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1 Johdanto
Tässä tutkielmassa ollaan kiinnostuneita kunnallisen kaksivaiheisen päätöksenteon
valmistelun tietoperustaisista vaiheista. Näkökulmana tutkielmassa on päätösesitystä valmistelevan tai esittelevän osapuolen valmisteluprosessien, tiedonhankintatapojen ja tiedon hyödyntämisen tutkiminen päätöksen valmistelutyötä tehtäessä.
Uutisia tutkielman kohteena olevista päätöksenteon valmistelun ilmiöistä ja haasteista tulee julkisuuteen jatkuvasti. Jopa Sote-uudistuksen kaatumisen syyksi keväällä 2019 on nimetty puutteellinen valmistelu (Petteri Orpo 8.3.2019, Yle).

Aiemmissa tutkimuksissa valmistelu- ja päätöksentekotyötä on tarkasteltu esimerkiksi poliittisten näkemysten vaikutuksia korostavasta ja päätöksentekijän (poliitikkoja) tiedonhankinnan ja hallinnon tehokkuutta mittaavasta näkökulmista (Kokko
2017, 24; Kunnas 2013; Paronen 2015). Viranhaltijoiden valmisteluvaiheen tiedonkäyttöön liittyviä tutkimuksia on löydettävissä niukasti. Aihetta on edellä mainittujen
tutkimusten jatkotutkimusehdotuksissa esitetty ja tutkijalla löytyy siitä myös omakohtaista kokemusta, minkä perusteella näkökulma arvioidaan mielenkiintoiseksi.

Kunnan ylimmät viranhaltijat valmistelevat ja esittelevät päätettäviä asioita kunnan
toimielimille ja ovat erittäin merkittäviä julkisen vallan käyttäjiä, sillä he vaikuttavat
keskeisesti siihen, mitä asioita milloinkin valmistellaan ja millä tavalla (Kokko 2017,
24; Jalonen 2006). Allekirjoittanut tutkija seuraa tiiviisti Lappeenrannan kaupungin
päätöksentekoa ja hänen ansiotyöhönsä liittyy keskeisesti päätösesitysten valmistelua. Objektiivisen, tietoon perustuvan rationaalisen päätöksenteon merkitys on
tunnistettu organisaatiossa keskeiseksi menestystekijäksi asioiden sujuvan ja tarkoituksenmukaisen edistämisen kannalta. Etnografisen tapaustutkimuksen keinoin
halutaan ymmärtää ilmiöstä lisää sekä tuottaa työllä lisäarvoa tutkimukselle ja käytännön työlle organisaatioissa.

Päätöksiä valmistelevat viranhaltijat nimetään kuntien johtosäännöissä. Tyypillisesti
päätösten valmistelusta vastaavat erilaisten vastuualueiden ja toimialojen johtajat.
Heidän toimintaansa vaikuttaa esimerkiksi laki kunnallisesta viranhaltijasta, jonka
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17§ 1 mom. mukaan tehtävät on suoritettava asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen säännöksiä, määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Lisäksi ”viranhaltijan on toimittava tehtävissään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä
asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla” (laki kunnallisesta viranhaltijasta
17§ 2 mom.). Viranhaltija ei saa myöskään vaatia, ottaa vastaan tai hyväksyä taloudellista tai muuta etua, josta säädetään rikoslaissa (laki kunnallisesta viranhaltijasta
17§ 3 mom.).

Kunnallisessa päätöksenteossa asukkaiden valitsema kunnanvaltuusto käyttää
kunnallisen päätöksenteon ylintä valtaa (kuntalaki 1§). Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuutettuja, varavaltuutettuja, kunnan toimielimiin
ja luottamustoimiin valittuja henkilöitä kutsutaan luottamushenkilöiksi (kuntalaki
32§). Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävän edellyttämällä tavalla (kuntalaki 32§ 2 mom.). Kunnallinen
luottamushenkilöiden valintamenettely tuo päätöksentekoprosessiin poliittisen ulottuvuuden. Formaalin tiedon lisäksi poliittiset päätöksentekijät käyttävät informaalista
eli subjektiivista tietoa, johon tukeudutaan joko tiedostamatta tai tiedostaen. (Jalonen 2008) Ajoittain myös valmistelijat toiminevat samalla tavalla.

Jalosen (2006, 39) mukaan kunnallinen poliittinen päätöksentekoprosessi on luonteeltaan kaksivaiheinen; viranhaltijat valmistelevat päätösehdotuksen ja luottamushenkilöt päättävät siitä. Edellä esitettyjen lain kohtien perusteella kunnallisessa poliittisessa kaksivaiheisessa päätöksentekoprosessissa sekä valmistelevan että päätöstä tekevän osapuolen tulee toimia asemansa edellyttämällä tavalla parasta tarkoittaen ja virheitä välttäen. Luottamushenkilöt voivat käyttää päätöstä tehdessään
kaikkea tietoaan ja subjektiivista näkemystään. Viranhaltijan on oltava valmistelutyössä objektiivinen, tasapuolinen ja riippumaton. Tutkielmassa ollaan kiinnostuneita, onnistutaanko tässä aina ja jos ei, niin millaisista syistä johtuen.

Lappeenrannan kaupunginjohtajan Kimmo Jarvan mukaan noin 95 % päätöksistä
tapahtuu esitysten mukaisena (henkilökohtainen tiedonanto 20.12.2018). Usein
päätösesityksen vastainen päätös muodostuu kuntalaisille epäedullisemmaksi esi-
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merkiksi kuluvan ajan, saatavan laadun, terveydellisten tekijöiden tai kokonaistaloudellisuuden perusteella. Tutkielmassa ollaan kiinnostuneita siitä, minkä tyyppiset
päätökset koetaan vaikeiksi ja miten näiden päätösten prosessia voisi kehittää. Kaksivaiheiseen päätöksentekoon liittyy piirteitä, jotka eivät ole aina rationaalisesti perusteltavissa. Asiat päätetään esimerkiksi poliittisin tai subjektiivisin perustein. Joissakin tapauksissa valmistelutyötä ohjataan ja esityksiä palautetaan uudelleen valmisteltaviksi. Toinen toimintatapa on tehdä päätös suoraan eri tavalla kuin esitetään. Päätöksentekoa leimaa rajoittunut rationaalisuus. Edellä mainittuja teemoja
käsitellään tutkielmassa esimerkiksi aihetta runsaasti tutkineiden Baselin ja Bruhlin
(2013) sekä Elsterin (1990) havaintoihin pohjautuen.
Tämän pro gradu –tutkielmassa selvitetään Lappeenrannan kaupungin johtoryhmän
jäsenten näkemyksiä päätöksentekoprosessista ja tiedon käsittelystä sen eri vaiheissa. Henkilöt toimivat kaupungin päätöksentekoelinten esittelevinä viranhaltijoina. Tutkielman keskeiset teoreettiset käsitteet jakautuvat kahteen pääluokkaan,
päätöksentekoon ja tietoon. Päätöksentekoon liittyvät alakäsitteet ovat päätöksenteon prosessi, rationaalisen päätöksenteon malli ja kunnallinen päätöksenteko. Tietoon liittyvät alakäsitteet ovat tietoperustainen organisaationäkemys, tiedon hankkiminen, tiedon ominaisuudet, tiedon hyödyntäminen sekä tiedon esittäminen.

1.1 Tutkielman tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Tämä tutkielma toteutetaan laadullisella tutkimusmenetelmällä ja sen on tavoitteena
selvittää, millaisia tietoperustaisia vaiheita kunnallisen päätöksenteon valmisteluprosessi sisältää, mitä tietoa hankitaan ja miten, miten tiedon käytettävyyttä arvioidaan ja mitkä tekijät vaikuttavat tiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa. Tutkielman perustana on Grantin (1995) esittelemä tietoperustainen organisaatiokäsitys,
jonka mukaan organisaation menestys perustuu tietoon ja onnistunut päätöksentekoprosessi on sen keskeinen menestystekijä. Esimerkiksi Citroenin (2011) mukaan
päätöksentekoa varten tarvitaan juuri tarkoituksenmukaista eli asiayhteyteen sopivaa tietoa. Jalonen (2006) toteaa tietoa olevan usein riittävästi, mutta sen yhdistelemisen haasteet sekä epätäydellisen ja relevantin tiedon tulkitsemisen ongelmat
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vaikuttavat päätöksentekoon enemmän, kuin tiedon varsinainen puuttuminen. Asian
selvittämistä varten tutkija havainnoi toimintaympäristöä osana organisaatiota, perehtyi dokumentoituun aineistoon ja haastatteli Lappeenrannan kaupungin johtavista viranhaltijoista muodostuvan kaupungin johtoryhmän jäsenet.

