valtuusto ja hallitus. 

Toisena keskeisenä asiana hän ottaa esiin organisaation strategian, jota 

muutoksessa ehdottomasti tarvitaan. Strategiavalmistelua EKSOTESSA on 

tehty ja sen on jo pitkällä, EKSOTEN strategialuonnos julkaistiin EKSOTEN 

kotisivuilla heinäkuussa 2010 (EKSOTE STRATEGIA).  Kolmanneksi hän 

ottaa esiin organisaation arvot. Hänen mukaansa pitää olla selkeä 

arvoperuste sille, miten johtajat toimivat, miten uutta, yhteistä 

organisaatiokulttuuria luodaan ja mihin organisaatiokulttuuri perustuu. Näihin 

kolmeen asiaan hänen mukaan kiteytyy uuden organisaation luominen.  

 

Mainittujen asioiden lisäksi viranhaltijat ottavat organisaatiomuutoksen 

onnistumisessa esiin henkilökunnan kuulemisen ja muutoinkin riittävän 

laajan ja osallistavan valmistelun. EKSOTEN organisaation suunnittelussa ja 

valmistelutyössä oli ollut mukana sekä henkilöstöä että kunnallispoliittisia 

luottamushenkilöitä. EKSOTEN organisaation valmisteluvaiheessa 

henkilöstö pääsi vaikuttamaan asioihin. Valmistelua tehtiin työryhmissä, 

joissa oli kattava edustus eri henkilöstöryhmistä sekä luottamushenkilöistä. 

Erilaisia työryhmiä oli paljon. Työryhmätyöskentelyyn osallistuttiin aktiivisesti 

ja sitä kautta sai olla mukana suunnittelemassa organisaatiota omasta 

näkökulmastaan. Sai esittää näkemyksiä mm. siitä, että mikä olisi hyvä tapa 

järjestää palvelut ja miten tulisi organisoitua. Luottamushenkilöt olivat myös 

sangen laajasti mukana valmistelussa. Eri ryhmien edustusta ja edustajien 

määrää työryhmissä oli punnittu tarkoin. Tällainen organisaatiomuutoksen 

laaja ja osallistava valmistelu koettiin varsin onnistuneeksi, kuten 

seuraavasta viranhaltijakommentista huomataan. 

 

”(Tärkeätä) on riittävän laaja ja osallistava valmistelu. Kun se päätös 

tehdään, niin se pitää tuntua omalta niin, että siihen ovat vaikuttaneet sekä 
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luottamushenkilöt että viranhaltijat, joita tämä asia koskee. Työtä tehtiin 

tavattoman monessa ryhmässä, jotka saivat suunnitella sitä organisaatiota 

omasta näkökulmastaan, että mikä olisi hyvä tapa palvelut järjestää ja 

organisoitua. Se oli varsin onnistunutta. Tässä piirivalmistelussa tavattoman 

tarkkaan tehtiin näitä valmistelutyöryhmien kokoamisia. Ne toteutettiin aina 

niin, että Länsi-Saimaan kunnilla, pohjoisilla kunnilla ja Lappeenrannalla oli 

edustus ja siitä ei kyllä lipsuttu. Sitä kyllä kirjevaa’alla punnittiin sitä 

edustusta. Henkilöstöjärjestöjen mukaan ottaminen piirin valmistelussa 

onnistui mielestäni tosi hyvin. Eli jokaisessa työryhmässä oli 

henkilöstöjärjestön edustus.” (Toimiva viranhaltijajohto) 

 

Osa viranhaltijoista ottaa esiin tärkeänä asiana myös sen, että 

organisaatiouudistus pitäisi edetä kohtuullisen nopeasti ja tulla myös jollain 

lailla valmiiksi. Organisaatiouudistus ei saa olla liian nopea mutta ei 

myöskään liian hidas.  Yhteinen visio ja yhteinen strateginen näkemys 

organisaation tehtävästä ja olemassaolon oikeutuksesta pitäisi saavuttaa 

aika pian. Muutoin on vaarana, että organisaation jotkin osat, mahdollisesti 

juuri ne, joissa muutosvastarinta muutoinkin oli suurempaa, saattavat 

kääntyä omaa, uutta organisaationsa vastaan. Tästä kertoo osuvasti 

seuraava viranhaltijakommentti. 

 

”Tärkeätä on se, että hyvin äkkiä löytyisi se uuden organisaation yhteinen 

visio, strateginen näkemys siitä, että mitä varten me ollaan olemassa ja 

sitten se, että se (visio) pystyttäisiin viemään riittävän alas ja että 

henkilöstökin kokee, että me ollaan osa tätä uutta organisaatiota ja että me 

sitoudutaan tämän uuden tekemiseen. Joissakin noissa kunnissa henkilöstö, 

joka on siirtynyt EKSOTEEN, katsoo edelleen niitä asioita vähän sen 

peruskunnan näkökulmasta. Jos se suhtautuminen on alkuaan tämmöistä, 

että tämä ei niin kuin ole hyvä, niin ne eivät ole sitoutuneet siihen, että me 

ollaankin tämän uuden työnantajan työntekijöitä ja nyt me niin kuin puhutaan 

sen äänellä ja viedään eteenpäin positiivista tietoa. Näin ei tapahdu, jos sitä 

ollaan omaa työnantajaansa vastaan. Nyt on vasta noin viisi kuukautta oltu 

oikeasti EKSOTE. Näyttää siltä, että se jalkauttaminen sinne 

perustyöntekijätasolle ei ole ihan vielä tapahtunut.  Nyt kun olen käynyt 
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näissä kunnissa, niin edelleen on niin kuin sanottu, että kun EKSOTE tulee, 

niin jotkut asiat menevät pieleen. EKSOTEN perustyöntekijät joissain 

pienissä kunnissa edelleen hakee vahvistusta sille, että ”mitäs me 

sanottiin”.” (Toimiva viranhaltijajohto) 

 

Tämän kysymyksen osalta poliittiset päätöksentekijät nostavat esiin 

samanlaisia seikkoja kuin viranhaltijat. Tärkeänä nähdään, että 

organisaation sisälle syntyisi keskinäinen luottamus ja yhteinen näkemys 

tulevaisuudesta. Kaikkien mukana olevien pitäisi sitoutua toimimaan 

yhdessä ja hyväksyä se, että nyt toimitaan koko Etelä-Karjalan alueella. 

Jokaisen olisi ymmärrettävä, että toimintakulttuuri on muuttunut. 

Korostetaan malttia odottaa tuloksia koska organisaatiota vasta rakennetaan 

ja siten kuntien tulisi antaa EKSOTELLE toimintarauhaa. Vielä ei saisi 

myöskään arvostella koska EKSOTE on toiminut vasta noin puoli vuotta. 

Strategiatyö nähdään yhtenä ensimmäisistä tärkeistä kehittämistehtävistä. 

 

Kuinka sitten EKSOTESSA toistaiseksi on onnistuttu organisaatiomuutoksen 

läpiviennissä sekä henkilöstön ja toimintojen yhdistämisessä? Minkälaisia 

haasteita eteen on tullut ja miten niissä on onnistuttu? Haastattelujen 

tekovaiheessa nykymuotoinen EKSOTE oli toiminut vasta noin puoli vuotta, 

joten luonnollisesti aika oli lyhyt pidemmälle menevien johtopäätösten 

tekoon. Paljon on kuitenkin tehty ja saatettu vireille lyhyessäkin ajassa. 

Viranhaltijat ottavat esiin seuraavia asioita.    

 

EKSOTEN esimiehille aloitettiin heti organisaation syntymisen jälkeen 

johtamismuutosvalmennuksen järjestäminen. Valmennus toteutuu kahdessa 

eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa valmennuksen aloitti puolet 

esimiehistä ja syksyllä 2010 aloittaa toinen puolisko. Valmennus on tukenut 

muutosta ja tarjonnut foorumin, jossa on voitu aina jonkin teorian tai 

viitekehyksen kautta käsitellä organisaatiomuutosta. Henkilöstä on voinut 

sitä kautta miettiä, että mitä organisaatiomuutos tarkoittaa omassa 

yksikössä ja omassa työssä. Samoin on voitu käsitellä sitä, että minkälainen 

strategia EKSOTELLA tulisi olla ja mitkä ovat ne menestystekijät ja kriittiset 
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asiat, jotka pitäisi saada kuntoon, että EKSOTEN strategiset tavoitteet 

onnistutaan saavuttamaan. 

 

Monenlaisia rutiiniasioita ei ole ehditty vielä päivittää ajan tasalle kuten mm. 

henkilöstöhallinnon ohjeistus. Eri asioihin tarvittavan ohjeistuksen ajan 

tasalle saamisessa riittää vielä haasteita. 

 

Keskeinen henkilöstön asemaan vaikuttava uudistus on EKSOTELLE 

tehtävä oma palkkausjärjestelmä. Muutos ei tule olemaan mitenkään 

radikaali sillä kunnalliset virka- ja työehtosopimukset asettavat sitovat 

reunaehdot palkkarakenteeseen. EKSOTEN palkkausjärjestelmässä tullaan 

määrittelemään tehtävien vaativuustekijät ja myös se, että miten arvioidaan 

henkilökohtaista työssä suoriutumista. Viranhaltijan mielestä tämä on 

merkittävä asia. EKSOTE tulee määrittelemään sen, että mitä seikkoja 

otetaan huomioon kun arvioidaan miten hyvin henkilöstö on onnistunut 

työssään. Moni asia on tietenkin sidottu työ- ja virkaehtosopimukseen. 

EKSOTESSA on selvitetty, millaisia ratkaisuja palkkausjärjestelmissä on 

tehty eri sairaanhoitopiireissä ja valtionhallinnossa. Valmistelua tehdään 

ensin pääluottamusmiesten kanssa ja syksyllä 2010 siihen saadaan 

ensimmäinen luonnos valmiiksi. Sen jälkeen koko henkilöstö otetaan 

mukaan valmisteluun tavalla tai toisella. Muodollisesti kyseessä tulee 

olemaan paikallinen sopimus. Tarkoituksena on, että järjestelmässä olisi 

sellainen vaativuustasokartta joka sisältää eri vaativuustasokuvaukset. 

Sitten suoritettaisiin arviointi, jossa jokaisen henkilön tehtävä sijoitettaisiin 

siinä hinnoitteluryhmässä, mihin hän kuuluu, jollekin vaativuustasolle. 

 

Kuluneen noin puolen vuoden aikana EKSOTESSA on saatu myös 

strategiatyö hyvin pitkälle. Strategialuonnos julkaistiin heinäkuussa 2010 

EKSOTEN kotisivuilla ja kuntalaisille annettiin mahdollisuus kommentoida 

sitä (EKSOTE STRATEGIA). Viranhaltijoiden mukaan EKSOTEN 

tavoitteiden jalkauttaminen perustyöntekijätasolle ei ole vielä tapahtunut ja 

siinä on vielä tehtävää. Strategian jalkauttamisessa tulee siis varmaankin 

olemaan vielä haastetta vielä sen jälkeen kun strategia on saatu lopullisesti 

valmiiksi ja muodollisesti hyväksytyksi. 
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Hyvänä asiana viranhaltijat pitävät sitä, että EKSOTEN henkilöstön 

keskuudessa on ainakin toistaiseksi vallinnut hyvä henki. Haastetta tältä 

osin kuitenkin tulee siitä, että esimiesjärjestelyt ovat muuttuneet 

merkittävästi. Aiemmassa järjestelmässä, ainakin kuntien 

perusterveydenhuollossa, lähiesimiehet olivat oikeasti todella lähellä. Nyt 

esimiehiä ei ole joka kunnassa vaan esimies saattaa olla fyysisesti 

etäämmällä. Joissakin tapauksissa näitä esimiehiä on alettu kutsua 

etälähiesimieheksi. Viranhaltijan mukaan haastetta on siinä miten tämä 

esimiesjärjestelmä rakentuu. 

 

Viranhaltijoiden käsityksen mukaan organisaatiomuutoksen valmistelussa 

onnistuttiin pääosin hyvin. Valmistelu jalkautettiin hyvin matalalle tasolle eli 

ihan ”ruohonjuuritason” työntekijät saattoivat osallistua valmisteluun. Näin 

henkilöstöä saatiin hyvin sitoutettua. Näin ainakin peruskuntien sosiaali- ja 

perusterveydenhuollossa, jossa oli totuttu matalampaan hierarkiaan ja 

avoimempaan ja sitouttavaan toimintaan. Eräs viranhaltija kuitenkin totesi, 

että erikoissairaanhoito on hierarkialtaan ja toimintakulttuuriltaan erilainen. 

Erikoissairaanhoidon väki saattoi kokea niin, että he eivät päässeet tähän 

valmisteluun mukaan niin paljon kuin olisivat halunneet. Tälle viranhaltijalle 

asia näyttäytyi siten, että erikoissairaanhoidossa ylin johto oli hyvin ”kapea” 

ja alussa organisaatiomuutoksen valmisteluun osallistui vain se ylin johto. 

 

EKSOTELLA siis oli ja tulee olemaan haastetta yhdistää hierarkialtaan ja 

toimintakulttuuriltaan erilaisia organisaatioita. Edellisen viranhaltijan 

kommentista voi siis päätellä, että kuntien väliset toimintakulttuurit eivät 

ilmeisesti niinkään paljoa eroa toisistaan mutta erikoissairaanhoidon 

toimintakulttuuri on ilmeisesti ollut erilainen kuin kunnissa.  

 

Poliittisien päätöksentekijöiden mukaan kysymys siitä, miten 

organisaatiouudistuksen läpiviennissä ja EKSOTEN rakentumisessa on 

tähän mennessä onnistuttu, on vielä vähän ennenaikainen. Eräs toteaa, että 

vielä ei ainakaan saisi arvostella kun EKSOTEN toimintaa on vasta noin 

puoli vuotta takana. Erään toisen mukaan kohtuullisesti on onnistuttu 
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ja ”homma on edennyt ilman suurempia rettelöitä.” Poliittisten 

päätöksentekijöiden näkemys pääosin on kuitenkin se, että on liian varhaista 

vielä esittää arvioita, miten organisaatiouudistuksen läpiviennissä ja 

EKSOTEN rakentumisessa on tähän mennessä onnistuttu. Luotettavammin 

asiaa voi arvioida muutaman vuoden, ehkä noin 2-3 vuoden kuluttua. 

Kuitenkin sangen myönteisesti poliittiset päätöksentekijät pääosin arvioivat 

EKSOTEN tähänastista taivalta. Seuraava päätöksentekijäkommentti 

kiteyttää hyvin asian. 

  

”EKSOTEA vasta rakennetaan, pitää olla malttia odottaa tuloksia. Strategia 

ja toimenpideohjelma ovat ensinnä suurimmat kehittämisen paikat 

otettavaksi työn alle. Yksimielisyys työjärjestyksestä on ja se ymmärretään, 

että rakentuminen toimivaksi kokonaisuudeksi vie vielä 2-3- vuotta eikä 

kehittäminen sittenkään lopu. Alku on hyvin onnistunut verrattuna 

EKSOTEN suuruuteen.” (Poliittiset päätöksentekijät) 

 

Viranhaltijoilta kysyttiin erikseen vielä henkilöstön johtamisen keskeisistä 

haasteista EKSOTEN organisoitumisessa ja että miten niissä on onnistuttu 

ja minkälaisiin asioihin keskitytään jatkossa? 

 

Viranhaltijoiden kertoman mukaan henkilöstön johtaminen oli iso ja vaikea 

asia tällaisessa muutostilanteessa, jossa uuden organisaation perustaminen 

tapahtui niin nopeasti. Väkisinkin tapahtui niin, että kaikkea ei ehditty 

riittävästi ohjeistaa, yhtenäistää eikä selvittää käytäntöjä. Erään viranhaltijan 

kertoman mukaan kävi osin jopa niin, että jotkut fiksut ja omaa järkeä 

käyttäneet esimiehet menettivät ikään kuin toimintakykynsä sen jälkeen kun 

EKSOTE syntyi, siksi, että ei ollut uusia EKSOTE-tason menettelyohjeita 

jostain asiasta.   