Tutkielman teoriaosa muodostuu aiheen keskeisimmistä käsitteistä ja niiden välisistä merkityssuhteista. Tutkielman tulosten analysointi on teoriaohjaavaa reflektointia empiiristen havaintojen ja teoreettisten käsitteiden välillä. Asetettujen tutkimuskysymysten avulla selvitetään sekä kirjallisuuden että empiirisen tutkimuksen
kautta tietoperustaisen päätöksenteon vaiheet, tiedon hankinnan tavat, tavoiteltavan tiedon ominaisuudet ja tiedon hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät kohdeorganisaatiossa. Valittu rakenne ja etenemistapa saa tukea esimerkiksi Tuomen ja Sarajärven (2009) esittämistä näkökohdista ja ohjeista.

Tutkielman pääkysymys on:

Millaisia tietoperusteisia vaiheita kunnallinen poliittisen päätöksenteon valmisteluprosessi sisältää?

Tutkielman alakysymykset ovat:

Mitä ja miten valmistelutietoa hankitaan ja minkälaisista lähteistä?

Miten arvioidaan valmistelutiedon käytettävyyttä päätöksenteon tukena?

Mitkä tekijät vaikuttavat hankitun valmistelutiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa?

Tutkimuskysymykset ovat tarkoituksella osittain samankaltaiset, kuin Kunnaksen
(2013) pro gradu –työssä, jossa tutkittiin kaksivaiheisen päätöksentekoprosessin
toista osapuolta, poliittista päättäjää. Tutkielman pääkysymyksellä ja ensimmäisellä
apukysymyksellä tarkoitetaankin samaa asiaa kuin Kunnas (2013) eli päätöksen-
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teon vaiheiden selvittämistä ja tiedon hankkimista painopisteen ollessa päätöksenteon sijasta sen valmistelussa. Tutkielman toisen ja kolmannen apukysymyksen
tausta eroaa voimakkaammin Kunnaksen (2013) tutkielman tausta-ajatuksesta syventäen tiedonkäsittelyn prosessia. Toinen apukysymys kartoittaa haettavan tiedon
ominaisuuksia ja kolmas apukysymys sitä, mitkä tekijät vaikuttavat saadun tiedon
hyödyntämiseen päätöksenteossa. Tämä sisältää ajatuksen, että kaikkea valmistelussa saatua relevanttiakaan tietoa ei voida käyttää päätöksenteon perusteena. Tutkielman empiirisessä vaiheessa toteutetaan teemahaastattelu, jonka haastattelurunko on liitteenä 1.

1.2 Tutkielman rajaukset
Tutkimuskysymys rajataan käsittelemään tapauksia, joissa käytetään erityisesti taloudellista informaatiota, kuten Kunnas (2013) ja Paronen (2015) tekivät. Tällä rajauksella ohjataan eri toimialoja edustavia haastateltavia saman, tulkinnanvaraisen
ja tieteenalan kannalta mielenkiintoisen aihepiirin pohdintoihin.

Tämä tutkielma rajataan päätöksenteon osalta koskemaan kunnallisen kaksivaiheisen päätöksentekoprosessin ensimmäistä vaihetta, valmistelua. Siinä kiinnostuksenkohde rajautuu sen tietoperustaisten vaiheiden selvittämiseen, rajoittuneen rationaalisen päätöksenteon näkökulmaan ja kunnallisen päätöksenteon erityispiirteisiin. Koska näkökulma on päätöksenteon valmisteluprosessissa, käytetään tätä
työtä tekevien tapausorganisaation johtavien viranhaltijoiden näkemystä päätöksenteon vaiheista, tiedon hankkimisesta, halutuista ominaisuuksista sekä hyödyntämisestä asian selvittämiseksi.

Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostetaan kirjallisuudessa aikaisempien tutkimusten perusteella esitettyjen aiheeseen sopivien mallien synteesinä. Päätöksenteon vaiheista keskitytään valmistelun kannalta keskeisimpiin, eli tavoitteen asettamiseen, vaihtoehtojen asettamiseen ja vaihtoehtojen kuvaamiseen. Vaihtoehtojen
arvioiminen eli päätös, sekä päätöksen toimeenpano ja tulosten tarkastelu jätetään
tässä tutkielmassa vähemmälle huomiolle.
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Tiedon hankkimista käsitellään datan, informaation ja tiedon hankkimisen näkökulmista valmisteluprosessin eri vaiheissa, koska tiedon lähteet ja sen laadulle asetetut
vaatimukset vaihtelevat valmisteluprosessin vaiheiden mukaisesti. Tiedon hankkimisen näkökulmat rajataan tiedon lähteiden ja halutun tiedon ominaisuuksien erittelyyn. Tiedon lähteet luokitellaan sisäisiin, ulkoisiin, henkilökohtaisiin ja ei-henkilökohtaisiin lähteisiin. Tiedon tyypit jaetaan kokemusperäiseen, tieteelliseen, viralliseen ja epäviralliseen. Tiedon ominaisuudet rajataan koskemaan tiedon laadukkuutta, luotettavuutta, ymmärrettävyyttä, määrää ja esitystapaa.

Tiedon hyödyntämisellä tarkoitetaan harkinta- ja arviointiprosessia, jossa tiedon
käyttämisen rajoitukset huomioidaan. Ne rajataan juridisiin, eettisiin ja subjektiivisiin
ulottuvuuksiin. Juridisilla rajoituksilla tarkoitetaan tiedon salassapitosäännöksiä,
eettisillä tiedon käyttämisen välttämättömyyden arviointia ja subjektiivisilla ulottuvuuksilla sen arvioimista, päätyisikö kuka tahansa päätöksenteon valmistelija tai
valmistelutyöryhmä samaan lopputulokseen.

1.3 Tutkielman metodologia ja rakenne
Tutkielma toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä, koska tavoitteena oli selvittää yksilöiden näkökulmia asetettuihin tutkimuskysymyksiin, verrata analysoituja
vastauksia tutkielman teoreettiseen viitekehykseen ja näin lisätä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Lisäksi tutkittava ilmiö arvioitiin monimutkaiseksi ja hieman yksityiseksi aiheeksi, jolloin tutkimusotteelle tyypillinen tiedonhankinnan strategia – teemahaastattelu - voi parantaa tutkielman luotettavuutta. Tulosten analysoinnissa
mielenkiinto kohdistui säännönmukaisuuksien lisäksi yksilöiden välisiin eroihin, joiden avulla ilmiön ymmärtäminen syveni. Esimerkiksi Alasuutarin (2011) ja Gebhartin (2004, 454-455) esittämät näkökohdat ohjasivat näitä valintoja. Aineistoa analysoitiin ja merkitykset löydettiin esimerkiksi Greaeberin, Martinin ja Roundyn (2012,
279) esittämällä tavalla laadullisen aineiston sisällönanalyysimenetelmän avulla.
Näin aluksi abstraktikin idea ja malli saatiin esille ja sitä pystyttiin syventämään laadukkaan, konkreettisen ja monipuolisen aineiston avulla.
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Tutkielman tiedonhankinnan strategiaksi täsmentyi näistä lähtökohdista johtuen tapaustutkimus -case study- jossa kohteena oli Lappeenrannan kaupungin ylin viranhaltijajohto eli kaupungin johtoryhmä. Tapaustutkimus voidaan ymmärtää tiedonhankintastrategian yläkäsitteenä, jota tarkennetaan sen mukaan, miten tieto hankitaan ja mikä on tutkimuksen kohde (Metsämuuronen (2006, 201-212). Tutkielman
tiedonhankintastrategiaksi edelleen tarkentui etnografia, jolle on tyypillistä, että aineistoa kerätään monista eri lähteistä, mutta pääasialliset lähteet ovat havainnoinnin eri muodot sekä keskustelut ja haastattelut (Eskola & Suoranta 1998, 107, 85).
Metsämuurosta (2006, 214) tulkiten etnografisen tutkimusotteen katsottiin sopivan
tähän tutkielmaan tutkijan omasta asemasta ja tutkielman tavoitteesta johtuen: Tutkielmassa haluttiin ymmärtää organisaation toimintaa tietoperustaisen päätöksenteon valmistelun yhteydessä.

Tutkielman kulku koostui kuvassa 1 esitetyistä vaiheista. Pääaineiston muodosti
strukturoidulla teemahaastattelulla kerätty haastatteluaineisto, joka analysoitiin kvalitatiivisella tutkimusotteella teoriaohjaavasti vastausten asiasisältöön keskittyen. Lisäaineistona käytettiin tutkijan omia havaintoja sekä päätöksentekoaineistoa, joka
on dokumentoitu Lappeenrannan kaupungin kokoushallintajärjestelmään. Tutkijan
omasta asemasta johtuen tiedonhankintastrategiana oli etnografia. Tutkijan asema
auttoi sekä aineistoon pääsyssä että aineiston syvällisemmässä ymmärtämisessä.
Tilanteet, joissa aineistoon pääsyssä oli käytetty tutkijan asemaa, kuvataan lähdeviitekäytännön mukaisesti. Tilanteet, joissa tulkintaa on tehty tutkijan omaan virkaaseman kautta saadulla ymmärryksellä, on kirjoitettu auki niin, että muutkin tutkijat
pystyvät päätymään samaan lopputulokseen.
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Kuva 1. Tutkielman vaiheet

Tutkimusraportin rakenne esitetään alla kuvassa 2. Tutkimuskysymykset on sijoitettu kuvan keskelle ja niistä lähtevät viivat osoittavat, miten tutkimusraportin eri osat
liittyvät tutkielman tavoitteeseen, tutkimuskysymyksiin vastaamiseen. Johdantoluvussa (1) esitellään tutkielman tavoitteet, tutkimuskysymykset, rajaukset, metodologia ja raportin rakenne. Kirjallisuuskatsaus muodostuu kahdesta pääluvusta, joista
ensimmäisessä (2) haetaan vastauksia etupäässä tutkielman pääkysymykseen
päätöksenteon teoreettisesta taustasta. Kirjallisuuskatsauksen toinen luku (3) antaa
vastauksia tutkielman alakysymyksiin, jotka liittyvät tiedon hankkimiseen, haluttaviin
ominaisuuksiin ja hyödyntämiseen. Luvussa 4 esitetään tämän tutkielman teoreettinen viitekehys tiivistetysti.

Tutkielman empiirisen osan sisältö sijoittuu kuvassa 2 tutkimuskysymysten oikealle
puolelle. Tutkimusmenetelmäluvussa (5) kuvataan tutkimuskohde, tiedonhankintastrategia, tutkimusaineisto ja aineiston käsittely. Luvun lopuksi arvioidaan tutkielman luotettavuutta. Aineiston analyysi tapahtuu teoriaohjaavana, joten teoreettinen
viitekehys näkyy jo tutkimustuloksia kuvaavassa luvussa (6). Johtopäätökset –luvussa (7) tutkielman teoreettinen ja empiirinen osa käy vuoropuhelua. Siinä tiiviste-
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tään tutkielman keskeinen anti sekä teorian että käytännön valossa ja annetaan jatkotutkimusehdotuksia. Lähteet ja liitteet esitetään harvardilaisen viittauskäytännön
mukaisina (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 334-335).

Kuva 2. Tutkimusraportin rakenne
Tutkielman keskeiset käsitteet ja niihin liittyvä kirjallisuuskatsaus esitetään kahdessa seuraavassa pääluvussa. Keskeiset käsitteet liittyvät tutkimuskysymysten
mukaisesti päätöksentekoon ja tietoon sekä näiden ominaisuuksien ja piirteiden erittelyyn. Ensin käsitellään päätöksentekoa ja sen vaiheita yleisesti. Päätöksenteon
kontekstia eritellään rationaalisen ja tietoperustaisen päätöksenteon näkökulmista
sekä kunnallisen päätöksenteon erityispiirteistä käsin. Erityisesti rationaalisen valinnan teoreettinen tarkastelu muodostaa sisällöllisesti varsin monipuolisen ja keskeisen osuuden. Tämän jälkeen käsitellään tutkielman alakysymysten teemoja, jotka
liittyvät tietoon ja tietojohtamisen prosesseihin, kuten tiedon hankkimiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen. Kirjallisuuskatsauksen päätteeksi esitellään yhteenveto,
joka muodostaa teoreettisen viitekehyksen tässä tutkielmassa.
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2 Päätöksenteon piirteet ja ominaisuudet
2.1 Päätöksenteko ja sen vaiheet
Päätöksentekoa voidaan määritellä ja eritellä monin eri tavoin. Seuraavassa esitetään tämän tutkielman kannalta keskeisimmät näkökulmat. Taylor ja Raden (2007)
jakavat päätöstyypit strategisiin, taktisiin ja operatiivisiin perustuen päätöksen arvoon, päätöksentekijään ja toistuvuuteen. Operatiivisten päätösten arvo on melko
alhainen. Se on luonteeltaan arkinen, yksittäiseen tapahtumaan liittyvä toimi, jonka
johdonmukaisuus ja toistettavuus ovat tärkeitä. Operatiivisia päätöksiä tehdään jatkuvasti ja niiden yhteenlaskettu arvo on suuri, joten toimintaprosessin on oltava hyvin suunniteltu ja linjassa ylempien tasojen päätösten kanssa. Taktiset päätökset
painottuvat hallintaan ja kontrollointiin. Niiden arvo ja merkitys on keskisuuri. Taktisiin päätöksiin tarvitaan tietoa ja sen inhimillistä tulkitsemista ja ne toistuvat viikoittain tai kuukausittain. (Taylor 2012, 50-51)

Strategiset päätökset ovat arvokkaita ja harvinaisia. Niissä päätöksenteko tapahtuu
organisaation ylimmillä tahoilla. Päätöksissä käytetään paljon erilaista tietoa ja arvioidaan lukuisia vaihtoehtoja. Tilanne on ainutkertainen ja se tehdään hyvissä ajoin
ilman aikapainetta. Päätöksen vaikutukset nousevat esiin vaikeasti ennakoitavissa
ja haasteellisissa tilanteissa. (Taylor 2012, 50-51) Tässä tutkielmassa puhutaan hyvin arvokkaista, monimutkaisista ja ainutkertaisista päätöksistä, jonka eri vaiheisiin
osallistuu useita eri tahoja, joten päätöksenteon tyyppi on selvästi strateginen.

Tässä tutkielmassa ollaan kiinnostuneita monimutkaisista päätöksistä, joten päätöksentekoprosessi vertautuu ongelmanratkaisuprosessiin. Tälle prosessille on ominaista, että siinä on eri vaiheita ja mukana on useita eri toimijoita. Solem (1992, 401)
määrittelee päätöksentekoprosessin vaihtoehtojen valintana ja päättämisen vaihtoehdoista valitsemisena. Uzonwannen (2014, 287-289) mukaan päätöksentekoprosessi sisältää useita vaiheita alkaen päämäärän, tavoitteen ja lopputuloksen määrittelystä, jatkuen vaihtoehtojen määrittelyyn ja arviointiin ja siitä edelleen yhden
vaihtoehdon valintaan eli päätökseen. Käytännössä prosessi on huomattavasti monimutkaisempi ja monitahoisempi.
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Balasubramanian, Nochurin, Henderssonin ja Kwanin (1999) esittelemä viisivaiheinen päätöksenteon malli (kuva 3 alla) kuvaa myös osuvasti tämän tutkielman viitekehyksessä tapahtuvaa päätöksenteon prosessia. Malli on kehitetty kuvaamaan tavoitteellisen päätöksenteon prosessia kognitiivisesta näkökulmasta, joten se tukee
edellä esitettyjä tämän tutkielman lähestymistapoja. Tavoitteellisen päätöksenteon
prosessin ensimmäisessä vaiheessa määritellään päätöksen konteksti ja tavoite.
Toisessa vaiheessa tunnistetaan tai luodaan huomioitavat vaihtoehdot. Kolmantena
vaiheena mallissa on huomioon otettavien tekijöiden, olettamuksien ja relevantin informaation määritteleminen. Seuraavana vaiheena on vaihtoehtojen relevanttien tekijöiden, olettamusten ja muuttujien arviointi. Tämän vaiheen tuloksena on päätös,
joka edesauttaa optimaalisimmin ensimmäisessä vaiheessa määritellyn tavoitteen
saavuttamista. Viimeisenä vaiheena on päätöksen toteuttaminen ja tulosten arviointi, joka keskittyy päätöksen vaikutuksiin. Tässä tutkielmassa ollaan kiinnostuneita
tietoperustaisen päätöksenteon valmistelusta, joten tutkielman fokus kohdentuu kolmeen ensimmäiseen vaiheeseen.

Kuva 3. Päätöksenteon vaiheet ja tutkielman painopiste (Balasubramanian et al.
1999)

Tässä tutkielmassa päätöksentekoa kytketään hyvin keskeisesti rationaaliseen ja
tietoperustaiseen kontekstiin. Eisenhardtin (1989) mukaan päätöksentekijöissä on
eroja siinä, minkä verran he käyttävät informaatiota, arvioivat eri vaihtoehtoja ja yhdistelevät eri lähteitä: Asiaan perehtynyt henkilö pystyy tekemään päätöksen nopeastikin, vaikka hän käyttäisikin siinä lukuisia tietolähteitä. Analysoituun tietoon perustuvat päätökset osuvat kuitenkin oikeaan todennäköisemmin kuin intuitioon perustuvat (Eisenhardt 1989). Davenport ja Harris (2007, 34) toteavat, että päätökset
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on parempi tietää kuin uskoa, luulla tai tuntea. Kaulan (2015) mukaan päätöksenteon laatu ja ajoitus paranee ja organisaatio pystyy tekemään viisaita päätöksiä, kun
viimeisin tieto pystytään esittämään oikeille ihmisille oikea-aikaisesti.

Jalonen (2015) esittää tietoon liittyviä prosesseja hallinnon keskeisimmiksi työvälineiksi. Simonin (1978) mukaan tietoa tarvitaan 1.) päätöksentekotilanteen havaitsemiseen, 2.) vaihtoehtoisten toimintamallien hahmottamiseen sekä 3.) sopivan toimintamallin valintaan. Päätös on onnistunut, jos eri vaiheiden tietoperusta on kunnossa ja ratkaisut osoittautuvat järkeviksi. Choo (1996, 329) on havainnut, että organisaatiot käyttävät tietoa kolmessa päämerkityksessä, jotka ovat toimintaympäristön muutoksen ymmärtäminen, uuden tiedon ja innovaatioiden luominen sekä
päätöksenteko. Tiedon käyttöön liittyviin prosesseihin palataan kattavasti tutkielman
myöhemmissä luvuissa.