 

Viranhaltijoiden mukaan esimiestyölle ja johtamiselle tuli aivan korostunut 

merkitys tällaisessa muutostilanteessa. Esimiestyö ja johtaminen ovat 

nousseet erittäin tärkeään asemaan muutostilanteessa. Tätä haastetta on 

yritetty ottaa haltuun kaikille esimiehille järjestetyllä muutosvalmennuksella. 

Vuoden kestoinen muutosvalmennus järjestetään siis kaikille EKSOTEN 
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noin 200 johtajalle ja esimiehelle, jotka ovat velvoitettu osallistumaan 

valmennukseen. Tämän muutosvalmennuksen järjestää Johtamistaidon 

opisto.  

Myös toinen viranhaltija kertoo siitä, että muutostilanteessa osa esimiehistä 

tosiaan menetti ikään kuin toimintakykynsä muutostilanteessa koska heti ei 

ollutkaan valmiina EKSOTEN ohjeistusta. Hänen kommenttinsa kuvastaa 

hyvin asiaa. 

 

”Nyt on vähän jotain semmoista kummaa ilmaa, että kun EKSOTESSA ei 

ole tarkasti jotain asiaa ohjeistettu niin ei osattaisi toimia niin kuin ennen on 

toimittu. Se on hämmästyttävää, koska ei ole myöskään kielletty toimia niin 

kuin ennen on hienosti toimittu. Jotenkin terveydenhuolto on sellaista, että 

aina ensin kysytään esimieheltä ennen kuin tehdään jotain.” (Toimiva 

viranhaltijajohto) 

 

Esimiestyön ja johtamisen merkitys organisaatiomuutoksessa nousee siis 

viranhaltijahaastatteluiden pohjalta aivan keskeiseksi ja tärkeäksi asiaksi. 

Johtamistyössä näyttää korostuvan ylimmän johdon vastuu koska 

organisaatiomuutoksessa alemman tason esimiehistä ilmeisesti osa jopa 

menetti toimintakykyään esimiestyössä.  

 

Merkittäväksi nousevat myös uuden organisaation toimintakulttuurin ja 

organisaatiokulttuurin syntyminen sekä uuden organisaation arvojen 

määrittäminen. Keskeisenä nähdään strategia, johon mainittuja asioita tulee 

sisällyttää. Strategian jalkauttaminen koko organisaation läpi kaikille tasoille, 

koko henkilöstölle, on keskeinen haaste jatkossa. EKSOTESSA on siis 

huomioitu strategisen johtamisen perustyökalu eli strategia, jonka laatiminen 

on aloitettu ja sen osalta ollaan jo pitkällä. 

 

Toisentyyppisinä keskeisinä haasteina tulevaisuudessa viranhaltijoiden 

haastatteluissa esille nousevat työviihtyvyyden ja työssä jaksamisen 

kysymykset sekä henkilöstön eläköitymisestä aiheutuvat rekrytointipulmat. 

Työhyvinvointiin eli työssä viihtymiseen ja jaksamiseen tulee viranhaltijoiden 

mukaan jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. Työhyvinvoinnin 
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kehittämiseksi tai parantamiseksi EKSOTESSA on vireillä paljon erilaisia 

suunnitelmia, yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Erään viranhaltijan 

näkemyksen mukaan johtamistyössä onnistumisella tai epäonnistumisella 

on keskeinen merkitys myös työhyvinvoinnissa.  

 

EKSOTEN työntekijöiden ikärakenne on sellainen, että yhden viranhaltijan 

arvion mukaan seuraavan viiden vuoden aikana lähes viisi sataa työntekijää 

eläköityy eli siirtyy vanhuuseläkkeelle. Hänen mukaansa 

työkyvyttömyyseläketapahtumia koskevista tilastoista voi lisäksi arvioida, 

että toiset viisisataa työntekijää eläköityy ennenaikaisesti eli siirtyy 

työkyvyttömyyseläkkeelle.   

 

Henkilöstörakenne asettaa siis EKSOTELLE henkilöstön johtamiseen liittyen 

kaksi erittäin vaativaa haastetta. Ensimmäinen on se, että miten saataisiin 

henkilöstö viihtymään ja jaksamaan työssään mahdollisimman hyvin niin, 

että ennen aikaisia eläköitymisiä eli työkyvyttömyyseläketapahtumia ei tulisi 

tai että niiden määrä olisi mahdollisimman alhainen. Toinen vaativa haaste 

on se, että miten onnistutaan hankkimaan ja rekrytoimaan riittävästi 

ammattitaitoista henkilöstä eläkkeelle, sekä vanhuus- että 

työkyvyttömyyseläkkeelle, siirtyvien tilalle. Nämä haasteet ja niitä koskeva 

huoli ilmenee osuvasti seuraavasta viranhaltijakommentista. 

 

”Joko meidän täytyy toimittaa meidän palvelut toisella tavalla koska jotenkin 

tuntuu, että saada 500 ihmistä taas tänne rajaseudulle, on ehkä vaikea 

rekrytoida. Niin, että miten me saadaan ihmiset jaksamaan töissä? Tilastot 

myös osoittaa, että toiset 500 ihmistä ennenaikaisesti eläköityy, eli joutuvat 

ennenaikaisesti työkyvyttömiksi.” (Toimiva viranhaltijajohto) 

 

Johtavien viranhaltijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden mukaan 

keskeistä organisaatiomuutoksen onnistumisessa on mm. muutoksen 

valmistelun laaja osallistavuus: eri alojen henkilöstö tai heidän edustajiansa 

tulee ottaa hyvin varhaisessa mukaan valmisteluun. Johtamisjärjestelmä ja 

johtosuhteet tulee luoda ja vakiinnuttaa kohtuullisen nopeasti, jotta tiedetään 

kuka johtaa ketäkin ja vastaa mistäkin. Uusi organisaatio edellyttää oman, 
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uuden organisaatiokulttuurin syntymistä. Pitää myös kohtuulliseen nopeasti 

luoda uuden organisaation strategia ja sen jalkauttaminen organisaation 

kaikille tasoille on keskeistä ja tärkeätä. Uudessa organisaatiossa eri 

toimijoiden välillä tulee syntyä ja vallita luottamus yhteiseen tekemiseen. 

Näiden lisäksi korostetaan suunnitelmallisuutta sekä tavoitteiden 

yhtenäisyyttä. Esimiehille järjestettyä muutosvalmennusta pidetään tärkeänä.  

Tärkeänä näyttäytyy koko maakunnan kannalta tärkeänä sitoutuminen 

toimimaan yhdessä. Myös nähdään, että aika tarkempaan arviointiin on 

toistaiseksi liian lyhyt ja että kuntien pitää antaa EKSOTELLE 

toimintarauhaa.     

 

EKSOTEN organisaatiomuutoksen läpiviennissä ja henkilöstön ja 

toimintojen yhdistämisestä näytetään noudatettavan muutosjohtamisen 

keskeisiä, edellä teoriakappaleessa 3.2 käsiteltyjä muutosjohtamisen 

periaatteita. Keskeistä on työntekijöiden ohjaaminen ja motivoiminen 

toimimaan uuden organisaation hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla. 

Suuri merkitys organisaatiomuutoksen onnistumisessa on keskijohdolla ja 

lähiesimiehillä. He tarvitsevat ylimmän johdon tukea johtamistyössä. 

Ylimmän johdon rooli näyttäytyykin erityisen merkittävänä sen vuoksi, että 

EKSOTEN organisaation aloittaessa jotkut esimiehet näyttivät ikään kuin 

menettäneen kykyänsä johtaa uudessa organisaatiossa.    

 

Muutosjohtamisen näkökulmasta johtamisen ja johtamisjärjestelmien tulee 

tukea muutoksessa tarvittavaa vuorovaikutusta ja edistää yhteistä tulkintaa 

muutoksen tarpeista ja tavoitteista. Näitä muutosjohtamisen vaatimuksia 

EKSOTEN tulisi pyrkiä noudattamaan hyvin eli tarpeen mukaan lisätä 

henkilöstön ja johdon vuorovaikutusta, jotta saavutettaisiin yhteinen tulkinta 

muutoksen tavoitteista ja tarpeista.  

 

Muutosjohtamisen ja strategisen johtamisen näkökulmasta uuden 

toimintakulttuurin ja johtamisen on lähdettävä yhteisestä visioista ja 

muutosta on rakennettava osana jatkuvaa, yhteistä muutosprosessia. 

Strategiamallin tulisi kehittyä koko organisaation voimalla ja henkilöstön 

tulisi osallistua laajasti tähän strategiatyöhön. Strategiatyö on EKSOTESSA 
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jo pitkällä, ensimmäinen luonnos siitä esiteltiin julkisesti heinäkuussa 

EKSOTEN kotisivuilla ja siihen sai antaa palautetta. Strategian 

valmistumisen jälkeen EKSOTEN johdon ja esimiesten tulee sitten panostaa 

strategian jalkauttamiseen, jotta vältetään strategisen johtamisen perinteiset 

ongelmat eli että jalkauttaminen ei onnistu parhaalla mahdollisella tavalla.    

 

NPM:n periaatteilla näyttää olevan vähäisempi merkitys 

organisaatiomuutoksen läpiviennin ja henkilöstön ja toimintojen 

yhdistämisessä. EKSOTESSA valmisteltava oma palkkausjärjestelmä on 

NPM:n periaatteiden mukaista sillä NPM-doktriinissa henkilöstön 

palkitsemisen kysymys on yksi keskeinen periaate. Vaikka sitovat yleiset 

kunnalliset ja virka- ja työehtosopimukset sekä julkisen organisaation 

palkanmaksu taloudellisesti tiukkojen resurssien aikana rajoittavat 

mahdollisuuksia henkilöstön palkitsemiseen, on oman palkkausjärjestelmän 

rakentaminen, palkan määrään vaikuttavien vaativuustekijöiden ja työssä 

onnistumisen mittareiden luominen selvä osoitus ja pyrkimys kohti sellaista 

järjestelmää, jossa työntekijällä on omalla työpanoksellaan mahdollisuus 

vaikuttaa palkkansa määrään. Tämä on NPM:n periaatteiden mukaista.   

 

 

6.7 Poliittinen ohjauksen merkitys ja mahdollisuudet EKSOTESSA  

 

NPM:ä arvioitaessa politiikan näkökulmasta uudistamisessa on kyse myös 

poliittisten näkemysten yhteensovittamisesta. Uudistuksia viedään 

eteenpäin hallitusten ohjelmien ja muiden linjausten ja periaatepäätösten 

kautta. Niihin vaikuttavat puolueet ja keskeiset poliittiset päätöksentekijät. 

(Lähdesmäki 2003, 118)  

 

Kuten tässä tutkimuksessa on jo eri yhteyksissä todettu, PARAS-hankkeella 

oli merkittävä vaikutus EKSOTEN syntymiseen sellaiseksi organisaatioksi 

kuin se nyt on. EKSOTEN perustamista koskevat muodolliset ja sitovat 

ratkaisut on kuitenkin tehty kunnallisen itsehallinnon mukaisesti, kunkin 

EKSOTEN jäsenkunnan itsenäisin päätöksin. Sitovat ja lopulliset päätöksen 

tehtiin kunkin jäsenkunnan valtuustoissa, joissa päätösvaltaa yksinomaan 
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käyttävät kunnallispoliittiset päätöksentekijät. Kunnallispoliittisilla 

päätöksentekijöillä oli siis ratkaiseva merkitys EKSOTEN syntymiseen.  

Tähän tutkimukseen osallistuneet poliittiset päätöksentekijät ovat osin 

samoja henkilöitä, jotka olivat tekemässä EKSOTEN syntyyn liittyviä 

ratkaisuja, osin eri henkilöitä. Mikä on sitten poliittisen ohjauksen merkitys ja 

millaiset ovat poliittisen ohjauksen mahdollisuudet EKSOTEN toimivassa 

organisaatiossa?  

 

Edellä kappaleessa 2.3 esitettyjä Heurun näkemyksiä mukaillen voidaan 

todeta, että EKSOTEN synty ja rakentuminen edellyttivät vahvaa poliittista 

johtajuutta, jossa etsittiin ja ajettiin ratkaisuja, jotka muuttivat vallitsevia 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja 

järjestämisvastuun olosuhteita tarkoituksenmukaisella tavalla. Näitä 

poliittisia johtajia täytyi olla useampia ja eri kunnissa, jotta tällainen 

useamman kunnan yhteinen organisaatio saatiin perustettua. EKSOTEN 

perustamiseen ei näytä liittyvän (puolue)poliittista, ideologista 

aatesuuntausta. 

 

Poliittisen ohjauksen merkitys ja mahdollisuudet toimivassa EKSOTESSA 

on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Poliittinen ohjaus voidaan ymmärtää 

hiukan eri tavoin, sekä kysyjällä ja vastaajalla voi olla asiaan oma näkemys 

ja painotus. Tässä tutkimuksessa saatiin erittäin kattava aineisto kaikkien 

haastatteluissa käsiteltyjen osa-alueiden osalta. Kuten muutkin vastaukset, 

poliittista ohjausta koskevat vastauksien voidaan arvioida olevan autenttisia, 

koska ne on voitu antaa anonyymisti ja siten vapautuneesti. Poliittiseen 

ohjaukseen liittyen viranhaltijat ja poliittiset päätöksentekijät eivät järin usein 

saa tilaisuutta esittää näkemyksiään anonyymisti vaan he saavat ja joutuvat 

esittämään niitä yleensä heti täysin julkisesti ja joutuvat julkisesti 

perustelemaan näkemyksiään ja usein heti jopa ”puolustuskannella” 

näkemystensä vuoksi. Tällaisessa anonyymein haastatteluin toteutetussa 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastateltavilla on mahdollisuus sanoa 

vapaasti mielipiteitään siten, että tutkimuksen näkökulmasta sillä, kuka jotain 

jostakin sanoo, ei ole merkitystä vaan sillä mitä hän sanoo. Tutkija arvelee, 

että edellä mainituista syistä poliittista ohjausta koskeviin kysymyksiin 



86 

saatiin aitoja, vapautuneesti annettuja vastauksia. Siksi poliittista ohjausta 

koskevien kysymysten vastaukset ovat yksi osa tämän tutkimuksen 

mielenkiintoisinta antia. 

 

Heurun (ks kappale 2.3.) kuvaamaa poliittista johtajuutta ei ole vain yhdellä 

ihmisellä. Poliittista johtajuutta voi olla ja yleensä täytyykin olla yhtä 

useammalla ihmisellä, muutoin demokratian tilanteesta tulisi olla hyvin 

huolissaan. Joka tapauksessa poliittista johtajuutta täytyy jossain olla, 

muutoin asiat, isot tai pienet, eivät etene. Kunnallispoliittinen 

päätöksentekomekanismi edellyttää, että päätöksiä syntyy. 

Kunnallispoliittista päätöksentekoa ei useinkaan voi harjoittaa vain esim. 

vain yksi puolue tai yksi sitoutumaton ryhmä. Poikkeuksen tästä tekevät 

tietenkin sellaiset kunnat, joissa yhdellä puolueella on enemmistö valtuuston 

jäsenistä. Tällaisia kuntiakin on mutta useimmiten tilanne on se, että 

enemmistö valtuustossa voi muodostua vain vähintään kahden eri puoleen 

tai ryhmän muodostamasta, samanlaisesta mielipiteestä päätettävänä 

olevaan asiaan. Myös puolueiden tai ryhmien sisällä asioista voidaan olla 

montaa mieltä. Toimielimen päätös kertoo vain lopputuloksen ja jos asiasta 

on äänestetty, pöytäkirjan äänestysluettelo kertoo kunkin jäsenen 

(muodollisen) kannan asiaan.  