Simon (1987) muistuttaa, että organisaation päätöksenteko ei ole pelkästään rationaalista, vaan yksilön toimintaa ohjaa myös intuitio, tunteet ja arvot: Tämän tyyppistä päätöksentekoa kuvataan rajoittuneen rationaalisuuden käsitteellä. Rajoittuneesta rationaalisuudesta huolimatta päätösten tulisi olla mahdollisimman hyviä (Simon 1987). Organisaatioiden menestystekijöiden tutkimuksessa tunnistetaan kaksi
yleistä toimintamallia; uusien toimintavaihtoehtojen etsiminen (exploration) ja olemassa olevien toimintavaihtoehtojen hyödyntäminen (exploitation). Uusien mahdollisuuksien etsimiseen liittyy keskeisesti etsimisen, tutkimisen ja kokeilemisen riskit.
Parhaassa tapauksessa riskinotto voi kannattaa, sillä tuloksena voidaan saada jotakin todella uutta, innovatiivista ja kilpailuetua tuottavaa. Olemassa olevien mahdollisuuksien hyödyntäminen viittaa pienin askelin etenevään kehittämiseen. Tätä
lähestymistapaa luonnehditaan varmemmaksi ja nopeammaksi, mutta heikommaksi
vaihtoehdoksi kilpailuedun saavuttamisen suhteen. Pitkälle tulevaisuuteen luotaavat strategiset päätökset olisi oltava luonteeltaan exploratiivisia. (March 1991, 71)

Liiketaloudellisessa päätöksenteon teoriassa (Ward 1954) ennakoidaan päätöksenteon vaikutuksia eri tilanteissa. Päätökset jaetaan taloudellisesti riskittömiin ja riskialttiisiin valintoihin. Päätöksentekijän kolmena keskeisenä piirteenä esitetään tietoa, herkkyyttä ja rationaalisuutta. Päätöksentekijän tulee siis tuntea läpikotaisiin
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sekä vaihtoehdot että niiden seuraukset. Herkkyys voidaan ymmärtää dynaamisena
tiedonkäsityksenä ja tilannetajuna. Rationaalisuutta Ward (1954, 380-382) erittelee
paremmuusjärjestyksen asettamiseen ja valinnan tekemiseen sillä periaatteella,
että jokin halutuista ominaisuuksista tai asioista toteutuu maksimaalisesti.

Ward (1954) vertaa päätöksentekoa valintojen tekemiseen, mitä se onkin: Valintoja
liittyy niin toiminnan tavoitteiden, vaihtoehtojen kuin keinojen asettamiseen. Choo
(1996) esittää päätöksenteon muodostuvan tiedon keruusta, vaihtoehtojen muotoilemisesta ja vaikutusten arvioinnista. Päätöksen tarkoitus on yleensä asetetun tavoitteen saavuttaminen tai käsillä olevan ongelman ratkaiseminen (Balasubramanian et al. 1999). Kunnallisessa päätöksenteossa valmistelija taustajoukkoineen on
analysoinut ja dokumentoinut usein lukuisia vaihtoehtoja, mutta esittää hyväksyttäväksi yleensä yhtä vaihtoehtoa, jolloin päätös kohdistuu siihen, päätetäänkö esityksen mukaisesti vai toisin. Valmistelija tekee siis valmistellessaan erittäin paljon valintoja ja käyttää näin omaa valtaansa ohjaten päätöksentekoa niin, että organisaatio voi saavuttaa tavoitteensa.

Rationaalisen päätöksenteon käsitteet voidaan esittää kuvan 4 avulla. Rajoittamaton rationaalisuus voidaan ymmärtää teoreettisena ja puhtaasti laskentaan perustuvana päätöksenteon mallina. Tämän tutkielman viitekehyksessä puhutaan vaikeasti
hahmotettavista ja monimutkaisista päätöstilanteista, johon rajoittamaton rationaalisuus ei tosiasiassa sovi. Rajoittunut rationaalisuus kuvaa paremmin tämän tutkielman päätöksenteon viitekehystä. Tätä tilannetta kuvaa tyydyttävän ratkaisun saaminen ja se, että ratkaisuun päädytään erilaisten havaitsemiseen ja tiedonkäsittelyyn liittyvien rajoitusten sekä ominaispiirteiden vallitessa. (Basel ja Bruhl 2013; Elster 1990)

Elster (1990, 24-25) määrittelee rationaalisen päätöksenteon tavoitteeseen nähden
parhaan keinon valitsemisena. Rationaalinen valinta tehdään sen tiedon varassa,
jonka uskotaan olevan paras. Elster (1990) muistuttaa, että valinta on kyseisessä
tilanteessa optimaalisin, mutta siihen voidaan päästä myös muilla keinoilla, kuin rationaalisen valinnan kautta. Elsterin (1990) määritelmä vastaa siis paremminkin ra-
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joittuneesti rationaalisen päätöksenteon tilannetta, jollaisia tosielämän valintatilanteet lähes aina ovatkin. Edellä kuvattu sopii hyvin kuvaamaan myös tässä tutkielmassa tarkasteltavan päätöksenteon viitekehystä.

Kuva 4. Rationaaliseen päätöksentekoon liittyvät käsitteet (Basel ja Bruhl 2013,
746)

2.2 Kunnallinen päätöksenteko
Kunnallisessa päätöksenteossa ylintä päätäntävaltaa käyttää poliittisin vaalein valittu kunnanvaltuusto. Sen tehtäviin kuuluu kunnan toiminnasta ja taloudesta vastaaminen. Valtuutettuja, varavaltuutettuja ja muihin kunnan luottamustoimiin valittuja henkilöitä kutsutaan luottamushenkilöiksi. (Kuntalaki) Jalosen (2006, 39) mukaan kunnallinen päätöksenteko voidaan tulkita laajasti tai suppeasti. Laajimmillaan
se tarkoittaa asian käsittelyä kokonaisuudessaan vireillepanosta täytäntöönpanoon.
Suppeimmillaan päätöksenteko voidaan nähdä päätösesityksen muotoilemisen,
asian ratkaisemisen sekä päätöksen asiakirjaksi muotoilemisen muodostamaksi kokonaisuudeksi. Kunnallinen päätöksenteko noudattaa dualismin periaatetta, jossa
kunnan toiminnot jaetaan päätösvallan käyttöön ja toisaalta valmisteluun, täytäntöönpanoon ja muuhun hallintoon. Varsin yleinen väite on, että kunnallinen päätöksenteko on valmisteltujen esitysten hyväksymistä ja todellista valtaa käytetään asioiden valmistelussa. (Jalonen 2006, 39-40)
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Asioiden valmistelu on kunnallisen päätöksenteon välttämätön vaihe (Kuntalaki
53§). Valmistelutapoja ei linjata lakisääteisesti, joten Jalosen (2006, 43-44) mukaan
valmisteluprosesseissa on suuria eroja kuntien välillä. Perinteisen näkemyksen mukaan kunnallisen päätöksenteon prosessi alkaa asian vireillepanosta ja etenee valmistelun ja päätöksenteon kautta toimeenpanoon. Asia voi tulla vireille luottamushenkilön tai muun kuntalaisen aloitteesta, viranhaltijan tai muun viranomaisen aloitteesta tai vaikkapa hakemuksesta. Perinteisen näkemyksen mukaan viranhaltijat
tekevät ensin valmistelutyötä ja päätöksentekijät tekevät sitten päätöksiä. (Jalonen
2006, 44-45)

Käytännössä valmistelu ja päätöksenteko tapahtuvat vuorovaikutuksessa valmistelu- ja päätöksentekovaiheiden sekoittuessa ainakin osittain toisiinsa. Kunnallisesta päätöksenteosta voidaan havaita rationaalisen päätöksenteon piirteitä, kuten
tavoitteellisuus, tehokkuus ja tuloksellisuus. Myös päätöksenteon rakenteellinen
muodollisuus ja käytettävän tiedon jäsentyneisyys antavat tukensa tavoitteelle rationaalisesta päätöksenteosta. Päätettävänä olevat asiat ovat usein kuitenkin erittäin moniulotteisia ja monimutkaisia. Samoin lopputulokseen vaikuttavat seikat ovat
vaikeasti ennustettavissa ja kontrolloitavissa. Tätä kokonaisuutta kuvataan alla kuvassa 5. (Jalonen 2006, 44-45)

Kuva 5. Kunnallisen päätöksenteon kenttä (Jalonen 2006)
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Kunnallisessa päätöksentekomenettelyssä tehtyä päätöstä voisi siis luonnehtia parhaaksi kompromissiksi, joka voitiin tehdä kyseisenä ajan hetkenä käytettävissä olleilla tiedoilla. Tutkielman kohdeorganisaatiossa Lappeenrannassa kunnanvaltuusto ja muut toimielimet kokoontuvat yleensä säännöllisesti hoitamaan päätöksentekotehtäviään virallisiin kokouksiin. Kaupungin toimintasäännöissä on linjattu,
mitä ja millaisia asioita viranhaltijat voivat itse päättää ja millaisia asioita päätetään
toimielimissä. Viranhaltijat valmistelevat kokouksissa käsiteltäviä asioita. Kokousten
asialistat päätösesityksineen julkaistaan hyvissä ajoin ennen kokouksia. Periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittävimmistä asioista luottamushenkiköillä on ollut
etukäteen tietoa. Joissakin tilanteissa valmistelupyyntö on tullutkin luottamushenkilöiltä (valtuustoaloite, kansalaisaloite). Usein pienimuotoisempia, mutta päätöksentekoa vaativia asioita tuodaan käsiteltäväksi viranhaltijoiden toimesta jatkuvasti.

Sujuva päätöksenteko on erittäin tärkeää erilaisten hankkeiden eteenpäin viemiseksi. Esimerkiksi haasteellinen ja uudella tavalla toteutettava koulurakennushanke on vaatinut noin 10 erilaista tiedonanto- ja päätöskäsittelyä eri toimielimissä.
Useat päätöksentekokerrat, esimerkiksi vain kerran kuussa kokoontuvat toimielimet
ja erilaiset varoajat niin ennen päätöksentekoa kuin päätöksenteon jälkeenkin aiheuttavat sen, että kunnallinen päätöksenteko näyttäytyy usein paljon aikaa vievänä
ja monimutkaisena prosessina.

2.3 Rationaalisen valinnan teoria
Päätöstilannetta kunnallisessa päätöksenteossa voidaan lähestyä myös taloustieteen käsitteistön kautta. Taloustieteen peruskäsitteistö pohjautuu siihen, että on olemassa usko johonkin ja tämän uskon pohjalta etsitään ratkaisuja ja näkemyksiä talouden ja erilaisten yhteisöjen sekä niissä toimivien yksilöiden käytännön ongelmiin.
Rationaalisen valinnan teoria lähtee siitä perusoletuksesta, että kaikki toimijat ovat
rationaalisia eli järkiperäisiä, loogisia ja suunnitelmallisia pyrkiessään tavoitteisiinsa.
Rationaalisen valinnan teoria ei ole kuitenkaan yhtenäinen ja yksiselitteinen kokonaisuus, vaan koostuu joukosta rationaalisen valinnan malleja. (Oppenheimer 2008)
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Esimerkiksi Oppenheimerin (2008) mukaan ihmisten käyttäytymistä valintatilanteissa voidaan selittää mieltymysten kautta. Mieltymykset nähdään pareittain esiintyvinä vaihtoehtoina, joista ihminen valitsee aina toisen. Valittu kohde on parempi
kuin toinen eli se on teorian mukaan täydellinen. Mieltymys on transitiivinen, eli vertailukohteet ovat suhteessa toisiinsa. Mieltymys on myös refleksiivinen eli vaihtoehdot ovat itsessään yhtä hyviä. Yksilöllisiin vaihtoehtoihin liitetään kolme lisäominaisuutta: maksimointi, vakaus ja ainutlaatuisuus. Ihmisten oletetaan valitsevan aina
edullisimman vaihtoehdon, valinnan ensisijaisuus on pysyvä ja yksilöillä on vain yksi
paras vaihtoehto. Rationaalisen valinnan teorian mukaisesti ihmisen käyttäytyminen, tavoitteet ja valintojen seuraukset voidaan selittää näiden seitsemän ominaisuuden avulla. (Oppenheimer 2008) Kun rationaalisen valinnan teoriaa tarkastellaan hallinnon tutkimuksen kontekstissa, kohdataan varsin nopeasti rajoittuneen rationaalisuuden käsite.

Teoriassa päätöksenteko perustuu rationaalisuuteen. Käytännössä täydellinen informaatio organisaation tavoitteista, mahdollisista vaihtoehdoista ja tuotosten arvosta organisaatiossa ei ole mahdollista. Päätöksenteon monet intressit, yksilöiden
ja ryhmien erilaiset näkemykset, puutteellinen informaatio ja kompromissit tarkoittavat, että päätöksenteossa on muitakin, kuin tietoon ja rationaalisuuteen liittyviä piirteitä. (Choo 1996) Rajoittuneen rationaalisuuden käsitteen ensimmäisenä esitellyt
Herbert Simon (1955, 99-100) muistuttaa, että rajoittunut rationaalisuus johtuu myös
tiedon epätäydellisyydestä: Objektiivinen rationaalisuus päätöksenteossa tarkoittaisi kaikkien vaihtoehtojen, eli jokaisen valinnan ja tulevaisuuteen sijoittuvien seurauksien täydellistä tuntemista. Tiedonkeruu päätöksenteossa on usein kuitenkin
sattumanvaraista, epätarkkaa ja vaihtoehtoja yksinkertaistavaa.

Rajoittuneella rationaalisuudella tarkoitetaan yleisellä tasolla hyvää tarkoittavaa rationaalista käyttäytymistä, joka kuitenkin suhteutuu saadun tiedon laadukkuuden rajoituksiin ja ihmisen tiedonprosessointikyvyn rajallisuuteen (Simon 1955, 99-100).
Läheisesti rajoittuneen rationaalisuuden käsitteeseen liittyy myös rajoittuneen tietoisuuden käsite (bounded awareness). Ilmiössä on kyse kuilusta päätöksen kannalta
oleellisen tiedon ja mielen rajaaman huomion välillä. (Bazerman & Moore 2013, 63)
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Rajoitettua tietoisuutta voi esiintyä monissa päätöksentekoprosessin vaiheissa. Tärkeä tieto voi jäädä huomaamatta päätöstä tehtäessä. Toisaalta tiedon tärkeys voi
jäädä ymmärtämättä ja tieto jätetään näin käyttämättä. Joissakin tilanteissa omaa
tietoa ei jaeta muille, jolloin rajoitetaan muiden tietoisuutta. (Bazerman & Chugh
2006, 90) Tutkielman empiirisessä ollaan kiinnostuneita siitä, tunnistavatko tutkimuksen kohteet näitä subjektiivisen rajallisuuden piirteitä päätöksentekoprosessissa reflektoidessaan haastattelukysymyksiä.

Rajoittuneeseen tietoisuuteen liittyviä päätöksenteon harhoja ovat esimerkiksi rajoitettu eettisyys, huomaamaton sokeus, muutossokeus, keskittymisilluusio, keskeisyysharha ja vertailuryhmän unohtaminen. Rajoitettu eettisyys ilmenee siten, että
ihmiset tekevät eettisiä päätöksiä ilman ymmärrystä niiden seurauksista ja epäeettisestä luonteesta (Bazerman & Sezer 2016, 95-96). Huomaamatonta sokeutta voi
esiintyä tilanteissa, joissa henkilö keskittyy voimakkaasti yhteen asiaan ja jättää
huomiotta helposti nähtävissä olevia muita tekijöitä (Bazerman & Chugh 2005, 11).
Muutossokeus on samankaltainen ilmiö, joka koskee muutostilanteen havaitsemista
(Chugh & Bazerman 2007, 5). Keskittymisilluusiossa annetaan liikaa painoarvoa
sille tiedolle, jota on saatavissa verrattuna tietoon, jota ei ole saatavissa (Schkade
& Kahneman 1998, 345). Keskeisyysharhalla tarkoitetaan tilannetta, jossa yksilölle
tärkeä yksittäinen tapahtuma vaikuttaa henkilön yleiseen tunnetasoon kokonaisvaltaisesti, vaikka kokonaisuudet muodostuvat todellisuudessa monen asian summana. (Bazerman & Moore 2013, 67-68) Vertailuryhmän unohtamisella tarkoitetaan
tilanteita, joissa esimerkiksi alan kilpailutilannetta ei ole huomioitu riittävästi (Bazerman & Moore 2013, 79). Näiden päätöksenteon harhojen olemassaolon selvittäminen vaikuttaa mielenkiintoiselta myös tämän tutkielman kohdalla.

Rajoittuneen rationaalisuuden seurauksena organisationaaliset toimijat käyttäytyvät
Choon (1996, 331) mukaan kahdella erilaisella tavalla tehdessään päätöksiä. Optimaalisen ratkaisun sijaan voidaan etsiä tyydyttävää tai tarpeeksi hyvää ratkaisua.
Toinen tapa on yksinkertaistaa päätösprosessia siten, että noudatetaan rutiineja ja
sovelletaan opittuja sääntöjä. Tällä tavalla vältetään epävarmuutta ja vähennetään
monimutkaisuutta. Intuitiivisia ja emotionaalisia ensi käden päätöksiä tulisi pyrkiä
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välttämään (Sheard & Kakabadse 2007, 528-529). Mitä runsaammin aikaa on käytettävissä harkitulle päätöksenteolle ja mitä suurempi joukko ihmisiä on tekemässä
päätöstä, sitä parempia päätöksiä saadaan aikaan (Bazerman & Moore 2013, 6970).