 

Tässä tutkimuksessa käsillä on aineisto, jossa vastanneille on ollut 

anonyymisti vapaus kertoa näkemyksiään poliittisesta ohjauksesta 

EKSOTEEN liittyen. Vastaukset ovat erittäin mielenkiintoisia ja tutkija kokee, 

että juuri näitä vastauksia ei ole syytä niputtaa tai tiivistää vaan antaa 

lukijalle aito mahdollisuus lukea niitä juuri sellaisina kuin ne on annettu. 

Mainituista syistä tutkija tämän kysymyksen käsittelyn osalta 

poikkeuksellisesti siteeraa annettuja vastauksia tavanomaista enemmän. 

Tutkija uskoo, että myös lukijaa kiinnostaa lukea poliittista ohjausta koskevia 

vastauksia suorina sitaatteina, juuri sellaisina kun vastukset on annettu. 

Sitaatit lukemalla havaitaan, että liittyen poliittiseen ohjaukseen ja 

mahdollisuuksiin, niin viranhaltijoidenkin kuin päätöksentekijöiden 

vastauksissa ”hajontaa” on aika paljon. Tutkimusongelman eli organisaation 

kehittämisen haasteiden kannalta kysymys poliittisesta ohjauksesta on 
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keskeinen koska viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden toiminnan 

yhteisvaikutuksessa organisaatio joka tapauksessa kehittyy, joko hyvään tai 

huonoon suuntaan tai ”pysyy paikallaan”. 

 

Viranhaltijajohdolle esitettiin kysymys: Millaiset ovat poliittisen 
ohjauksen mahdollisuudet EKSOTESSA? Seuraavassa tulevat 

viranhaltijoiden vastaukset suorina sitaatteina satunnaisessa järjestyksessä 

ja tutkija analysoi kutakin vastausta erikseen. 

  

”Periaatteessa ne ovat ihan samanlaiset kuin kuntayhtymissä on aina, että 

se poliittinen ohjaus tulee näiden valittujen toimielimien kautta. Mutta 

kyllähän siinä iso ongelma on, että kun tällainen järjestely toteutetaan, niin 

kunnat antavat valtavan määrän henkilökuntaa ja rahaa. Että siinä jää niin 

kuin sellainen kysymys, että miten se kuntademokratia sitten kanavoituu kun 

kunnassa on ollut kuitenkin useita henkilöitä sosiaali- ja 

terveyslautakunnissa, jotka ovat olleet kunnan kannalta päättämässä näitä 

asioita. Mutta eivät enää ole. Että mikä se on se kunnan rooli sen jälkeen 

kun se on antanut näistä peruspalveluistaan kaikki tänne. Sehän on se 

kunnan perusidea 1800-luvulta, että perustettiin tää köyhäinhoitoon ja 

vähävaraisten auttamiseen, siitähän se kaikki on lähtenyt. Niin nyt kun kunta 

antaa sen sydämensä tänne, niin se iso kysymys on, että mitä se tarkoittaa 

kunnallisen itsehallinnon kannalta ja mitä se tarkoittaa kuntademokratian 

kanavoitumisen kannalta. Nämä ovat erittäin isoja periaatteellisia 

kysymyksiä. Palvelurakenne irtoaa kuntarakenteesta, mitä silloin tapahtuu? 

Sitä ei ole mun mielestä pohdittu näissä neuvotteluissa ja järjestelyiden 

yhteydessä lainkaan eikä riittävästi ja pelkästään siitä asiasta saisi ison 

tutkimuksen tehtyä, kun sitä rupeaa pohtimaan. Se on iso kysymys. Ja 

tietenkin siinä on taustalla se, että miten ylipäätään demokratia kanavoituu 

tietoyhteiskunnassa. Että se on selvittämätön paikka. Ei riitä pelkästään, että 

internetin kautta voi äänestää. Mutta missä sitä ääntä käytetään ja 

minkälaisten asioiden hoitamiseen, jos kunnat antavat tehtävänsä pois? Jos 

tulee isoja palvelutuottajayhteisöjä, niin miten se aikaisemmin 

lähidemokratiaksi luotu kunnallinen itsehallinto toteutuu?” (Toimiva 

viranhaltijajohto) 
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Viranhaltija tuo esiin poliittisen ohjauksen perusperiaatteen eli että poliittinen 

ohjaus tulee kuntayhtymän toimielinten eli siis hallituksen ja valtuuston 

kautta. Hän nostaa kuitenkin esiin paljon merkittävämmän ja 

mielenkiintoisen kysymyksen siitä, että mikä on oikeasti jatkossa kuntien 

rooli kun keskeinen osa kunnan järjestämistä palveluista siirtyy 

kuntayhtymän, EKSOTEN hoidettavaksi? Ja mikä on jatkossa kunnallisen 

itsehallinnon ja kunnallisen demokratian merkitys kun palvelurakenne irtoaa 

kuntarakenteesta. EKSOTEN perustamisen myötä näin on jo tapahtunut eli 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne on kokonaisuudessaan irronnut 

kunnista. Kun ajatellaan kuntalaisen ja äänestäjän kannalta, niin kyllä on 

entistä teoreettisempaa, että kuntalainen voisi jotenkin esim. 

äänestyskäyttäytymisellään vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden 

järjestämiseen omassa kunnassaan. Kunnan luottamushenkilöstön 

keskuudessa päätetään kunnan asettamista edustajista EKSOTEN 

toimielimiin. Kunnallisvaaleissa äänestävällä ei ole edes teoreettista 

mahdollisuutta, että hän voisi varmuudella äänestää juuri sellaista henkilöä, 

joka tulisi toimimaan EKSOTEN toimielimissä. Kuten viranhaltija toteaa, 

näitä kunnalliseen itsehallintoon ja kunnalliseen demokratiaan liittyviä 

kysymyksiä ei ole käsitelty tällaisessa tilanteessa, jossa keskeinen osa 

kuntien peruspalvelutehtävistä on siirretty kuntayhtymän, EKSOTEN 

hoidettavaksi.  

 

Edellä siteeratun viranhaltijan kysymykseen ei vastaa mutta osuvasti asiaa 

hieman toiselta kantilta käsittelee seuraava viranhaltija. 

 

”EKSOTELLA on tietysti omat, kuntayhtymälle määrätyt toimielimet, jotka 

käyttävät poliittista päätösvaltaa. Minä näkisin sen niin, että kuntayhtymä on 

kuntien perustama yhteenliittymä tiettyjen asioiden hoitamista varten ja 

silloin se peruskunnan poliittinen ohjaus pitäisi olla vahva eli ne 

kuntayhtymässä toimivat päättäjät ovat kumminkin sen peruskunnan 

edustajia. Eli tämä omistajaohjauksen rooli EKSOTESSA pitäisi saada 

uusiin uomiin siitä, että mikä se on niin kuin perinteisesti ollut 
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kuntayhtymissä, jossa on jotenkin kummasti irtauduttu niistä peruskunnista.” 

(Toimiva viranhaltijajohto) 

 

Tämä viranhaltija siis näkee asian selvästi niin, että EKSOTEN toimielimissä 

toimivien päättäjien tulee edustaa omaa kuntaansa. Näiden pitäisi toimia 

oman kuntansa edustajina tuoden vahvasti oman kuntansa poliittista 

ohjausta EKSOTEN päätöksentekoon. Hänen mukaansa kuntayhtymissä on 

jotenkin perinteisesti ja kummallisesti irtauduttu peruskunnista ja että 

EKSOTESSA asia pitäisi saada uusiin uomiin eli että EKSOTEN 

päätöksenteossa pitäisi näkyä peruskunnan poliittinen ohjaus.  

 

Näiden kahden viranhaltijan näkemyksistä huomataan kuinka vaikeista 

ongelmista alkaa olla kyse poliittisen ohjauksen osalta. Edellinen kiinnittää 

huomiota siihen, että kunnat ovat luovuttaneet keskeisen osan ohjaus- ja 

päätösvallastaan pois, jälkimmäisen mukaan peruskunnan poliittinen 

ohjausta on mahdollista toteuttaa EKSOTEN päätöksenteossa kun vain 

EKSOTEN toimielinten jäsenet eivät ”irtaannu” oman peruskuntansa 

poliittisesta ohjauksesta. Tutkijan mielestä tämän jälkimmäisen viranhaltijan 

näkemys oman peruskunnan poliittisen tahdon välittäjinä EKSOTEN 

toimielimissä saattaa kyllä kohdata melkoisia konkreettisia ongelmia. Jos 

ajatellaan, että jostakin kunnasta on vaikka kaksi, eri puolueesta olevaa 

edustajaa EKSOTEN toimielimessä. Mistä tai keneltä he saavat tai 

suostuvat vastaanottamaan oman peruskuntansa poliittisen ohjauksen 

viestin, jota he EKSOTEN toimielimessä sitoutuisivat pyrkimään ajamaan 

läpi? Ja kenelle he katsoisivat olevansa asiasta (poliittisessa) vastuussa, 

oman kuntansa hallitukselle, omalle puolueelleen, oman kuntansa jäsenille 

vai kenelle? 

 

Kolmas viranhaltija ottaa aiheellisesti esiin kysymyksen sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestämisvastuusta ja siitä kenellä sen olisi nyt 

katsottava tässä tilanteessa olevan.         

 

”Tämä on kyllä sellainen jännä juttu, että kun perussopimuksen mukaan 

EKSOTELLA on näiden palvelujen järjestämisvelvollisuus, niin sitähän ei ole 
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ihan yksiselitteisesti meillä Suomessa käsittääkseni missään auki kirjoitettu, 

että mitä tämä järjestämisvelvollisuus on. Sen (järjestämisvelvollisuuden) 

sisällöstä ei käsittääkseni juristitkaan ole ihan yksimielisiä. Tai ei sitä ole 

ainakaan auki kirjoitettu mihinkään selvästi, että mitä se tarkoittaa. Että mikä 

on kunnan vastuu tällaisessa tilanteessa kun järjestämisvelvollisuus on 

siirretty kuntayhtymälle esimerkiksi? Kunnalla on tietysti rahoittajan vastuu 

mutta minkä verran sillä on niin kuin oikeutta ohjata sitä toimintaa? Sitä 

tässä EKSOTESSAKIN niin kuin haetaan. On sellainen linja, joka näkee 

näin, että kunta rahoittaa ja edellyttää, että sillä rahapotilla EKSOTE hoitaa 

nämä järjestämisvelvollisuudet, piirissä olevat palvelut sillä lailla, että kunnat 

voi olla tyytyväisiä. Ja sitten taas on sellaisia näkemyksiä, että kunnat voi 

hyvin yksityiskohtaisestikin palvelusopimuksissa määritellä minkä tasoista 

palvelua he haluavat, mitä kaikkea he tällä rahalla haluavat. No tietysti 

minimitaso on sellainen, että se tulee aika paljon lainsäädännöstä mutta ei 

meillä kaikkea sitä palvelun tasoa ole niin tarkasti lainsäädännössä 

määritelty. Mutta täytyy sanoa, että näinä taloudellisina aikoina aika harvalla 

kunnalla on mahdollisuus juuri mennä sen minitason yläpuolelle. Tämä 

varmasti näyttäytyisi eri lailla, jos elettäisiin taloudellisesti jotenkin parempia 

aikoja. Kunnillahan on mahdollisuus ikään kuin ostaa itselleen tämmöisiä 

ekstra-palveluita mutta eipä ole ollut paljon halukkuutta siihen.” (Toimiva 

viranhaltijajohto)  

 

Viranhaltijan esiin ottama kysymys on tärkeä. Mitä (kaikkea) sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestämisvastuuvelvollisuus oikein pitää sisällään ja 

kenellä (juridisesti) järjestämisvastuun on katsottava nyt olevan kun 

EKSOTE huolehtii sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttamisesta? Useinhan 

erilaisista kunnan järjestämisvelvoitteista laissa säädetään 

aloittaen ”Kunnan on järjestettävä…” Kuinka paljon kunnalla siis olisi oikeus 

ohjata tätä toimintaa kun se on luovuttanut / siirtänyt 

järjestämisvelvollisuuden EKSOTELLE? Mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin 

ei voida antaa tällä tutkimuksella vastausta. 
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Seuraava viranhaltija kuitenkin näkee, että kunnan mahdollisuus vaikuttaa 

EKSOTEN toimintaan voi tapahtua ainakin palvelusopimusten kautta. Hän 

näkee myös, että poliittisen ohjauksen sisältöä pitäisi tarkastella. 

 

”Poliittisen ohjauksen mahdollisuudet rakentuvat siihen palvelusopimukseen. 

Huoleni on, että peruskunnissa ajatellaan, että ainut keino vaikuttaa niin kuin 

sosiaali- ja terveyspalveluihin ja väestön hyvinvointiin on vaan sen 

palvelussopimusneuvottelun kautta. Eli huomio kiinnittyy siihen, miten 

voidaan EKSOTEA poliittisesti ohjata ja se tulee sen palvelusopimuksen 

kautta ja toisaalta toimimalla EKSOTEN hallituksessa tai valtuustossa. Ei 

siinä nyt suurempaa muutosta ole tapahtunut, samalla tavallahan kuntien 

palveluita ohjataan ja sairaanhoitopiiriä aikanaan hallittiin. Ehkä poliittisen 

ohjauksen sisältöä pitäisi tarkastella. Tässä kohtihan poliitikoille tulee paljon 

suurempia vastuita kokonaisuudesta, kokonaisuudesta, joka pitää sisällään 

sote-piirin tuottamat palvelut sekä kunnan itse tuottamat palvelut ja ne muut 

resurssit, mitä siellä peruskunnassa on. Nyt poliittisen koneiston pitäisi 

oivaltaa se, että piiri on iso juttu mutta niin on myös kokonaisuudessaan 

väestön hyvinvoinnin takaaminen.” (Toimiva viranhaltijajohto) 

 

Hänen mukaansa siis EKSOTEN poliittinen ohjaus tapahtuu 

palvelusopimusten kautta sekä toimimalla EKSOTEN hallituksessa ja 

valtuustossa. Hän näkee poliitikkojen vastuun kasvavan koska heidän tulisi 

pystyä huolehtimaan palvelukokonaisuudesta, joka pitää sisällään sekä 

EKSOTEN tuottamat palvelut että peruskunnan itsensä tuottamat palvelut.  

 

Seuraava viranhaltija ottaa poliittisen ohjauksen kysymyksessä esiin myös 

kuntajohtajien neuvottelukunnan sekä jäsenkuntiin perustetut palvelujohtajat, 

joilla on peruskunnissa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tietämystä. 

 

”Omistajaohjaustahan tässä on nyt yritetty monella tavalla kehittää ja 

vahvistaa ja varmaankin vielä sitä mietitään, että miten sitä voisi edelleen 

vahvistaa. Toimitusjohtajan apuna on kuntajohtajien neuvottelukunta, joka 

on tämmöinen uusi organisaatio, mitä ei varmaan monessa muussa 

paikassa, tuskin missään onkaan, joka on tämmöinen toimitusjohtajan 
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työrukkanen talouden ja tämän toiminnan seuraamiseen ja suunnitteluun. Eli 

tulee sieltä esim. tietoa siitä, että mitkä ovat kuntien taloudelliset resurssit 

tehdä mitäkin, että mihinkä suuntaan, näitä pohditaan siellä. Sitten toki 

meidän hallitukseen on otettu jokaisesta kunnasta ihminen vaikka poliittiset 

suhteet olisivatkin olleet sellaiset, että sinne ei ihan olisi joka kunnasta 

tavallaan mahtunut. Nyt on sovittu, että jokaisesta kunnasta on siellä 

edustaja. Sitten Taipalsaari ja Lappeenranta ovat perustaneet oman 

palvelujohtajan koska heiltähän hävisi nyt kokonaan sosiaali- ja terveysalan 

tietämys, koska kaikki ihmiset tulivat meidän palvelukseen. Samanlaisia 

palvelujohtajia perustettiin Rautjärvelle, Luumäelle ja Lemille.” (Toimiva 

viranhaltijajohto) 

 

Hän tuo esiin, että kuntajohtajien neuvottelukunnassa käsitellään EKSOTEN 

taloutta, toimintaa ja suunnittelua koskevia asioita. Sitä kautta EKSOTELLE 

tulee tietoa siitä, että mitkä ovat kuntien taloudelliset resurssit tehdä mitäkin 

asioita ja mihin suuntautua. Kuntajohtajien neuvottelukunnalla näyttäisi siis 

myös olevan merkittävää (poliittista) ohjausvaikutusta EKSOTEN toimintaan. 

 

Seuraava viranhaltija taas näkee, että kuntien perinteinen tapa ajatella 

oman kuntansa asioita sekä tapa puuttua pieniin, operatiivisiin asioihin 

heikentää uuden organisaation mahdollisuuksia miettiä uusia tavoitteita ja 

strategisella tavalla ajatella koko maakuntaa. Hän nähtävästi soisi 

EKSOTEN hallituksen keskittyvän poliittisessa ohjauksessa enemmän 

EKSOTEN strategiseen ohjaukseen jättäen operatiiviset asiat ja muut 

pienemmät asiat toimivan johdon hoidettaviksi. 

 

”Kunnallisdemokratiassa on perinne, että hallitus päättää hyvinkin pienistä 

asioista ja nimenomaan kunnalliset luottamushenkilöt haluaa päättää 

tämmöisestä operatiivisista asioista. Siinä menee se strateginen ohjaus 

hukkaan. Kyllä sen ymmärrän, että hallituksessa kunnalliset 

luottamushenkilöt edustavat omaa jäsenkuntaansa ja oman jäsenkuntansa 

kuntalaisia. Silloin ne asiat ovat hirveän konkreettisia ja operatiivisia koska 

ne haluaa miettiä, että tuleeko palvelut kuntoon ja muuta. Tämmöisessä 

ratkaisussa se lisähyöty on se, että meillä on nyt uusi organisaatio, joka voi 
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miettiä itselleen uudet tavoitteet ja joka voi strategisella tasolla ajatella koko 

maakuntaa. Sitä kaikkea lisäarvoa ei pystytä hyödyntämään johtuen siitä, 

että jäsenkunnilla on tämä perinteinen tapa ajatella asioita ja on perinteinen 

tapa johtaa tätä toimintaa. Siinä ei ole niin kuin mitään väärää mutta 

tietynlainen lisäarvo jää saamatta tämän takia.” (Toimiva viranhaltijajohto) 

 

Vastauksista voidaan päätellä, että poliittinen ohjaus todella on 

monitahoinen kysymys. Poliittisen ohjauksen merkityksestä ja 

mahdollisuuksista on EKSOTEN viranhaltijajohdollakin erilaisia näkemyksiä 

ja painotuksia.   

 

Otetaan tähän heti perään poliittisten päätöksentekijöiden vastaukset. Heiltä 

poliittisesta ohjauksesta kysyttiin kolmella erillisellä, laajalla kysymyksellä. 

Millaiset ovat poliittisen ohjauksen mahdollisuudet EKSOTESSA? 
Miten kuvailisit EKSOTEN toimivan viranhaltijajohdon ja poliittisten 
päätöstentekijöiden suhdetta? Millaisia odotuksia Sinulla on EKSOTEN 
hallitustyöskentelystä ja jos odotuksesi eivät ole täyttyneet, mitä 
muutoksia toivoisit?  

 

Seuraavassa tulevat poliittisten päätöksentekijöiden vastaukset 

satunnaisessa järjestyksessä. Kunkin vastaajan vastaukset ovat samassa 

lainauksessa, vastauksen kappalejako määrittää vastaukset kysymyksiin. 

Ensimmäinen kappale on vastaus ensimmäiseen kysymykseen, toinen 

toiseen ja kolmas on vastaus kolmanteen kysymykseen.  

 

Ensimmäinen vastaus:  

”Hyvin rajatut ja kohdallaan, kun selvitetään yhdessä tavoitteet. Lähtötilanne 

vaikuttaa hyvältä. Poliittisten päätöksentekijöiden ja virkamiesten roolit ovat 

selkeät. Kunnanjohtajien neuvottelukunnan rooli pitää selkiyttää. 

 

Alku on toteutettu hyvin – avoimuus ja tiedon saaminen on ollut positiivista. 

Myös asenne, että piiri rakennetaan yhdessä, on positiivinen signaali. 

 

Omat odotukset ovat tieto ja luottamus.”  
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Toinen vastaus: 

”Pienen kunnan kannalta pienet kaiken kaikkiaan. Kunnanjohtajien 

neuvottelukunta tulisi lakkauttaa. Se perustettiin valmistelua varten. Nyt 

siellä tehdään eli johtavat viranhaltijat valmistelevat asiat hallitukseen, mm. 

talousarvion nousuprosentin ym. Asiat tuodaan poliittisille päättäjille 

päätettäväksi. Pieni kunta voi vaikuttaa yhteistyössä muiden pienten kanssa. 

Silti Lappeenrannan kaupunginjohtajan ääni on voimakkain. 

Palvelusopimusneuvottelut ovat virkamiesasioita myös käytännössä. 

 

Hallituksen puheenjohtajat ja valtuuston puheenjohtajat ja toimitusjohtaja 

varmaan keskustelevat eniten. Hallituksessa ei näy eripuraa 

viranhaltijajohdon ja poliitikkojen osalta. Puhetta ja keskustelumahdollisuutta 

annetaan vähän eli puheenjohtaja ei suosi laajoja keskusteluja. Hallituksen 

jäsenmäärä on liian suuri, jotta syntyisi läheinen ja luottamuksellinen 

ilmapiiri. En näe varsinaisia ristiriitoja olevan. Virkamiesjohto osaa asiansa 

ja tehtävänsä ja ovat selvinneet hirveästä alkutyömäärästä kiitettävästi. 

Enemmin olen huolissani, miten keskijohto toimii. 

 

Suurin toive on kuntajohtajien neuvottelukunnan lakkauttaminen. Se ohjaa 

liikaa esityksiä ja toimintaa ja vie poliittisilta päätöksentekijöiltä 

päätäntävallan. Hallitus on liian iso, mutta sitä on vaikea pienentää koska 

jokaisesta kunnasta täytyy olla edustaja. Lappeenranta on yliedustettuna jos 

ajatellaan, että kolmen kunnan edustajalla on vain läsnäolo ja puhevalta. On 

tärkeää, että jokaisen kunnan edustaja on mukana pöydän ympärillä. 

Poliittisissa ryhmäkokouksissa saa laajemmin tietoa asioista. Pienten 

kuntien edustajien tulisi kokoontua myös erikseen. Aikapula estää sen nyt.” 

 

Kolmas vastaus: 

”Rajalliset. Kuntajohtajien työryhmä käyttää isompaa valtaa kuin EKSOTEN 

hallitus. 

  

Hieman epäilevä,  muutamalla hieman jännitteitä. Kaikille hieman epäselvää 

kuka lopulta päätöksiä tekee. 
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Hallitus/kuntajohtajat selkiintyminen, Imatran asema hallituksessa.” 

 

Neljäs vastaus: 

”Mahdollisuudet on, riippuu täysin poliitikoista ja heidän vahvuudestaan, 

otetaanko päätösvalta. Kuntien hallitusten/kuntajohtajien neuvottelukunnan 

rooli selkeäksi. 

 

Yleisesti ottaen ihan hyvät ja toimivat suhteet. Jonkin verran jännitteitä 

ilmenee. 

 

Kunta- ja poliittiset rajat ylittävää yhteistyötä EKSOTEN parhaaksi. 

Asialinjalla keskustellen yhteisen näkemyksen löytämiseksi, tietenkin 

riittävän ja oikean tiedon pohjalta. Mielestäni tämän hetkinen 

hallitustyöskentely on kohtuullisen OK, ehkäpä ajankohtaisen tiedon saanti 

voisi nopeutua.”   

 

Viides vastaus:  

”Ei ole vielä täysin löydetty omia ”latuja”. Vielä paljon virkamiesvalmistelua, 

ei ole vielä päästy siihen, että käytäisiin etukäteen asioita läpi. Kaikille ei 

selvää, mikä kuntajohtajien rooli on (talous?). 

 

Hyvät, mutta toimintatavat eivät hioutuneet. Liian paljon valmiiksi 

pureskeltua, liian kiire jne. mutta ymmärrettävää. 

 

Vielä liiaksi oman kunnan reviirin puolustamista. Monesti kuulee, että ”meillä 

Lappeenrannassa” tai jopa että ”Lappeenranta tämän maksaa kuitenkin” ja 

että ”Lappeenrannan ympäristö kulkenut siivellä”. Pitäisi pystyä 

ajattelemaan maakunnan puolesta, yhteisistä asioista.”  

  

Kuudes vastaus: 

”Hyvät. EKSOTEN hallitus on kokonaisuudessaan keskittynyt toiminnan 

toteutukseen, ei politikointiin. Kunnissa näyttäisi olevan halua politisoida 

toimintaa. 
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EKSOTEN hallituksen ja valtuuskunnan suhde hyvä virkamiesjohtoon. 

Keskustelua herättää kuntajohtajien neuvottelukunta ja sen rooli. 

 

Työskentely keskustelevaa, hyvähenkistä ja rakentavaa. 

Toimintasuunnitelmat ja strategiat keskeneräisiä. Tässä vaiheessa 

virkamiesvalmistelu ei ole edennyt riittävän napakasti. Hallitus asettaa 

toimikunnan vauhdittamaan tätä työtä elokuussa.”  

 

Seitsemäs vastaus: 

”Kaikki julkishallinnon organisaatiot ohjautuvat poliittisesti. Se tapahtuuko 

poliittinen ohjaus demokraattisesti valittujen toimielinten kautta on sitten eri 

asia. Nyt poliittinen ohjaus tapahtuu ensisijaisesti ”muita kanavia” myöten. 

 

Hapuileva ja toimintatapoja hakeva. Osa viranhaltijoista saa suoraa ohjausta 

muilta kuin EKSOTEN virallisilta toimielimiltä. 

 

Päätöksenteko on liian kiireistä. Huomattava osa asioista on huonosti tai 

puutteellisesti valmisteltuja.” 

 

Kahdeksas vastaus: 

”Mahdollisuudet riippuvat siitä, miten kuntatalous kehittyy ja miten saamme 

EKSOTEEN henkilökuntaa. Myös kustannusten kasvu vaikuttaa. Jos 

joudumme ostamaan kalliita hoitoja muualta, niin ne pitää maksaa ja 

ohjausvaikutukset ovat rajalliset. 

 

Mielestäni suhde on hyvä. EKSOTEA on kehitetty yhdessä ja johto 

kuuntelee luottamushenkilöitä. Toivon hyvän yhteistyön jatkuvan sillä 

haastetta riittää. 

 

Hallitus on tähän mennessä rakentanut organisaatiota. Nyt olemme 

valmistelemassa EKSOTEN strategiaa. Etukäteen odotin hallituksen 

vaikutusmahdollisuudet suuremmiksi mitä ne ovat käytännössä. Toivon, että 
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hallitus ehtisi paremmin perehtyä EKSOTEN toimintaan koko EKSOTEN 

alueella.”  

 

Yhdeksäs vastaus: 

”Hallituksen valmistelevassa työssä hyvät niin sisältöjen kuin talouden 

suhteen. Priorisointia pakko tehdä. Yhteistyö hyvää viranhaltijoiden kanssa. 

Jaostoissa myös hyvät vaikutusmahdollisuudet. Lait raamittavat: suuria 

liikkumavaroja ei ole. 

 

Keskusteleva, arvostava hyvä, todellista yhteistyötä. Melko innostavaa 

yhteistyötä: halu ja mahdollisuus tehdä/yrittää jotakin uutta tulevaisuuden 

tekoa. 

 

Ensimmäinen vuosi oli turhauttavaa – palvelussopimusten teko viivästyi 

(kuntien puuttuvien tietojen vuoksi yms.). Osalla oli vaikeuksia ymmärtää 

rooliaan laaja-alaisessa hallituksessa sekä samalla omistajaohjauksen 

tehtävää. Strategiaa ja sisältöä ei päästy tekemään. Toinen vuosi on nyt 

ollut mielekästä, odotusten mukaista.”  

 

Kymmenes vastaus: 

”Oikein hyvät. Vaatii vain hallitukselta uskallusta puuttua toimintaan ja 

päätöksiin. 

 

Toistaiseksi (toimittu 1½ vuotta) asiallinen ja toimiva. Viimeinen sana on 

hallituksella ja valtuustolla. Jos toimitusjohtaja ja muu viranhaltija ei sitä 

ymmärrä, se pitää heille osoittaa konkreettisesti. Tästä ei ole merkittävää 

kokemusta, syksyn 2010 budjettipalavereissa asiaa testataan. 

 

Hallituksessa on ”liikaa”  jäseniä kun kaikkien kuntien on päästävä mukaan. 

Yhden jäsenen merkitys ja vaikutus on olematon, jos ei ole 

puheenjohtajistossa. Hallituksen listalla liikaa pieniä ja vähäpätöisiä asioita, 

joita virkamiesjohto voisi hoitaa. Toisaalta taloudelliset päätökset koskevat 

lähes aina isoja summia (yli 100 000 euroa).”  
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Yhdestoista vastaus: 

”Poliittinen ohjaus on aika kiva sana, kun kunnanjohtajien ”konklaavi” 

kävelee valitut poliitikot yli mennen tullen 

 

Sopuisa EKSOTESSA ja keskusteleva, jopa avoin. 

 

Parantaa pitäisi, minulla on _________ kunnan tausta, jossa ollaan jämptejä 

valmistelusta päätökseen. ”  

 

Kahdestoista ja viimeinen vastaus: 

”Poliittinen ohjaus eli ns. omistajaohjaus kuntayhtymissä on vaikea laji. 

Kuntien isäntänä oleminen on haaste. Jokaisella ei tunnu olevan käsitystä 

rahoitusongelmasta -> yhteisestä joutuu maksamaan eikä vain saavutetuista 

eduista. Osaoptimointivaara. Kokonaisuuden hahmottaminen tärkeää! 

 

En osaa sanoa, vaikea arvioida. 

 

Hallitustyöskentely kohtuullista, oman arvioni mukaan vielä haetaan linjoja. 

Hallituksella valmistellut asiat vaativat vielä tarkennuksia, aina on saatu 

lisäselvityksiä. Hommaa on niin paljon, ettei vielä voi vaatia enempää.” 

 

EKSOTEN kaltaisessa organisaatiossa poliittisen ohjauksen merkitys ja 

mahdollisuudet on mielenkiintoinen ja sangen monitahoinen kysymys. 

EKSOTEHAN on kuntayhtymä, jonka korkeinta ja muodollista päätösvaltaa 

käyttävät EKSOTEN toimielimet, valtuusto ja hallitus. Päätöksentekijät ovat 

varsin heterogeenistä joukkoa, valikoituneet kaikista jäsenkunnista 

perussopimuksessa määritetyllä tavalla. Lisäksi niillä kunnilla, jotka eivät ole 

saaneet äänivaltaista jäsentä hallitukseen tai valtuutettuansa valtuuston 

puheenjohtajistoon, on edustaja hallituksen kokouksessa. Tällä edustajalla 

kuten valtuuston puheenjohtajistollakaan ei ole äänivaltaa hallituksessa. 

Valtuustossa äänivalta jakaantuu kunnan koon mukaan, joten isommilla on 

enemmän äänivaltaa kuin pienemmillä. Yksikään kunta ei voi yksin käyttää 

päätösvaltaa eli yksinomaista enemmistövaltaa valtuustossa. Tästä asiasta 

eli äänivallan enemmistöstä on ollut jonkinlaista epäselvyyttä. Ongelma on 
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ratkennut EKSOTEN valtuuston tekemän, perussopimusta koskevan 

tulkintaratkaisun myötä, jonka mukaan yksikään kunta ei voi yksin saada 

äänten enemmistöä eli päättää asioista vastoin kaikkien muiden kuntien 

mielipidettä (ks. äänivalta-asiasta tarkemmin EKSOTE valtuusto). 