Rationaalisella päättelylle on siis kilpailevia ja kyseenalaistavia näkemyksiä. Esimerkiksi Halko & Hytönen (2014) tuovat esille, että päätöksentekijät eivät pelkästään maksimoi omaa hyötyään, vaan päätöksentekokäyttäytymiseen vaikuttavat
esimerkiksi fysiologinen olotila, tunnereaktiot, päätöksenteon ympäristö ja päätösongelman kuvauksen sanamuodot. Gilovich, Griffin & Kahneman (2002) esittelevät
päätöksentekoheuristiikkoja, eräänlaisia mielen oikopolkuja, jotka vaikuttavat päätökseen: Tunneheuristiikalla viitataan päätöksentekotilanteeseen, johon on vaikuttanut jopa täysin epäoleelliset tunnetilat, kuten sää ja sen aiheuttama mieliala. Saatavuusheuristiikalla viitataan puolestaan siihen, että päätöksentekijän ajatellaan valitsevan niitä vaihtoehtoja, jotka tulevat helpoiten mieleen. Edustavuusheuristiikalla
viitataan tilanteeseen, jossa päätöksentekoprosessia on ohjannut virheelliset, esimerkiksi mielikuviin perustuvat todennäköisyysarviot. Etenkin saatavuusheuristiikan
mukaista toimintaa voi ajoittain ilmetä päätöksenteon valmistelussa.

Päätöksentekoa periaatteessa helpottavien heuristiikkojen ohella päätökset voivat
poiketa optimaalisesta erilaisten kognitiivisten harhojen tai vääristymien vuoksi.
Näitä ovat Gilovichin et al. (2002) mukaan erityisesti ylioptimismi ja vahvistusharha.
Ylioptimismilla ymmärretään päättäjien taipumuksena yliarvioida omia kykyjään, tietojaan ja taitojaan. Vahvistusharhalla tarkoitetaan sitä, että päättäjät omaksuvat parhaiten sellaista tietoa, joka tukee heidän omia aikaisempia käsityksiään. Gilovich et
al. (2002) Kahneman (2012) jakaa ajatteluprosessit kahteen systeemiin. Systeemi
1:n ajatellaan toimivan automaattisesti ja tunneperäisesti eli nopeasti, ilman vaivannäköä ja tiedostamattomasti. Edellä kuvatut heuristiikat ja kognitiiviset harhat vaikuttavat tällöin päätöksentekoon. Päätöksenteko on rajoittuneesti tiedostettua ja rationaalista. Systeemi 2:n nähdään vaativan vaivannäköä. Se on hidas ja hallittu.
Päätökset tehdään tällöin tiedostetusti. Tässä heuristiikoista ja kognitiivisista harhoista on irtauduttu ja päätöksenteko on rationaalista. Tutkielman empiiriseen
osassa ollaan kiinnostuneita näiden systeemien olemassaolosta.

28

Paronen (2015) tutki rationaalista päätöksentekoprosessia, joka liittyi sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen. Case-tutkimuksessa päätöksenteon rationaalisuutta tarkasteltiin Elsterin (1990) rationaalisen päätöksenteon malliin verraten. Elsterin rationaalisen päätöksenteon malli sopii kuvaamaan tämänkin tutkielman päätöksentekoprosessin kulkua. Mallissa rationaalisuus määritellään uskomusten ja
preferenssien rationaalisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että valintojen on perustuttava oikeaan tietoon, joka on muodostunut autonomisesti ilman vallankäyttöä. Myös
preferenssijärjestyksen on oltava riippumaton ulkopuolelle jääneistä vaihtoehdoista.
Tällöin oletetaan, että parempia vaihtoehtoja ei ole saatavilla. Preferenssien on oltava myös eettisesti ja moraalisesti hyväksyttäviä, eikä päätöksentekoketju saa sisältää ajattelun vääristymiä. (Elster 1990)

Päätökselle asetettujen tavoitteiden tulisi olla rationaalisia ja hyvin perusteltuja, joten niiden on oltava puolueettomia ja perustuttava riittävään tietoon. Toiminnan ajatellaan tapahtuvan yksilöiden kautta. Yksilön omat tavoitteet ja päätöksellä haettavat tavoitteet ovat syitä yksilön toiminnalle eli päätökselle. Rationaalinen yksilö valitsee sen vaihtoehdon, joka toteuttaa hänen tavoitteitaan parhaiten tai se perustuu
hyvin perusteltuihin määriteltyihin tavoitteisiin. Parhaan mahdollisen valinnan tueksi
hankitusta tiedosta on siis saatu riittävät eli päätöksentekoon tarvittavat todisteet.
(Elster 1990) Tutkielman kontekstissa päätöksiä tekevä valmistelija edustaa organisaatiotaan ja yksilön omat tavoitteet ovat taka-alalla, mutta edellä esitetyn mukaisesti siis läsnä. Valinnat tapahtuvat yksilöiden tekeminä ja tiettyjen rajoitusten vallitessa, mistä johtuen Elsterin (1990) mallin sopii tutkielman kontekstiin.

Elsterin rationaalisen päätöksenteon mallin (vrt. kuva 6) mukaan päätös voi muodostua suoraan yksilön mieltymysten ja toiveiden (tavoite) perusteella. Tässä tilanteessa tarvittava tieto on jo olemassa ja uutta tietoa ei käytetä (vrt. Kahneman 2012
systeemi 1, osoitettu punaisella nuolella ja numerolla 1). Tämä yhteys on kuvattu
katkoviivalla kuvassa 6. Päätöksenteon tulisi pohjautua hyvin perusteltuun tietoon
ja evidenssin perusteella muodostuneisiin uskomuksiin (vrt. Kahneman 2012 systeemi 2, osoitettu punaisella nuolella ja numerolla 2). Rationaalinen yksilö valitsee
sen vaihtoehdon, joka toteuttaa hänen (organisaationsa) tavoitteitaan parhaiten.
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Rationaalisen toiminnan ongelmat voivat liittyä tietojen käsittelyyn liittyviin ongelmiin
tai päätöksentekoa motivoiviin harhoihin. (Elster 1990) Malli sopii tutkielman viitekehykseen hyvin siksi, että se ottaa huomioon rajoittuneen rationaalisuuden, kuten
uskomusten, henkilökohtaisten tavoitteiden ja tiedon reliabiliteetti- ja validiteettikysymysten läsnäolon, korostaen organisaation tavoitteiden mukaista päätöksentekoa.

Kuva 6. Rationaalisen päätöksenteon malli Elsteriä (1990, 31) soveltaen

Mallissa (kuva 6) nuolet kuvaavat kolmea yhteyttä suhteessa rationaaliseen päätökseen. Mallissa tavoitteet pohjautuvat aikaisempaan tietoon ja uskomukset voivat
muuttua keräämällä uutta tietoa. Tietoperustaisesta lähestymistavasta johtuen tavoitteiden ja päätöksen välistä suoraa yhteyttä kuvataan sovelletussa mallissa katkoviivanuolella (osoitettu punaisella nuolella ja numerolla 1), koska suora päätös
aikaisempien tietojen ja perusteluiden varassa ei ole tietoperustaisen näkemyksen
mukaan suositeltava toimintatapa. Tavoitteiden ja uskomusten välissä oleva yhteys
on katkaistu, kuten alkuperäisessäkin mallissa, koska rationaalisen ja tietoperustaisen näkemyksen mukaan uskomuksilla ei tulisi olla sijaa päätöksenteossa ennen
kuin niitä on koeteltu ja päivitetty uudella tiedolla ja evidenssillä. Tiedon konversion
ja dynaamisen luonteen vuoksi malliin tehtiin vielä yksi lisäys, iteraatioluuppi, kuvaamaan tiedonkäsitystä tässä tutkimuksessa. Tämä muutos on osoitettu kuvassa
punaisella nuolella ja numerolla 2 ja sitä perustellaan lisää tutkielman seuraavissa
osissa. Malli mukailee Elsterin (1990) esittämää rationaalisen päätöksenteon mallia.
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Rationaalisen toiminnan ongelmat voivat johtua tietojen käsittelyn ongelmista ja rajoitteista sekä päätöksentekoa motivoivista harhoista (Elster 1990). Edellä käsiteltiin
näihin teemoihin liittyneitä Bazermanin ja Kahnemannin tutkimusryhmien havaintoja. Jalonen (2015) toteaa, että julkishallinnossakin ymmärretään tiedon merkitys,
mutta tietoa hyödynnetään joskus puutteellisesti. Tiedolla johtamisen tavoitteena on
faktoihin perustuvan kokonaiskuvan muodostaminen organisaation toimintaympäristöstä. Tieto faktoista ei välttämättä aina näy toiminnassa. Julkishallinnossa tieto
on paitsi faktoja, myös arvoihin ja uskomuksiin perustuvia näkemyksiä. (Jalonen
2015) Kuvassa 6 esitetty Elsterin mallia mukaileva rationaalisen päätöksenteon
malli huomioi näiden pehmeiden elementtien läsnäolon ja korostaa yhdessä muodostettua tilannekohtaista näkemystä päätöksenteon pohjatietona. Mallin toimivuutta koetellaan ja kehitetään kirjallisuuskatsauksen seuraavissa luvuissa ja tutkielman empiirisessä osassa. Malliin palataan myös tutkielman tulosten yhteenvedossa, pohdinnassa ja johtopäätöksissä.
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3 Tieto ja sen ominaisuudet
3.1 Tieto käsitteenä
Tässä pro gradu –tutkielmassa päätöksenteon käsitteitä kytketään tietoon, joten
seuraavassa määritellään, mitä tiedolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan. Tiedolle
löytyy useita määritelmiä ja lähestymistapoja. Tieto ja informaatio mielletään suomenkielessä usein synonyymeinä. Karvonen (2000) erottelee näitä toisistaan siten,
että informaatio olisi viestittyä tietoa, kun taas tieto on tässä tarkastelussa staattisempi: henkilöllä joko on tietoa kyseisestä asiasta, tai ei ole.

Ståle & Grönroos (1999, 49) sekä Bouthiller ja Shaever (2002, 4-5) esittävät tiedon
hierarkkisena järjestelmänä: Data nähdään raakatietona, kuten merkkeinä ja koodeina. Informaatio on merkityksen saanutta dataa. Tieto on ihmisen prosessoimaa
informaatiota. Prosessoinnin aikana yksilö jäsentää saamansa informaation, vertailee sitä aiempiin tietoihinsa ja kokemuksiinsa, keskustelee saamastaan informaatiosta ja yhdistelee sitä tietorakenteisiinsa ja lopulta tekee johtopäätöksiä. Hierarkkisen mallin seuraavat tasot ovat ymmärrys ja viisaus. Ymmärrys voidaan nähdä sisäistettynä tietona. Viisauteen liitetään syvällinen kokemuspohja, inhimillisyys, eettisyys ja oikea-aikaisuus.

Nonakan (1995, 58) mukaan tieto ja informaatio voidaan tarvittaessa erotella toisistaan, jolloin tieto nähdään laajempana, henkilökohtaisten arvojen, uskomusten,
merkitysten ja ymmärryksen muodostamana kokonaisuutena ja informaatio neutraalina erilaisten viestien virtana. Nonakan määritelmä tiedosta on siis samankaltainen edellä esitettyjen näkemysten kanssa. Tässä tutkielmassa termejä tieto ja informaatio käytetään toistensa synonyymeinä. Karvosen (2000) esittämän mukaisesti myös termejä tieto, ymmärrys ja viisaus käytetään asiayhteyteen soveltuvalla
tavalla kuin ne olisivat tiedon hierarkiamielessä samankaltaisia. Päätöksentekoprosessissa liikutaan tiedon hierarkiatasoilla jatkuvasti, mutta niiden erottelua mielekkäämmäksi koetaan päätöksentekoaineiston tuottamisen prosessin eli tiedon prosessoinnin tutkiminen, jolloin tietoon liittyviä kysymysteemoja ovat esimerkiksi seuraavat: miten päätöksentekoaineistoa valmistellaan, mitä tietolähteitä käytetään ja
mitkä asiat vaikuttavat lopullisen päätösesityksen sisältöön.
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Tiedon epistemologiset ja ontologiset lähtökohdat vaikuttavat tämän tutkielman teoreettisiin lähtökohtiin. Spender (1996, 48) erittelee tiedon luonnetta tarkastelijan näkökulmasta: Realistit näkevät tiedon havaittavissa ja tiedostettavissa olevana. Empiirikot ajattelevat, että tieto vastaa todellisuutta. Rationalistit ajattelevat, että todellisuus on looginen rakennelma. Tämän tutkielman kannalta keskeinen havainto on
se, että tieto rakentuu ihmisten mielissä sisältäen objektiivisesti todistettavien asioiden lisäksi subjektiivisia elementtejä, kuten henkilökohtaisia tulkintoja, tunteita ja
kognitiivisia rajoituksia. Tässä mielessä suhteellinen tiedonkäsitys sopii tähän tutkielmaan.

Uus-kantilaisen lähestymistavan mukaan tieto voitaisiin määritellä todistetuksi tosi
uskomukseksi, joka on aistein koettavissa ja päätellen todistettavissa. Tällöin universaali ajasta ja paikasta riippumaton totuus olisi tiedon ylin aste. Lähestymistapa
on yleinen ja sopii esimerkiksi luonnontieteellisten ilmiöiden selittämiseen. Tieteen
falsifikaatioperiaatteen mukaisesti tieto on totta vain, kunnes toisin osoitetaan.
(Spender 1996, 46-47) Tästä lähestymistavasta poimitaan periaatteet aiemman tiedon hyödyntämisestä, ilmiöiden havainnoinnista ja tiedon analysoinnista. Ajatus universaalista totuudesta ei sovi tämän tutkielman viitekehykseen.

Esimerkiksi tietojohtamisen uranuurtajana pidetyn Nonakan tulkinta (1995, 58) vahvistaa suhteellisen totuuden tulkintaa: Tieto voidaan ymmärtää perusteltuna uskomuksena, jossa dynaamisen inhimillisen perusteluprosessin myötä henkilökohtaiset
uskomukset lähestyvät ”totuutta”. Tiedon luonteen (epistemologia) erittely jatkumolla hiljainen tieto – eksplisiittinen tieto liittyy keskeisesti tiedon dynaamiseen luonteeseen ja uuden tiedon luomiseen. Samoin tiedon sijainti (ontologia) yksilön, ryhmän, organisaation ja organisaatioiden välillä on kiinnostavaa uuden tiedon, kuten
mahdollisimman hyvien päätösesitysten luomisen näkökulmasta. Hiljainen tieto
nähdään yksilöillä olevana tietotaitona ja osaamisena, jota on vaikea sanoin selittää.
Eksplisiittinen tieto on esimerkiksi kirjoitettua tietoa, kuten toimintaohjeita ja teorioita. Sen voi omistaa myös organisaatiot. (Nonaka 1995, 61)
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Tämän tutkielman ja käsillä olevan tieteenalan kannalta keskeistä on uuden tiedon
luominen organisaation käyttöön, tässä tapauksessa päätöksenteon tueksi. Tiedon
tunnistamisen, jakamisen, luomisen, soveltamisen ja tallentamisen prosessit ovat
tässä näkökulmassa keskeisiä (Heisig 2009). Nonakan (1995, 62) esittelemä nelivaiheinen SECI -malli kuvaa tähänkin tutkielmaan sopivalla tavalla uuden tiedon
luomista organisaatiossa (kuva 7).

Kuva 7. Tiedon konversion (Nonaka & Takeuchi 1995, 62) liittyminen tutkielman
viitekehykseen

Nonakan (1995) mallissa tiedon luonne ja sijainti vuorottelevat ja tieto jalostuu spiraalimaisesti: Sosialisaatiovaiheessa (socialization) hiljainen tieto (osaaminen) siirtyy oppipoika-kisälli periaatteella henkilöltä toiselle. Tämän tutkielman viitekehyksessä voisi ajatella isoja päätöksiä (esim. talousarvioesitys) valmistelevaa tiimiä,
joka tekee tiivistä yhteistyötä. Ulkoistusvaiheessa (externalization) tietoa tuotetaan
esitysmuotoon. Tämän tutkielman viitekehyksessä kyseessä olisi isojen päätösesitysten vastuualuekohtainen virkamiesvalmistelu, jossa tuotetaan laaja omaa vastuualuetta koskeva aineisto.

Nonakaa (1995, 62) edelleen soveltaen yhdistelyvaiheessa (combination) eksplisiittisessä muodossa olevaa tietoa yhdistellään uudella tavalla. Esimerkkitapauksessa
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vastuualueiden valmisteluaineisto yhdistetään kokonaisuudeksi. Tässä vaiheessa
asiaa käsitellään jo päätöksentekijöiden kanssa päätöksentekovaiheen sujuvoittamiseksi. Edellisessä vaiheessa valmisteltua aineistoa on muokattava kenties runsaastikin. Sisäistämisvaiheessa (internalization) uutta tietoa hyödynnetään käytännössä (Nonaka 1995, 62). Esimerkkitilanteessa päätösehdotuksen sisältö ja merkitys on siis ymmärretty ja on saatu aikaan päätös. Uusi tieto (paras mahdollinen päätös) auttaa organisaatiota menestymään toimintaympäristössään.

Yhteenvetona todetaan, että tässä tutkielmassa


Käsitteitä tieto (knowledge) ja informaatio (information) käytetään tilanteeseen sopivalla tavalla ja voidaan tarkoittaa siis samaa asiaa. Käsitettä data
tarkoitettaessa käytetään aina termiä data.



Tieto ymmärretään suhteellisena ja kontekstisidonnaisena. Tieto rakentuu ihmisten mielissä sisältäen objektiivisesti todistettavien asioiden lisäksi subjektiivisia elementtejä, kuten henkilökohtaisia tulkintoja, tunteita ja kognitiivisia
rajoituksia.