 

Hyvä ja periaatteellisesti merkittävä kysymys on, minkä edellä käsitellyistä 

sitaateissa ensimmäinen viranhaltija ottaa esiin. Eli mitä nyt EKSOTEN 

perustamisen myötä kuntademokratian kannalta tarkoittaa, että merkittävä 

määrä henkilöstöä ja varoja siirtyi kunnista EKSOTEEN? On esitetty 

karkeita arvioita siitä, että sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö ja toimintaan 

liittyvät budjettivarat on lähellä puolta eli noin 40 prosenttia kuntien 

henkilöstöstä ja budjettivaroista. Hävisikö tai katosiko samalla myös 

kunnallisesta itsehallinnosta noin puolet? Seuraava viranhaltija esittää kyllä 

yhtä tärkeän kysymyksen, että mitä tämä sosiaali- ja terveyspalveluiden 

järjestämisvastuu on, että mitä se tarkoittaa? Onko siinä 

järjestämisvastuussa yleensäkään liikkumavaraa ja mikä on sitten kunnan 

merkitys näihin asioihin, kunnan siirtäessä järjestämisvastuun 

kuntayhtymälle? Viranhaltija arvioi liikkumavaran vähäiseksi, että varsinkaan 

taloudellisesti kireinä aikoina millään kunnalla ei olisi edes mahdollisuutta 

mennä minitason yli. Minitaso lienee sama tai ainakin lähellä lakisääteistä 

tasoa eli tasoa, joka on järjestämisvelvollisuuden minitaso ja kansalaisen 

oikeuden vähimmäistaso.   

 

Voidaan tietenkin herättää kysymys niinkin päin, että jos sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestäminen ja järjestämisen taso on lakisääteinen 

velvoite, niin kuinka paljon kunnilla on alun perin ollutkaan sosiaali- ja 

terveyspalveluiden suhteen itsemääräämisoikeutta eli itsehallintoa? Kyllä 

sitä on ollut. Kunnille on asetettu niin paljon erilaisia lakisääteisiä velvoitteita, 

että harva kunta, tuskin mikään, selviää kaikista velvoitteista aivan 

täysimääräisesti tai optimaalisesti. Joudutaan priorisoimaan ja valitsemaan 

koko ajan ”pienemmästä pahasta”. Tämä on tärkeä osa itsehallintoa, kunta 

itse tekee näitä valintoja. 
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Ajateltuna poliittisen ohjauksen mahdollisuutta ja toisaalta siihen 

liittyviä ”velvollisuuksia”, EKSOTEN hallituksen ja valtuuston jäsenten 

asema ei helppo. Onko jonkinlainen velvoite yrittää ajaa oman kunnan etua 

ja mitä se sitten voisi olla ja miten se voisi tapahtua? Mistä ja / tai keneltä 

EKSOTEN valtuuston tai hallituksen jäsen ottaa tai suostuu 

vastaanottamaan oman kunnan poliittisen ohjauksen viestin siitä, miten 

hänen tulisi toimia tai mitä asioita yrittää ajaa EKSOESSA. Vai tuleeko 

hänen / voiko hän nähdä EKSOTEN koko maakunnan yhteisenä hankkeena, 

joka johtaa parempiin palveluihin kaikkien, myös oman kunnan asukkaiden 

kannalta? Onko oman kunnan etujen ajaminen mahdollisesti ristiriidassa 

EKSOTEN etujen kanssa?  Koetaanko edelleen joissain kunnissa, että 

EKSOTESSA ollaan mukana ihan pakosta vai onko se jo taakse jäänyttä 

elämää, pystytäänkö näkemään EKSOTEN ja oman kunnan etu yhtenä ja 

samana? Vai onko EKSOTE vain jonkinlainen, sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon liittyvä, välivaihe kohti (pakko)kuntaliitoksia ja entistä 

isompia peruskuntia? Monenlaisia kysymyksiä nousee. Niihin ei kukaan voi 

antaa mitään yksiselitteisiä vastauksia.  

 

Poliittisten päätöksentekijöiden vastauksista voi kuitenkin todeta 

muodostuvan kolmenlaista perusnäkökulmaa poliittisen ohjauksen 

mahdollisuuksista EKSOTESSA. 

 

Ensimmäisen ryhmän henkilöt kokevat vaikutusmahdollisuutensa 

EKSOTESSA kohtuullisen hyväksi, yhteistyön viranhaltijoiden kanssa 

hedelmälliseksi ja luottamuksen molemminpuoliseksi ja hallitustyöskentelyn 

kohtuullisen onnistuneeksi. Osin ehkä vielä vähän ”haetaan” 

menettelytapoja. Pääosin nähdään, että tehdään koko maakunnan kannalta 

oikeita asioita. Osa tämän ryhmän päätöksentekijöistä kokee kuitenkin 

vaikuttamisen mahdollisuudet hyvin rajallisiksi. Nähdään myös, että 

taloudellinen niukkuus käytännön tasolla kaventaa poliittisenkin ohjauksen 

mahdollisuuksia. 

 

Sitten ehkä on havaittavissa kaksi pienempää ryhmää. 
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Toinen näistä ryhmistä näkee, että vaikutusmahdollisuudet ovat vähäisiä tai 

niitä ei ole ja että ohjausta ja vaikutusta tulee jotain muuta kautta kuin 

EKSOTEN toimielimiltä. 

 

Toinen pienempi ryhmää taas näkee, että vaikutusvaltaa on ja se vaatii vain 

päätöksentekijöiltä uskallusta ja rohkeutta ja että se riippuu poliitikon omasta 

vahvuudesta. 

 

Näyttää siltä, että sangen monen poliittisen päätöksentekijän mielestä 

kunnanjohtajien neuvottelukunta tuntuu käyttävän jonkinlaista epävirallista 

mutta tosiasiallista ja merkittävää valtaa. Kunnanjohtajien neuvottelukunnan 

asema ja rooli kaipaa poliittisten päätöksentekijöiden mielestä 

selkiinnyttämistä.     

 

Vastauksista tulee esiin myös EKSOTEN strategian tarve ja sen 

puuttuminen. Sen suhteen asia on jo edennyt aika pitkälle. EKSOTEN 

strategialuonnos julkaistiin EKSOTEN verkkosivuilla heinäkuussa 2010 ja 

palautetta sai antaa 15.8.2010. saakka (EKSOTE STRATEGIA). On selvää, 

että kun organisaatio on toiminut vasta noin puoli vuotta täysipainoisesti, 

moni asia sekä menettelytavat hakevat vielä uomiaan.  

 

NPM:ssä poliittisella ohjauksella on keskeinen merkitys. Tämä on 

luonnollista siksi, että ylipäätään julkisen hallinnon muutokset syntyäkseen 

edellyttävät poliittista ohjausta. Edellä mainittuihin Heurun näkemyksiin 

poliittisen johtajuuden merkityksestä voidaan lisäksi todeta, että NPM:n 

mukaiset julkisen hallinnon reformien syntyminen ja eteneminen edellyttää 

nimenomaan myös poliittista johtajuutta. EKSOTEN syntyminen on 

edellyttänyt voimakasta poliittista johtajuutta, muuten siitä ei olisi tullut 

mitään. Tämän lisäksi tarvittavaa työntöapua tuli valtiovallan toimesta, 

PARAS-lain velvoitteiden muodossa.  

 

Poliittisen ohjauksen merkitys ja mahdollisuudet toimivassa EKSOTESSA 

jäävät vähän epäselvemmiksi. Tutkimukseen osallistuneilla poliittisilla 

päätöksentekijöillä on siitä erilaisia käsityksiä, toiset pitävät mahdollisuuksia 



102 

hyvinä, toiset heikohkoina ja arvioivat, että ohjausta tulee muualta kuin 

EKSOTEN toimielimiltä, ilmeisesti ennen kaikkea kuntajohtajien 

neuvottelukunnalta.  Tällä orgaanilla ei ole muodollista päätösvaltaa mutta 

selvästi näyttää siltä, että merkittävää poliittisen ohjauksen valtaa. 

Muutaman poliittisen päätöstentekijän kommenttien lisäksi tästä kertoo 

erityisesti yhden viranhaltijan kommentti siitä, että kuntajohtajien 

neuvottelukunnasta tulee ”tietoa siitä, että mitkä ovat kuntien taloudelliset 

resurssit tehdä mitäkin.”  Kuntien johtajat tietävät oman kuntansa 

taloustilanteensa ehkä parhaiten ja johtavat oman kuntansa budjetin 

valmistelua, joten on selvää, että kunnanjohtajien neuvottelukunnan viestejä 

EKSOTEN johdon on kuunneltava. Viestit varmaankin vaikuttanevat ainakin 

talouden osalta EKSOTEN hallitukselle ja valtuustolle valmisteltavien 

esitysten sisältöön. Suuruuden ekonomialla on varmastikin merkitystä eli 

isoimman jäsenen eli Lappeenrannan ääni kuuluu eniten kuntajohtajien 

neuvottelukunnassa. Ja näin varmaan muutoinkin EKSOTEN poliittisessa 

ohjauksessa. Toiseksi suurimman jäsenkunnan Imatran merkitys 

poliittisessa ohjauksessa koko EKSOTEN osalta jäänee painoarvoaan 

pienemmäksi jo sen vuoksi, että Imatra on EKSOTESSA mukana vain 

osittain eli vain erikoissairaanhoidon osalta.      

 

 

6.8 SWOT-analyysi EKSOTESTA 

 

Sekä viranhaltijoilta että päätöksentekijöiltä kysyttiin lopuksi arvioita 

EKSOTEN vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista (SWOT). 

Seuraavassa kappaleissa käsitellään vastauksista esiin nousseet vahvuudet, 

heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.  

 

6.8.1 EKSOTEN vahvuudet 

 

Viranhaltijajohto näkee vahvuudeksi, että EKSOTEEN on vahva 

sitoutuminen eri puolilta ja julkisuus on ollut pääosin myönteistä. 

Vahvuudeksi nähdään myös se, että EKSOTE on iso toimija ja sillä olevat 

resurssit voidaan hyödyntää maksimaalisesti. Isolla organisaatiolla on myös 
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hyvä kuva työnantajana ja rekrytointi on helpompaa, myös erityisosaajien 

osalta. Toisin kuin ennen, jolloin tiettyä erikoisosaamista oli vain 

suurimmassa kaupungissa Lappeenrannassa, niin nyt eritysosaamista on 

tarjolla koko maakunnan alueella.  

 

Palveluprosessit voidaan yhtenäistää eli ne ovat koko EKSOTEN prosesseja, 

eivät enää erillisiä sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon prosesseja. Hoitoketjua voidaan katsoa asiakkaan tai 

potilaan edun mukaisesti vastuualueiden yli ja yhtenäinen tietojärjestelmä 

mahdollistaa, että viimeinen ja tuore tieto on kaikkien hoitoprosessiin 

osallistuvien saatavilla.  

 

Myös henkilöstöä on mahdollista helpommin sijoitella koko EKSOTEN 

alueella. Henkilöstöllä on mahdollisuus oma-aloitteisesti siirtyä eri tehtäviin 

EKSOTEN sisällä, vajaakykyisille on mahdollista löytää helpommin isosta 

organisaatiosta työkyvylleen sopivaa työtä. Maakunnallinen yhteistyö ja 

rajattomuus organisaation sisällä ja kuntien välillä keventää hallintoa ja sitä 

kautta on saatavissa taloudellista hyötyä.    

 

Poliittiset päätöksentekijät näkevät samoja vahvuuksia kuin viranhaltijat. 

Myös päätöksentekijät näkevät vahvuudeksi, että EKSOTE on yhteinen ja 

kokonaisvaltainen maakunnallinen organisaatio, joka huolehtii 

kokonaisuudessaan terveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta. Väestöpohja on 

suuri. Se mahdollistaa ison organisaation ja sen myötä henkilöstölle hyvän 

osaamisen ja erityisosaamisen sekä henkilöstölle hyvät 

koulutusmahdollisuudet. EKSOTEN yksijohtajajärjestelmä nähdään 

selkeänä ja siten myös vahvuutena ja nykyiseen johtoon ollaan tyytyväisiä. 

Vahvuutena nähdään myös avoimuuden lisääntymien ja kuntien hyvä 

yhteistyö. Päätöksenteossa ei ole poliittisia erimielisyyksiä. 

 

 

6.8.2 EKSOTEN heikkoudet 
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EKSOTE vaikuttaa niinkin vahvalta, että mitään merkittäviä heikkouksia 

viranhaltijat eivät näe. Heikkoutena esiin nousee se, että EKSOTE joutui 

ottamaan vanhat rakenteet eli se perustettiin entisen sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän perustalle. EKSOTEA ei siis rakennettu täysin ”puhtaalta 

pöydältä”.  Vanhojen rakenteiden muuttaminen nähdään väkisinkin 

hitaammaksi kuin se, että olisi saatu tehdä jotain ihan uutta. Tästä seuraa, 

että vielä saatetaan mennä vanhojen totuttujen latujen viitoittamaa tietä 

tyyliin, että ”meillä tehdään asiat näin, ei niitä voi tehdä noin.” Yhtenäinen 

strategia kun vielä toistaiseksi puuttuu, niin se nähdään heikkoudeksi.  

 

Päätöksentekijöiden suuntaan viranhaltijat näkevät pienenä huolena sen, 

että löytyykö päätöksentekijöillä varmasti riittävästi strategista ja 

innovatiivista näkemystä. Kunnallisten luottamushenkilöiden osalta toivotaan, 

että he osaisivat irrottautua perinteisestä roolista, jossa ajatellaan tiukasti 

omaa kuntaa ja kuntalaista ja kykenisivät katsomaan asioita 

innovatiivisemmin.  

 

Poliittiset päätöksentekijät näkevät joitakin muitakin heikkouksia mutta 

kohtuullisen suuri enemmistö on sitä mieltä, että suurin ja merkittävin 

heikkous on se, että Imatra ei ole kokonaisuudessaan mukana 

EKSOTESSA. Muina heikkouksina nähdään kuntien yleinen heikkenevä 

taloudellinen kehitys sekä kustannustason nousu. 

 

 

6.8.3 EKSOTEN mahdollisuudet 

 

Viranhaltijat näkevät EKSOTEN mahdollisuudeksi muun muassa sen, että 

EKSOTEEN on jo nyt integroitunut sosiaali- ja terveydenhuolto 

kokonaisuudessaan kun tämä kehitys on joka tapauksessa tulossa sekä 

kansallisesti että kansainvälisesti. EKSOTE on myös jo hyvässä 

valmiudessa sen suhteen kun yhä enemmän ja erilaiset palvelut ovat 

siirtymässä sähköisiin verkkoihin. 
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Mahdollisuutena nähdään, että jos EKSOTE onnistuu pitämään 

kustannukset kurissa, houkuttelemaan henkilöstöä, onnistuu sujuvoittamaan 

prosesseja, niin silloin saadaan vahva asiakkaiden ja potilaiden tuki asialle. 

Merkittävät mahdollisuudet ovat siinä, että palvelujen tarvitsijat kokevat, että 

EKSOTE on ollut ponnistus parempaan suuntaan.  

 

Taloudelliset ja tehokkuusedut nähdään EKSOTEN mahdollisuuksina. 

Mahdollisuus on myös yhtenäinen hoitoketju, jonka myötä resursseja on 

paljon enemmän käytettävissä.  

 

Poliittiset päätöksentekijät näkevät mahdollisuuksina mm. kehittää koko 

aluetta ja sen sosiaali- ja terveydenhuoltoa kokonaisuudessaan sekä 

mahdollisuus kehittää uusia toimintamalleja ja toimia siten edelläkävijänä. 

Mahdollisuutena nähdään myös uuden oppiminen sekä tuottavuuden 

lisääminen. Lisäksi mahdollisuutena nähdään kuntalaisten tasa-arvoisuus 

palvelujen saannin suhteen ja asiakaslähtöisyyden lisääminen. Myös 

nähdään mahdollisuudet kustannusten parempaan hallintaan. 

 

 

6.8.4 EKSOTEN uhat 

 

Viranhaltijoiden mukaan organisaation valmisteluvaiheessa luottamuksen 

syntyminen oli ollut keskeinen asia. EKSOTEN uhkana nähdään se, että jos 

EKSOTE ei tuota kunnille sellaisia taloudellisia hyötyjä, mitä odotetaan, niin 

se voi murentaa tätä luottamusta, mikä ei vielä kaikilta osin muutenkaan ole 

vahva. 

 

Yleinen taloudellinen kehitys eli jos taloudellinen tilanne yhä heikkenee, se 

on myös uhka EKSOTELLE. Selkeä ja konkreettinen uhka on myös 

ikääntyvä ja eläköityvä henkilöstö. Miten ja mistä saadaan riittävästi 

henkilökuntaa työelämästä pois siirtyvien tilalle? 

  

Uhkana voi olla myös päätöksentekijöiden, kuntien, henkilöstön tai 

henkilöstöjärjestöjen kanssa tai näiden keskuudessa syntyvät riidat tai 
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erimielisyydet. Toistaiseksi suhteet ovat olleet joka suuntaan aika hyvät ja 

neutraalit. Jos riitoja tai erimielisyyksiä syntyy, niin niillä on hyvät 

mahdollisuudet ruveta vaikuttamaan siten, että EKSOTEN ”hommat 

menevät pieleen”. 

 

Poliittiset päätöksentekijät näkevät uhkaksi Etelä-Karjalan kuntien heikon 

taloudellisen aseman sekä väestön vähenemisen. Uhkana nähdään myös 

lähipalvelujen katoaminen. Myös EKSOTEN henkilöstön riittävyys ja 

mahdolliset rekrytointiongelmat nähdään uhkana. Toisaalta yksi 

päätöksentekijä näkee hiukan päinvastoin uhkaksi ”organisaation 

paisuttamisen”. Henkilöstön muutosvastarinta nähdään myös uhkaksi.  

 

Uhkana nähdään myös kuntien reviirien puolustamien ja mahdollinen 

luottamuspula. Uhkaksi nähdään myös se, että odotukset EKSOTELLE ovat 

valtavat, että voiko kaikkia odotuksia mitenkään täyttää. Uhkana nähdään 

myös yhteisen näkemyksen löytymisen puuttuminen ja että näin pienet 

kunnat jäävät jalkoihin. Yksi päätöksentekijä toteaa, että johto on pieni mutta 

osaava porukka ja vaikeasti korvattavissa. Jos johto häipyisi, se olisi vakava 

uhka.  

 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

7.1 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista  

 

Tutkimusongelman eli EKSOTEN organisaation rakentuminen ja 

organisaation kehittämisen haasteiden ensimmäinen tutkimuskysymys oli 

 

–  Mitkä nähtiin keskeisiksi tekijöiksi ja syiksi nykymuotoisen EKSOTEN 

synnylle ja organisaation rakentumiselle? 

 

Tutkimuksen tuloksena voidaan esittää, että EKSOTEN synnyn taustalla oli 

jäsenkuntien aito halu parantaa ja kehittää sosiaalihuollon ja 
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terveydenhuollon palveluita koko Etelä-Karjalan alueella. Tämä toteutettiin 

yhdistämällä organisaatiorakenne siten, että kaikkien jäsenkuntien (pois 

lukien Imatran) sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito 

yhdistettiin saman ja uuden organisaation eli EKSOTEN hoidettavaksi ja 

kaikkien kuntien tämän alan henkilöstö siirtyi kunnista EKSOTEN 

palvelukseen. Imatra on mukana EKSOTESSA vain erikoissairaanhoidon ja 

kehitysvammaisten erityishuollon osalta. 

 

Aidosta sosiaali- ja terveydenhuollon parantamis- ja kehittämistavoitteista 

huolimatta EKSOTEN syntyminen kuitenkin ensin kariutui ”kalkkiviivoilla” 

vuoden 2007 loppupuolella koska osa kunnista eli Luumäki, Savitaipale ja 

Taipalsaari päättikin silloin, että eivät lähde mukaan EKSOTEEN. Nämä 

kunnat muuttivat sitten pian mielensä eli vuoden 2008 alkupuolella ja siten 

EKSOTEN perustamisesta syntyi kaikkien mukaan tulleiden jäsenkuntien 

valtuustojen samansisältöiset päätökset. Tarvittavan viimeisen ”työnnön” 

EKSOTEN syntymiselle aikaansai PARAS-lain velvoitteet. PARAS-laki asetti 

kunnille velvoitteen kuulua perusterveydenhuollon ja näihin kiinteästi 

liittyvien sosiaalitoimen tehtävien järjestämisen osalta suurehkoon, 

vähintään 20 000 asukkaan kokoiseen yhteistoiminta-alueeseen.  

 

Imatra on päättänyt edelleen järjestää sosiaali- ja terveydenhuoltonsa itse ja 

siihen kaupungilla on PARAS-lain mukaan oikeus koska kaupungin 

väestöluku täyttää eli ylittää reilusti PARAS-lain mukaisen 20 000 asukkaan 

väestöpohjavaatimuksen.   

 

EKSOTEN synnyssä ja rakentumisessa havaitaan selvästi olevan mukana 

NPM:n mukaisia tavoitteita kuten tehokkuusperiaatteet, palvelujen laatu ja 

asiakaskeskeisyys. Toimintojen eli perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon yhdistämisellä samaan 

organisaatioon tavoitellaan ilman muuta tehokkuutta. 

Organisaatiouudistuksen tavoite on myös parantaa asiakkaiden ja potilaiden 

palvelua mikä on NPM:n periaatteiden mukaista. EKSOTEN synty ja 

rakentuminen ovat edellyttäneet vahvaa poliittista ohjausta, ennen kaikkea 

vahvaa poliittista johtajuutta, joten siltäkin osin uudistus on ollut NPM:n 
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periaatteiden mukaista. NPM:ssä poliittinen ohjaus on keskeistä ja sitä 

vaaditaankin, jotta julkishallinnon uudistukset voivat toteutua. 

 

Tutkimuksen toinen tutkimuskysymys oli 

 

–  Miten erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon 

yhdistäminen samaan organisaatioon mahdollistaa parempien palvelujen 

tuottamista? 

 

Tältä osin tutkimuksen tuloksena voidaan esittää, että erikoissairaanhoidon, 

perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhdistäminen yhden ja saman 

organisaation hoidettavaksi parantaa mainittujen palveluiden tuottamista 

siksi, että näiden väliset hallinnolliset ja toiminnalliset raja-aidat poistuvat tai 

ainakin madaltuvat. Eritysosaamista keskittyy EKSOTEEN ja sitä on 

käytettävissä koko Etelä-Karjalan alueen asukkaiden hyväksi. Asiakkaiden 

ja potilaiden palvelu paranee koska hoitoketju yhtenäistyy ja tiivistyy. 

Asiakas ja potilas voidaan huomioida kokonaisvaltaisesti yhdessä 

organisaatiossa eli EKSOTESSA. Eri kuntien välisiä hallinnollisia raja-aitoja 

ei enää myöskään ole vaan asiakas ja potilas saavat samansisältöisen ja 

samantasoisen palvelun EKSOTESTA, riippumatta siitä minkä jäsenkunnan 

asukas hän on. Tämä koskee siis kaikkia muita kuin Imatran kunnan jäseniä, 

jotka saavat EKSOTESTA vain erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten 

erityishuollon palvelut.    

 

Toimintojen ja henkilöstön keskittämisestä yhteen organisaatioon korostuvat 

NPM:n mukaiset tehokkuusperiaatteet. Tehokkuutta saadaan / tavoitellaan 

sekä palveluiden tuottamisessa että organisaation toiminnassa yleisesti. 

Sosiaali- ja terveystoimen kustannustehokkuutta haetaan. 

Tehokkuusperiaatteilla tavoitellaan ja niiden nähdään parantavan 

asiakkaiden ja potilaiden palvelujen laatua. Toimintojen ja henkilöstön 

keskittämisen samaan organisaatioon nähdään olevan asiakkaiden ja 

potilaiden etujen mukaista. Palveluketju yhtenäistyy ja sen myötä palvelut 

paranevat. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen 
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yhdistämistä koskevissa tavoitteissa on siis vahvasti mukana NPM:n 

tehokkuusperiaatteet, palvelujen laatu sekä asiakaskeskeisyys. 

 

Tutkimuksen kolmas tutkimuskysymys oli  

 

–  Mitkä nähdään organisaatiomuutoksen läpiviennin sekä henkilöstön ja 

toimintojen yhdistämisen onnistumisen keskeisimmiksi haasteiksi? 

 

Organisaatiomuutoksen läpiviennin ja henkilöstön ja toimintojen 

yhdistämisen onnistumisen haasteet kohdistuvat pitkälti muutosjohtamisen, 

osin strategisen johtamisen näkökulmiin. Työntekijöiden motivoiminen 

toimimaan uudistuneen organisaation hyväksi on onnistumisen edellytys. 

Tärkeää on ymmärtää strategisen keskustelun merkitys osana muutoksen 

toimeenpanoa. Johtamisen ja johtamisjärjestelmän tulee tukea muutoksessa 

tarvittavaa vuorovaikutusta ja edistää yhteistä tulkintaa muutoksen tarpeista 

ja tavoitteista. Ikääntyvän henkilöstön johtaminen luo oman haasteensa 

organisaatiomuutoksessa.   

 

EKSOTEN kannalta keskeistä organisaatiomuutoksen onnistumisessa on 

ollut mm. muutoksen valmistelun laaja osallistavuus: eri alojen henkilöstö tai 

heidän edustajiansa oli otettu hyvin varhaisessa mukaan 

organisaatiouudistuksen valmisteluun. Työntekijöitä on ohjattu ja motivoitu 

toimimaan uuden organisaation tavoitteiden hyväksi. Esimiehille järjestetty 

muutosvalmennus on antanut hyvän mahdollisuuden ja foorumin käsitellä 

EKSOTEN organisaatiouudistusta. Johtamisjärjestelmä ja johtosuhteet 

luotiin ja vakiinnutettiin kohtuullisen nopeasti ja näin tiedettiin kuka johtaa 

ketäkin ja vastaa mistäkin.   

 

EKSOTEN organisaatiomuutoksen läpiviennissä ja henkilöstön ja 

toimintojen yhdistämisestä nähdään noudatetun muutosjohtamisen 

keskeisiä periaatteita. Suuri merkitys organisaatiomuutoksen 

onnistumisessa on keskijohdolla ja lähiesimiehillä. He tarvitsevat ylimmän 

johdon tukea johtamistyössä, erityisesti siksi, että EKSOTEN organisaation 

aloittaessa jotkut esimiehet näyttivät ikään kuin menettäneen kykyänsä 
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johtaa uudessa organisaatiossa. Järjestetty muutosvalmennus on ollut 

varmastikin erittäin hyödyllistä ja auttanee erityisesti keskijohtoa ja 

lähiesimiehiä työssään. Heihin kohdistuvat uuden organisaation 

muutospaineet. Henkilöstön ikääntyminen ja sen aiheuttamat eläköitymiset 

(vanhuuseläkkeet, työkyvttömyyseläkkeet) on pantu EKSOTESSA merkille 

ja työnantaja selvittää yhdessä työterveyshuollon kanssa mahdollisuuksia 

parantaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista. 

 

EKSOTEN oman strategian laatiminen on vireillä ja sen valmistuminen 

osaltaan tukee organisaatiomuutoksen tavoitteita. Strategian valmistumisen 

jälkeen sen jalkauttamiseen tulee panostaa. Strategian jalkauttamisessa 

avainasemassa tulevat olemaan keskijohto ja lähiesimiehet. Ylimmän 

johdon tulee osaltaan tukea keskijohtoa ja lähiesimiehiä myös strategian 

jalkauttamistyössä.  

 

NPM:n periaatteilla näyttää olevan vähäisempi merkitys 

organisaatiomuutoksen läpiviennin ja henkilöstön ja toimintojen 

yhdistämisessä. EKSOTEN oman palkkausjärjestelmän rakentaminen, 

palkan määrään vaikuttavien vaativuustekijöiden ja työssä onnistumisen 

mittareiden luominen selvä osoitus ja pyrkimys kohti sellaista järjestelmää, 

jossa työntekijällä on omalla työpanoksellaan mahdollisuus vaikuttaa 

palkkansa määrään. NPM:ssä henkilöstön palkitseminen on yksi keskeinen 

periaate, joten EKSOTEN oman palkkausjärjestelmän rakentaminen on 

NPM:n periaatteiden mukaista. 

 

Neljäs tutkimuskysymys oli  

 

–  Mitkä ovat poliittisen ohjauksen merkitys ja mahdollisuudet 

EKSOTESSA? 

 

Poliittisen ohjauksen merkityksestä ja mahdollisuuksista ei tule niin selkeitä 

tutkimustuloksia kuin kolmessa muussa tutkimuskysymyksessä. 

Tutkimukseen osallistuneilla poliittisilla päätöksentekijöillä on asiasta 

erilaisia käsityksiä. Toiset pitävät poliittisen ohjauksen mahdollisuuksia 
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hyvinä. Toiset taas pitävät mahdollisuuksia heikohkoina ja arvioivat, että 

ohjausta tulee muualta kuin EKSOTEN toimielimiltä, erityisesti ennen 

kaikkea kuntajohtajien neuvottelukunnalta. Pääosin poliittiset 

päätöksentekijät kokevat kuitenkin yhteistyön EKSOTEN johtavien 

viranhaltijoiden kanssa hedelmälliseksi, luottamuksen molemminpuoliseksi 

ja hallitustyöskentelyn yleisesti ottaen kohtuullisen onnistuneeksi. 

 

Poliittisen ohjauksen merkityksestä ja mahdollisuuksista on EKSOTEN 

viranhaltijajohdollakin erilaisia näkemyksiä ja painotuksia.  Poliittisen 

ohjauksen perusperiaatteesta kaikilla on sama ja selkeä näkemys eli että 

poliittinen ohjaus tulee kuntayhtymän toimielinten eli siis hallituksen ja 

valtuuston kautta. Nähdään myös, että kuntien poliittista ohjausta EKSOTEN 

suuntaan tapahtuu solmittavien palvelusopimusten kautta. Eräs viranhaltija 

nostaa esiin tärkeän kysymyksen siitä, että mikä on jatkossa kuntien rooli 

kun keskeinen osa kunnan järjestämistä palveluista siirtyy kuntayhtymän, 

EKSOTEN hoidettavaksi? Ja mitä merkitsee kunnallisen itsehallinnon ja 

kunnallisen demokratian kannalta kun palvelurakenne irtoaa 

kuntarakenteesta. EKSOTEN perustamisen myötä näin on jo tapahtunut eli 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne on kokonaisuudessaan irronnut 

kunnista. 

 

Kuntajohtajien neuvottelukunnalla ei näyttäisi olevan EKSOTESSA 

muodollista päätösvaltaa mutta selvästi sillä näyttää olevan merkittävää 

poliittisen ohjauksen valtaa. Tämän päätelmän voi tehdä muutaman 

poliittisen päätöksentekijän sekä myös yhden johtavan viranhaltijan 

esittämien näkemysten perusteella. Yli puolet tutkimukseen osallistuneista 

poliittisista päätöksentekijöistä näyttää kummeksuvan kuntajohtajien 

neuvottelukunnan asemaa ja roolia ja näkevät tarvetta tämän orgaanin 

aseman selvittämiselle. Poliittisen ohjauksen merkitys ja mahdollisuudet 

EKSOTESSA vaatisivat nähtävästi perusteellisempaa tarkastelua.  

 

Suuruuden ekonomialla on merkitystä poliittisen ohjauksen mahdollisuuksiin 

EKSOTESSA. Isoimman jäsenkunnan Lappeenrannan ääni kuulu 

varmastikin parhaiten kuntajohtajien neuvottelukunnassa sekä EKSOTEN 
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päätöksenteossa hallituksessa ja valtuustossa. Toiseksi suurimman 

jäsenkunnan Imatran merkitys poliittisessa ohjauksessa koko EKSOTEN 

osalta jäänee painoarvoaan pienemmäksi pelkästään jo sen vuoksi, että 

Imatra on EKSOTESSA mukana vain osittain eli vain erikoissairaanhoidon ja 

kehitysvammaisten erityishuollon osalta.      

 

 

7.2 SWOT-ANALYYSIN yhteenveto  

 

Strategisen johtamisen näkökulmasta strategia on operatiivinen vastaus 

SWOT-analyysiin (Näsi & Aunola 2002,13). Tämän tutkimuksen tarkoitus ei 

ole kuitenkaan antaa vastausta EKSOTEN strategiatyöhön. SWOT-

analyysissä vahvuudet ja heikkoudet kuvaavat organisaation sisäisiä 

ominaisuuksia ja mahdollisuudet ja uhat liittyvät organisaation ympäristön 

piirteisiin (Honkanen 2006,30) SWOT-analyysissä tuli tiivistetysti esiin tämän 

tutkimuksen tutkimuskysymysten mukaisia, keskeisiä asioita. SWOT-

analyysin yhteenveto kertoo osaltaan ”minikoossa” tutkimustuloksista eli 

EKSOTEN organisaation kehittämisen haasteista. Haasteita tulee etenkin 

heikkouksista ja uhista mutta myös tämänhetkisten vahvuuksien 

säilyttämisestä sekä mahdollisuuksien hyödyntämisestä. 

 

Seuraavan sivun taulukossa esitetään haastatteluissa annettujen vastausten 

perusteella SWOT-ANALYYSIN yhteenvetona keskeiset EKSOTEN 

vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.  
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Taulukko 1 SWOT-ANALYYSI EKSOTE 

Vahvuudet (Strength) Heikkoudet (Weakness) 
 
– eri tahojen vahva 
sitoutuminen  
– julkisuus pääosin myönteistä 
– iso toimija, isot resurssit  
– hyvä työnantajakuva 
– rekrytointi helpompaa, myös 
erityisosaajien osalta 
– erikoisosaaminen 
hyödynnettävissä koko 
maakunnan alueella 
– palveluprosessien 
yhtenäistäminen 
– hoitoketju asiakkaan tai 
potilaan edun mukaisesti 
– henkilöstön hyvät 
koulutusmahdollisuudet 
– jäsenkuntien hyvä yhteistyö 
 

 
– vanhat perusrakenteet eli 
perustettu entisen 
sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän perustalle 
– päättäjien riittävän 
strategisen ja innovatiivisen 
näkemyksen puute 
– Imatra ei 
kokonaisuudessaan mukana 
– yleinen heikkenevä 
taloudellinen kehitys 
– kustannustason nousu 
 
 
 
 
 
 

Mahdollisuudet (Opportunities) Uhat (Threats) 
 
– EKSOTEEN integroitunut 
sosiaali- ja terveydenhuolto 
kokonaisuudessaan 
– hyvät valmiudet sähköisiin 
verkkopalveluihin 
– organisaatiolla asiakkaiden 
ja potilaiden tuki  
– taloudelliset ja 
tehokkuusedut 
– yhtenäinen hoitoketju, 
paremmat resurssit 
– uusien toimintamallien 
kehittäminen 
– tuottavuuden lisääminen, 
kustannusten hallinta 
– kuntalaisille palvelut tasa-
arvoisesti 
– asiakaslähtöisyyden 
lisääminen 
 
 

 
– luottamuksen murentuminen 
– riidat tai erimielisyydet 
henkilöstön, 
päätöksentekijöiden tai 
jäsenkuntien kanssa tai näiden 
keskuudessa  
– taloudellisen tilanteen 
heikkeneminen 
– ikääntyvä ja elävöityvä 
henkilöstö 
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7.3 Jatkotutkimustarpeet 

 

Kunnallinen itsehallinto ja kuntien itsemääräämisoikeus kiistatta kapenivat 

jäsenkunnissa EKSOTEN perustamisen myötä. EKSOTE merkitsee 

napakkaa iskua alueen kuntien kunnalliseen itsehallintoon. Kunnallisen 

itsehallinnon merkitys ja sisältö tulee väkisinkin jonkinlaisen 

uudelleenarvioinnin kohteeksi. Kuntaliitokset hävittävät entisen kunnan 

alueen alueellisen itsehallinnon mutta muutoin uudessa, laajentuneessa 

kunnassa itsehallinto ja kunnallinen demokratia jatkuvat kuten ennenkin. 

Mutta mitä pitkässä juoksuissa tapahtuu kunnissa, jotka luovuttavat / 

joutuvat luovuttamaan merkittävän osan tehtävistään jonkun muun 

hoidettavaksi?   

 

Tätä kysyy myös Kuntaliiton väistyvä lakiasiain johtaja Kari Prättälä. Hän 

katsoo, että olemme tulleet jo sen tien päähän, että on uskallettava kysyä 

rohkeasti kunnallisen itsehallinnon painoarvoa. Valtion keväällä 2005 

käynnistämä kunta- ja palvelurakenneuudistus on tuottanut tuloksena 

ennätysmäärän kuntaliitoksia mutta myös erilaisia yhteistoimintamalleja, 

joissa kunnanvaltuustojen valtaa on siirretty ratkaisevasti muihin käsiin. 

Toisessa ääripäässä ovat itsehallinnollisesti ja taloudellisesti vahvat suuret 

kaupungit, toisessa koko joukko kuntia, joiden budjettirahoista pääosa 

saattaa olla siirretty kuntaorganisaation ulkopuolelle. Prättälä arvioi, että 

vahvoilla kaupunkiseuduilla kunta pystyy säilyttämään perinteisen roolinsa. 

Mutta miten on niiden kuntien laita, joissa palvelut ja rahat on siirretty pois 

kunnan käsistä. Mikä rooli tällaiselle kunnalle jää? Puhummeko enää 

identiteettikunnista? (Hynynen 2010, 42)   

 

Myös EKSOTEN toimitusjohtaja Pentti Itkonen kysyy kunnallisen 

itsehallinnon merkityksestä, etenkin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Itkosen 

mukaan Suomen perustuslaissa on tärkeä poliittinen lupaus. Sen mukaan 

julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Perustuslakiin nojaava poliittinen lupaus palvelujen saatavuudesta sekä 

siihen perustuvat monet sosiaali- ja terveydenhuollon lait ovat jo tosiasiassa 
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kaventaneet kunnallisen itsehallinnon sosiaali- ja terveysasioissa minimiin. 

Kuntapäättäjillä ei enää ole itsehallinnolle tyypillisiä valinnan 

mahdollisuuksia. Kunnallisen itsehallinnon nimissä sosiaali- ja 

terveydenhuollon kunnallista järjestämisvastuuta on vaikea puolustaa. 

Palvelujärjestelmän kehittämisen kannalta kyse on poliittisen lupauksen 

kestävyydestä yksittäisen kansalaisen kannalta. (Itkonen 2010, 11) 

 

Kunnallisen itsehallinnon merkitys, instituutionalinen ja organisatorinen 

asema ja tulevaisuus vaatisivat tieteellistä tutkimusta tässä 

yhteiskunnallisessa tilanteessa kun erilaisin sopimusjärjestelyin monet 

kunnat luovuttavat merkittävän osan tehtävistään pois ja budjettivaroista 

päättämisen kunnan ulkopuolelle.   

 

Viimeisenä mutta ei suinkaan vähäisimpänä eikä varsinkaan helpoimpana 

asiana tutkimusta edellyttäisi sosiaali- ja terveyshuollon rahoituksen 

järjestämismalli ja rahoituskanava. 
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LIITTEET 

 

 

LIITE 1 

 

Kuva: 
Etelä-Karjala ja Etelä-Karjalan liiton jäsenkunnat 
[verkkodokumentti] [viitattu 14.5.2010] saatavilla:  
http://194.251.35.222/Kiinteasivu.asp?KiinteaSivuID=13974&NakymaID=511 
 

 

 

 

 



 

LIITE 2 
 
Teemahaastattelurunko toimiva viranhaltijajohto  
 
Haastateltavan tausta ja asema 
Kerrotko lyhyesti koulutus- ja työkokemustaustasi? 
 
Missä asemassa/työssä olet tällä hetkellä? 
 
Miten olet osallistunut/osallistut EKSOTEN organisaation toimintaan? 
Mistä lähtien/minkä ajanjakson? 
 
A. Nykymuotoisen EKSOTEN synty ja rakentuminen 
EKSOTE muodostui Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin ”perustalle” 
siten, että jäsenkuntien perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi sekä 
näiden henkilöstö siirtyi (Imatraa lukuun ottamatta) EKSOTELLE. 
 
A1. Mitkä tekijät olivat mielestäsi keskeiset syyt EKSOTEN 
rakentumiselle nykyisenlaiseksi organisaatioksi? 
 
A2. Millaisia hyötyjä toimintojen keskittämisellä yhteen organisaatioon 
suunniteltiin saavutettavan? 
 
A3. Millaisia eroja oli jäsenkuntien tahtotiloissa EKSOTEN synnyn 
kannalta?   
 
A4. Oliko EKSOEN synnylle vaihtoehtoisia suunnitelmia? Millaisia 
suunnitelmia oli ja mitkä kunnat niitä selvittivät.  Miksi nämä 
vaihtoehtoiset suunnitelmat eivät toteutuneet? 
 
A5. Mikä lopulta aikaansai jäsenkunnissa sellaisen yhteishengen, että 
nykymuotoinen EKSOTE syntyi? 
 
A6. Vai katsoivatko jotkut jäsenkunnat itsensä pakotetuksi liittymään 
nykymuotoiseen EKSOTEEN, PARAS-lain 
minimivaatimusväestöpohjan (väh.20 000 asukasta) vuoksi?  
A7. Mitkä olivat syyt, että Imatra ei liittynyt EKSOTEEN kuin 
erikoissairaanhoidon osalta? Millaisia vaikutuksia sillä on ollut 
EKSOTEN organisoitumiselle?  
 
A8. Mitä arvelet, tuleeko Imatra liittymään EKSOTEEN myöhemmin 
myös perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon osalta? 
 
A9.Julkisuudessa on käsitelty paljon EKSOTEN valtuuston 
päätösvaltakysymystä (äänivaltaa). Mistä siinä on kysymys? Millaista 
merkitystä tällä päätösvaltakysymyksellä on? Mistä asian esille 
nostaminen/esillä pitäminen mielestäsi kertoo? 
 
B. Organisaatiomuutoksen läpiviennin sekä henkilöstön ja toimintojen 
yhdistämisen onnistumisen keskeisimmät haasteet 



 

 
B1. Mitkä ovat mielestäsi onnistuneen organisaatiomuutoksen 
läpiviennin keskeiset haasteet? 
 
B2. Miten näissä on EKSOTESSA onnistuttu? Mihin tai minkälaisiin 
asioihin keskitytään jatkossa organisaatiomuutoksessa? 
 
B3. Miten henkilöstö oli mukana muutoksen valmistelussa? 
 
B4. Miten henkilöstö koki uuden organisaatiomallin? 
 
B5. Millaiseksi arvioit tavoitteiden suunnan ja yhtenäisyyden 
EKSOTEN rakentumisessa  
- organisaation perustaneiden kuntien näkökulmasta? 
- henkilöstön näkökulmasta? 
 
B6. Oliko eri tahoilta tulleella henkilöstöllä merkittäviä eroja 
palvelusuhteiden eduissa tai ehdoissa, millaisia? Miten 
palvelusuhteiden erojen harmonisointi on sujunut? 
 
B7. Mitkä ovat mielestäsi henkilöstön johtamisen keskeiset haasteet 
EKSOTEN organisoitumisessa? Miten näissä on onnistuttu? Mihin tai 
minkälaisiin asioihin keskitytään jatkossa? 
 
C. Uudenlaisen organisoitumisen mahdollisuudet palvelurakenteen ja 
palveluiden tuotantotapojen parantamiseen. 
  
C1. Millaisia konkreettisia ja helposti hahmottuvia mahdollisuuksia 
mieleesi tulee?  
 
C2. Miten käy palveluiden tarjonnan alueellisesti eli koko EKSOTEN 
alueella? Saako palvelua entistä lähempää tai kauempaa vai 
samantasoisesti kuin ennenkin? 
 
C3. Millaiset ovat poliittisen ohjauksen mahdollisuudet EKSOTESSA? 
 
C4. Verrattuna aiempaan tilanteeseen (kunnat huolehtivat itse 
perusterveydenhuollosta), onko oletettavissa, että nykymuotoisella 
organisoitumisella saavutetaan taloudellisia säästöjä?   
- lyhyellä tähtäimellä? 
- pitkällä tähtäimellä? 
 
C5. Millaiset arvelet olevan poliittisten päätöksentekijöiden 
(=hallituksen jäsenet + kokouksessa läsnäolo-oikeuden omaavat) 
näkemyksien olevan em. kysymyksissä? 
 
C6. Millaisia mahdollisia painotuseroja on poliittisilla 
päätöksentekijöillä em. kysymyksissä: 
- eri poliittisilla ryhmillä? 
- eri jäsenkunnilla? 



 

D. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdistäminen 
samaan organisaatioon 
 
D1. Mitkä ovat keskeiset hyödyt erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon yhdistämisestä samaan organisaatioon? 
D1b. Entä alueelliset vaikutukset, miten terveyspalvelujen tarjonta 
toimii eri alueilla? 
 
D2. Miten asiakkaat ovat kokeneet muutoksen (erikoissairaanhoidon 
ja perusterveydenhuollon yhdistämisen)? 
 
D3. Miten onnistutaan lainsäätäjän tavoitteessa sen suhteen, että 
kiireettömälle vastaanotolle tulisi päästä kolmen päivän sisällä? 
 
D4. Miten kiireettömälle vastaanotolle pääsy onnistuu EKSOTEN 
alueen eri kunnissa? Jos eroja on, niin millaisia?  
 
D5. Miten kuntien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhdistäminen yhteen organisaatioon on vaikuttanut työnantajan 
houkuttelevuuteen? 
 
D6. Mistä ammattihenkilöistä oli pulaa ennen EKSOTEN 
organisoitumisesta nykymuotoonsa? 
 
D7. Miten tilanne on kehittynyt henkilöstön saatavuuden suhteen?  
 
D8. Millaisin keinon EKSOTE pyrkii varmistamaan tai huolehtimaan 
työntekijöidensä sitoutumisesta työpaikkaansa? 
 
D9. Jos sitoutumisen osalta on ongelmia, koskeeko tämä erityisesti 
jotain tiettyä ammattiryhmää, mitä ammattiryhmää/ryhmiä?  
 
D10. Minkä kestoiseksi arvelet olevan EKSOTEN 
organisaatiomuutoksen sisäänajovaiheen eli minkä ajan kuluttua 
organisaation toiminta on parhaimmillaan? 
 
E. SWOT analyysi  
Kerrotko lopuksi lyhyesti mitkä arviot EKSOTEN  
- vahvuuksiksi E1 
- heikkouksiksi E2 
- mahdollisuuksiksi E3 
- uhiksi E4 
 
F. Vapaa sana 
Haluatko itse tuoda esiin tai sanoa jotain tämän tutkimuksen 
aihepiiriin liittyvää? 
 
Kiitos haastattelusta! 
 



 

 
LIITE 2 b  
 
Sähköpostikirje, lähetetty 8.6.2010  
 
ARVOISA EKSOTEN JOHTAVA VIRANHALTIJA, 
  
Olen Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen 
hallintopäällikkö Mika Näykki. Työn ohessa vapaa-ajallani olen 
opiskellut Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kauppatieteiden 
maisterin tutkintoa pääaineena Johtaminen ja organisaatiot.  
  
Kuntalaisena, kunnan viranhaltijana sekä opiskelijana olen seurannut 
suurella mielenkiinnolla Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän (EKSOTE) rakentumista. 
  
Opiskeluni ovat siinä vaiheessa, että teen opinnäytetyönä Pro gradu- 
tutkimusta aiheesta: 
  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN 
RAKENTUMINEN JA ORGANISAATION KEHITTÄMISEN 
HAASTEET 
Case: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
  
Työn ohjaajana toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori 
Pia Heilmann. Tutkimuksesta olen sopinut toimitusjohtaja Pentti 
Itkosen kanssa ja hän on antanut minulle tutkimusluvan. Pentti 
Itkonen on myös ystävällisesti myötävaikuttanut muiden EKSOTEN 
viranhaltijoiden osallistumiseen tähän tutkimukseen. Haastatteluajat 
olen sopinut keskitetysti johdon assistentti Sari Ikosen kanssa. 
EKSOTEN viranhaltijoiden osalta haastattelut pidetään sovitusti 
viikolla 24. 
  
Tutkimus koskee organisaation rakentumisen ja kehittämisen 
haasteiden osalta koko EKSOTEA mutta palveluiden osalta vain 
terveyspalveluita, mielenkiinnon kohteena on erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon yhdistämisen merkitys ja vaikutukset. 
  
Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Empiiristä 
tutkimusaineistoa kerään kahdella tavalla kahdelta eri kohderyhmältä. 
Teemahaastatteluin kerään aineistoa haastattelemalla EKSOTEN 
johtavia viranhaltijoita sekä muita EKSOTEN rakentumisessa mukana 
toimineita viranhaltijoita. Tätä ryhmää, johon Sinä kuulut,  kutsun 
tutkimuksessani termillä toimiva viranhaltijajohto. 
  
Kirjallisin haastattelulomakkein haastattelen EKSOTEN hallituksen 
jäseniä ja hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeuden omaavia 
henkilöitä (pl. EKSOTEN viranhaltijat). Tätä ryhmää kutsun 
tutkimuksessa termillä poliittiset päätöksentekijät. Pentti Itkonen on 
ystävällisesti lupautunut suosittelemaan EKSOTEN hallituksen 



 

kokouksessa  myös poliittisille päätöksentekijöille osallistumista tähän 
tutkimukseen.  
  
Annetut vastaukset käsittelen täysin luottamuksellisesti. 
Tutkimuksessa ei tulla kenenkään vastauksia käyttämään 
tekstilainauksin tai viittauksin siten, että kyseinen henkilö olisi 
vastauksistaan identifioitavissa. Tutkimuksessa vastauksia käsitellään 
vain viittauksin näihin kahteen eri ryhmään (toimiva viranhaltijajohto / 
poliittiset päätöksentekijät). 
  
Tapaamisiin haastattelun merkeissä, 
ystävällisin terveisin 
  
Mika Näykki 
(puhelinnumero)  
(sähköpostiosoite) 
 
 
 
 
 
 



 

LIITE 2c  
 
Sähköpostikirje, lähetetty 8.6.2010  
 
ARVOISA EKSOTEN RAKENTUMISESSA MUKANA TOIMINUT 
VIRANHALTIJA, 
  
Olen Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen 
hallintopäällikkö Mika Näykki. Työn ohessa vapaa-ajallani olen 
opiskellut Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kauppatieteiden 
maisterin tutkintoa pääaineena Johtaminen ja organisaatiot.  
  
Kuntalaisena, kunnan viranhaltijana sekä opiskelijana olen seurannut 
suurella mielenkiinnolla Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän (EKSOTE) rakentumista. 
  
Opiskeluni ovat siinä vaiheessa, että teen opinnäytetyönä Pro gradu- 
tutkimusta aiheesta: 
  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN 
RAKENTUMINEN JA ORGANISAATION KEHITTÄMISEN 
HAASTEET 
Case: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
  
Työn ohjaajana toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori 
Pia Heilmann. Tutkimuksesta olen sopinut toimitusjohtaja Pentti 
Itkosen kanssa ja hän on antanut minulle tutkimusluvan.  
  
Haastatteluajasta olen sopinut kanssasi etukäteen ja haastattelu 
pidetään sovittuna aikana. 
  
Tutkimus koskee organisaation rakentumisen ja kehittämisen 
haasteiden osalta koko EKSOTEA mutta palveluiden osalta vain 
terveyspalveluita, mielenkiinnon kohteena on erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon yhdistämisen merkitys ja vaikutukset. 
  
Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Empiiristä 
tutkimusaineistoa kerään kahdella tavalla kahdelta eri kohderyhmältä. 
Teemahaastatteluin kerään aineistoa haastattelemalla EKSOTEN 
johtavia viranhaltijoita sekä muita EKSOTEN rakentumisessa mukana 
toimineita viranhaltijoita. Tätä ryhmää, johon Sinä kuulut,  kutsun 
tutkimuksessani termillä toimiva viranhaltijajohto. 
  
Kirjallisin haastattelulomakkein haastattelen EKSOTEN hallituksen 
jäseniä ja hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeuden omaavia 
henkilöitä (pl. EKSOTEN viranhaltijat). Tätä ryhmää kutsun 
tutkimuksessa termillä poliittiset päätöksentekijät. Pentti Itkonen on 
ystävällisesti lupautunut suosittelemaan EKSOTEN hallituksen 
kokouksessa  myös poliittisille päätöksentekijöille osallistumista tähän 
tutkimukseen.  



 

  
Annetut vastaukset käsittelen täysin luottamuksellisesti. 
Tutkimuksessa ei tulla kenenkään vastauksia käyttämään 
tekstilainauksin tai viittauksin siten, että kyseinen henkilö olisi 
vastauksistaan identifioitavissa. Tutkimuksessa vastauksia käsitellään 
vain viittauksin näihin kahteen eri ryhmään (toimiva viranhaltijajohto / 
poliittiset päätöksentekijät). 
  
Tapaamisiin haastattelun merkeissä, 
ystävällisin terveisin 
  
Mika Näykki 
(puhelinnumero) 
(sähköpostiosoite) 
 
 
 
 
 
 



 

 
LIITE 3 Kirje poliittiset päätöksentekijät 
 
 
 
ARVOISA VASTAANOTTAJA, 
 
 
 
Olen Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen 
hallintopäällikkö Mika Näykki. Koulutukseltani olen varatuomari ja 
hallintotieteiden maisteri.  
 
Työn ohessa vapaa-ajallani olen opiskellut Lappeenrannan 
teknillisessä yliopistossa kauppatieteiden maisterin tutkintoa 
pääaineena Johtaminen ja organisaatiot.  
 
Kuntalaisena, kunnan viranhaltijana sekä opiskelijana olen seurannut 
suurella mielenkiinnolla Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän (EKSOTE) rakentumista. 
 
Opiskeluni ovat siinä vaiheessa, että teen opinnäytetyönä Pro gradu- 
tutkimusta aiheesta: 
 
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN 
RAKENTUMINEN JA ORGANISAATION KEHITTÄMISEN 
HAASTEET 
Case: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
  
Työn ohjaajana toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori 
Pia Heilmann. Tutkimuksesta olen sopinut toimitusjohtaja Pentti 
Itkosen kanssa ja hän on antanut minulle tutkimusluvan. Yhteystietosi 
olen saanut EKSOTESTA Pentti Itkosen myötävaikutuksella. 
 
Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimusaineistoa 
kerään kahdella tavalla kahdelta eri kohderyhmältä. 
Haastattelututkimuksin kerään aineistoa haastattelemalla EKSOTEN 
johtavia viranhaltijoita sekä muita EKSOTEN rakentumisessa mukana 
toimineita viranhaltijoita. Tätä ryhmää kutsun tutkimuksessani termillä 
toimiva viranhaltijajohto. 
 
Haastattelulomakkein haastattelen EKSOTEN hallituksen jäseniä ja 
hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeuden omaavia henkilöitä (pl. 
EKSOTEN viranhaltijat). Tätä ryhmää kutsun tutkimuksessa termillä 
poliittiset päätöksentekijät. 
 
Sinä kuulut tähän ryhmään poliittiset päätöksentekijät. Toivoisin, että 
voisit käyttää vähän aikaasi liitteenä olevan haastattelulomakkeen 
täyttämiseen ja että täytettyäsi sen lähettäisit sen minulle oheisella 
postikuorella, viimeistään 23.6.2010 mennessä.    



 

 
Annetut vastaukset käsittelen täysin luottamuksellisesti. 
Tutkimuksessa ei tulla kenenkään vastauksia käyttämään 
tekstilainauksin tai viittauksin siten, että kyseinen henkilö olisi 
vastauksistaan identifioitavissa. 
 
Lomakkeessa on kohta, johon voit kirjoittaa yhteystietosi. 
Yhteystietojen ilmoittaminen ei ole pakollista. Yhteystietojen 
ilmoittaminen antaa minulle mahdollisuuden tarvittaessa ottaa 
yhteyttä vastauksenantajaan esim. jonkin annetun vastauksen 
selventämiseksi tai tarkentamiseksi. Riippumatta siitä, että kirjoitatko 
kohtaan yhteystietosi tai et, vastauksesi käsittelen joka tapauksessa 
täysin luottamuksellisesti eikä antamiasi vastauksia tulla 
tutkimuksessa esittämään siten, että Sinut voitaisiin vastauksistasi 
tunnistaa.   
 
Toivon lämpimästi, että osallistut tähän tutkimukseen. EKSOTEN 
toimitusjohtaja Pentti Itkonen suosittelee tutkimukseen osallistumista. 
 
Saadaksesi lisätietoja tästä tutkimuksesta voit halutessasi olla 
yhteydessä minuun. 
 
Lappeenrannassa 14.6.2010, ystävällisin terveisin, 
 
 
Mika Näykki 
Mika Näykki 
(postiosoite) 
(puhelinnumero) 
(sähköpostiosoite) 
 



 

 
LIITE 4  
 
Haastattelulomake poliittiset päätöksentekijät 
 
Kysely EKSOTEN hallituksen jäsenille ja hallituksen kokouksessa 
läsnäolo-oikeuden omaaville. 
 
1. Oletko? 
hallituksen jäsen ____ 
valtuuston pj ____ 
valtuuston varapj ____ 
_________________kunnan edustaja  
 
Mitä jäsenkuntaa edustat? 
______________________________ 
 
Poliittinen taustaryhmäsi? 
______________________________ 
 
2. Ikäsi? 
_______ 
 
3. Koulutuksesi? 
Perusaste(kansakoulu, oppikoulu, peruskoulu) _____ 
Ammattikoulu   _____ 
Lukio    _____ 
Alempi korkeakoulututkinto/opistotutkinto _____ 
Ammattikorkeakoulututkinto  _____ 
Ylempi yliopistotason korkeakoulututkinto _____ 
Muu, mikä_________________________________ 
 
4. Ammattisi? 
________________________________ 
 
5. Toimiala, jolla työskentelet? 
________________________________  
 
6. Asemasi työpaikallasi? 
Työntekijä   _______ 
Alempi toimihenkilö  _______ 
Ylempi toimihenkilö  _______ 
Asiantuntija   _______ 
Johto   _______ 
Muu, mikä  _________________ 
 
7. a)Toimitko tällä hetkellä kunnassasi luottamushenkilönä? 
Valtuusto   _______ 
hallitus   _______ 
lautakunta, mikä_______________________________ 



 

muu, mikä____________________________________ 
 
7.b) Kerro taustastasi ja kokemuksestasi kunnallispolitiikan 
luottamustehtävissä. 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 8. Työskenteletkö edustamasi kunnan palveluksessa? 
 
Kyllä____ En_____   
 
9. Työskenteletkö EKSOTEN palveluksessa? 
 
Kyllä____ En_____ 
 
10. Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen toiminnot ja henkilöstö 
siirrettiin liikkeenluovutuksina kunnilta Etelä-Karjalan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ”perustalle” ja uudesta, 
laajentuneesta kuntayhtymästä muodostui Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymä (EKSOTE).  
 
Mitkä olivat Sinun mielestäsi keskeiset syyt nykymuotoisen 
EKSOTEN synnylle ja organisaation rakentumiselle?   
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
11. Millaisia hyötyjä toimintojen ja henkilöstön keskittämisellä yhteen 
organisaatioon suunniteltiin saavutettavan?  Kerro perusteltu 
käsityksesi ja mielipiteesi asiasta. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 



 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
12. Oliko EKSOEN synnylle vaihtoehtoisia suunnitelmia? Millaisia 
suunnitelmia oli ja mitkä kunnat niitä selvittivät?  Miksi nämä 
vaihtoehtoiset suunnitelmat eivät toteutuneet? Kerro käsityksesi 
asiasta. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
13. Mitkä olivat syyt, että Imatra ei liittynyt EKSOTEEN kuin 
erityissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon osalta? 
Millaisia vaikutuksia sillä on ollut EKSOTEN organisoitumiselle ja 
miten se vaikuttaa EKSOTEN toimintaan jatkossa? Tuleeko Imatra 
liittymään EKSOTEEN myöhemmin myös perusterveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon osalta? Kerro käsityksesi ja arviosi näistä seikoista.  
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
14. Julkisuudessa on käsitelty paljon EKSOTEN valtuuston 
päätösvaltakysymystä (äänivaltaa). Mistä siinä on kysymys? Millaista 
merkitystä tällä päätösvaltakysymyksellä on? Mistä asian esille 
nostaminen/esillä pitäminen mielestäsi kertoo? Kerro asiasta 
perusteltu mielipiteesi. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
15. Mitkä ovat mielestäsi onnistuneen organisaatiouudistuksen 
läpiviennin keskeiset haasteet ja miten näissä on EKSOTEN 
rakentumisessa onnistuttu. Kerro näkemyksesi ja perustele.  
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________



 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
16.  
Millaiset ovat poliittisen ohjauksen mahdollisuudet EKSOTESSA? 
Kerro perusteltu mielipiteesi. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
17.a) Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdistäminen 
yhden organisaation, EKSOTEN järjestämäksi.  
Verrattuna aiempaan tilanteeseen (kunnat huolehtivat itse 
perusterveydenhuollosta), onko oletettavissa, että nykymuotoisella 
organisoitumisella saavutetaan taloudellisia säästöjä?   
- lyhyellä tähtäimellä? 
- pitkällä tähtäimellä? 
Kerro käsityksesi ja perusteltu mielipiteesi. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
17. b) Miten onnistutaan lainsäätäjän tavoitteessa sen suhteen, että 
kiireettömälle vastaanotolle tulisi päästä kolmen päivän sisällä? Miten 
kiireettömälle vastaanotolle pääsy onnistuu EKSOTEN alueen eri 
kunnissa? Jos eroja on, niin millaisia? Kerro näistä asioista, millainen 
tieto Sinulla on tai millainen käsitys Sinulle on muodostunut?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________



 

18. Miten kuvailisit EKSOTEN toimivan viranhaltijajohdon ja 
poliittisten päätöksentekijöiden suhdetta?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
19. Millaisia odotuksia Sinulla on EKSOTEN hallitustyöskentelystä? 
Jos odotuksesi eivät ole täyttyneet niin mikä siihen on syynä, mitä 
muutoksia toivoisit? Kerro perusteltu mielipiteesi. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
20. Minkä ajan kuluttua arvelet EKSOTEN organisaation toiminnan 
olevan parhaimmillaan eli minkä kestoinen on ”sisäänajovaihe”? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
21. Kerro lopuksi, mitkä ovat Sinun mielestäsi EKSOTEN suurimmat 
vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
22. Haluatko itse tuoda esiin jotain muuta tämän tutkimuksen 
aihepiriin liittyvää? Kerro vapaasti mieleesi tulevia asioita ja 
näkemyksiäsi. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________



 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
23. Halutessasi voit kirjoittaa tähän nimesi, yhteystietosi ja 
puhelinnumerosi, tutkijan mahdollisia jatkokysymyksiä varten. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Kiitän Sinua lämpimästi, että käytit aikaasi ja vastasit kysymyksiin! 
 
 
 
24. Tarvittaessa tässä lisää vastaustilaa sekä paperien 
kääntöpuolella. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 