Tieto nähdään dynaamisena eli muuttuvana. Keskeistä on tiedon luonteen
(hiljainen- eksplisiittinen) ja sijainnin (yksilö-ryhmä) vaihtelu.



Nämä piirteet muodostavat keskeisen osan kirjallisuuskatsauksen lopussa
esitettävästä tutkielman teoreettisesta viitekehyksestä.

3.2 Tietoperustainen organisaatiokäsitys
Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkimusongelmaa lähestytään Grantin (1995) esittelemän tietoperustaisen organisaatiokäsityksen viitekehyksessä. Tietoperustainen
näkemys on Spenderin (1996, 45) mukaan jatkumo resurssiperustaiselle organisaationäkemykselle. Organisaation kestävää kilpailuetua luovat resurssit ovat luonteeltaan harvinaisia, arvokkaita, vaikeasti kopioitavia ja vaikeasti korvattavia. Tieto- ja
osaamisresurssit ovat usein tällaisia. (Barney 1991)
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Tietoperustaisen organisaatiokäsityksen perusoletukset ovat:
1.) Organisaation menestys perustuu sen kykyyn luoda, säilöä ja soveltaa tietoa.
Tiedolla tarkoitetaan kaikkia sen muotoja (esim. informaatio, osaaminen, taidot).
2.) Tieto voidaan luokitella myös helposti jaettavissa olevaan eksplisiittiseen tietoon ja vaikeammin kommunikoitavaan, usein henkilökohtaiseen osaamiseen perustuvaan implisiittiseen tietoon.
3.) Yksilöt hakevat ja käsittelevät tietoa. Erityisesti implisiittisen tiedon kohdalla
tieto on tallentuneena yksilön tietorakenteisiin.
4.) Inhimillisen käsityskyvyn ja ajan rajallisuuden johdosta ihmisten on erikoistuttava tiedonkäsittelyssä.
5.) Uuden tiedon luomisessa yhdistellään tyypillisesti useita eri tiedonaloja, joten
prosessi vaatii yhteistyötä. (Grant 1995, 18)

Ensimmäinen asiakohta antaa tavoitteelliset lähtökohdat onnistuneelle päätöksentekoprosessille. Davenportin ja Harrisin (2007, 34) mukaan analysoituun tietoon perustuvat päätökset osuvat oikeaan todennäköisemmin kuin intuition varassa tehdyt
päätökset. Organisaation menestys perustuu tietoon. Onnistunut päätöksentekoprosessi on keskeinen menestystekijä (Grant 1995; Simon 1978). Päätöksen on oltava optimaalinen eli paras mahdollinen (Elster 1990, 24-25). Tästä teemasta keskusteltiin päätöksentekoa koskevissa kappaleissa ja se jatkuu myös tutkimusraportin seuraavissa luvuissa.

Toinen ja kolmas asiakohta tarkentavat tiedon olemusta, saatavuutta ja hyödynnettävyyttä. Näitä teemoja käsiteltiin kappaleessa 3.1. Erityisesti implisiittinen tieto ja
osaaminen ovat organisaation asiantuntijoilla. Organisaatiot ovat usein järjestäytyneet neljännen asiakohdan hengessä asiantuntija-aloittain. Parhaan mahdollisen
päätöksen aikaansaamiseksi on viidennen asiakohdan mukaisesti tehtävä laajaalaista yhteistyötä. Nämä teemat käsitellään seuraavissa luvuissa.

Tietoperustainen organisaatiokäsitys tuo mukanaan myös päätöksenteon haasteita.
Tiedolla johtamisen haasteita voidaan lähestyä myös epävarmuuden, monimutkai-
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suuden, epäselvyyden ja monitulkintaisuuden näkökulmista. Päätöksenteon kannalta relevantin tiedon puutteesta syntyvää epävarmuutta voidaan vähentää organisaation sisäisten ja ulkoisten tiedonkulun, -hakemisen ja säilyttämisen järjestelmällisessä kehitystyöllä. Asioiden ja ilmiöiden monimutkaisia riippuvuussuhteita voidaan puolestaan selkiyttää informaation visualisoinnilla. Epäselvyyden kokemista
voidaan puolestaan lieventää moniammatillisella yhteistyöllä. Monitulkintaisuuden
selventämiseksi esitetään asioiden ja ilmiöiden moniäänistä merkityksellistämistä.
Hallinnon kehittämisessä faktatieto merkitsee paljon, mutta myös kansalaisten osallistamisella ja kokemusperäisellä tiedolla on merkitystä. (Jalonen 2015, 9-13)

Seuraavissa luvuissa perehdytään siihen, miten muun muassa näitä haasteita voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon päätöksenteon valmistelutyössä.
Näissä luvuissa tiedon hankkimista, hyödyntämistä ja ominaisuuksia koskevissa luvuissa tiedon ominaisuuksien erittely on relevanttia. Käsitteellä tieto viitataan käsitteisiin informaatio (information) ja tietämys (knowledge), mutta ei käsitteeseen data,
joka johdattaisi tutkielmaa eri suuntaan ja pois tutkimuskysymysten fokuksesta.

3.3 Tiedon hankkiminen
Alavin (2001, 110) mukaan tietämys on henkilökohtaista ja se pitää pystyä ilmaisemaan toisille ymmärrettävällä tavalla, sillä vain yksilön aktiivisesti prosessoimasta
tiedosta on hyötyä. Periaatteellisella tasolla sen ajatellaan muodostuvan Nonakan
(1995) esittelemän uuden tiedon luomisen mallin (SECI) mukaisesti. Tässä luvussa
tietoa käsitellään tutkimuskysymysten mukaisesti konkreettisemmalla tasolle ja tarkastellaan sitä, mitä tietoa päätöksenteon valmistelijat haluavat sekä miten sitä
konkreettisesti hankitaan ja saadaan. Esimerkiksi Turnerin ja Makhijan (2012, 661)
mukaan tiedon kerääminen ja prosessointi ovat välttämättömiä päätöksenteon vaiheita, jotka tapahtuvat eri organisaatioissa eri tavoin ja vaihdellen myös yksilökohtaisesti. Puolestaan Savolaisen (2016, 16) mukaan tiedon tarve voi syntyä yleisestä
mielenkiinnosta tai välillisestä tarpeesta, kuten työtehtävän tai ongelman ratkaisemistarpeesta.

37

Tieto voidaan hankkia, mutta sitä voidaan saada myös pyytämättä (Frishammar
2003) ja tämä tilanne aiheuttaa reagointitarpeen. Tiedon hankkiminen voidaan ymmärtää dynaamisena prosessina, jossa halutaan tarkoituksellisesti etsiä tietoa paremman ymmärryksen ja tietämyksen saavuttamiseksi (Choo 2002, 29). Aguillar
(1967) määrittelee tiedonhankinnan intensiteetin ja kohdentamisen nelikenttänä:
matalan intensiteetin ja kohdentamisen hakutyyppejä ovat yleinen havainnointi ja
epämuodollinen hakeminen, korkean intensiteetin tyyppejä ovat kohdennettu havainnointi ja muodollinen hakeminen. Keskeiset tiedon hankinnan lähteet voidaan
jakaa organisaation sisäisiin ja ulkoisiin lähteisiin, sekä henkilöiden välisiin ja eihenkilöityviin lähteisiin, kuten dokumentteihin, tilastoihin ja muuhun kirjalliseen eksplisiittiseen tietoon (Auster & Choo 1994).

Tiedonhankintatapaan vaikuttavat sekä konteksti- että henkilösidonnaiset tekijät.
Tiedonhaun kontekstiin liittyviä seikkoja ovat esimerkiksi kuten sijaintitekijät, sosiaaliset suhteet, kulttuuri, taloudelliset ja teknologiset seikat sekä se, onko haetaanko
tietoa työkäyttöön vai vapaa-ajan aktiviteetteihin. Tiedonhaun tavat vaihtelevat yksilöittäin esimerkiksi yhteiskunnallisen aseman, asiantuntijuuden ja psykologisten
taipumusten mukaan. Tiedonhakijan aikaisemmat tiedot, koulutus ja kokemus vaikuttavat tiedonhankintatapoihin. Valittavaan tiedonhankintatapaan vaikuttaa tiedon
tarpeen, kontekstin ja yksilöllisten ominaisuuksien sekä piirteiden lisäksi merkittävästi myös tiedon hankkimiseen käytettävissä oleva aika. (Savolainen 2016, 2-3)
Tutkielman kohteena olevat päätöksenteon valmistelijat ovat keski-ikäisiä korkeasti
koulutettuja asiantuntijoita, joten seuraavassa esitettävät tutkimukset tiedonhankintatavoista katsotaan olevan yleistettävissä kohdejoukkoon.

Adewale, Mansor, Yusuf ja Onikoski (2017) tutkivat lakimiesten tiedonhankintatapoja. Asiantuntijoiden tyypillisin tarve tiedonhakemiselle on käsillä olevan haasteellisen ja monimutkaisen työtehtävän ratkaiseminen. Tutkimuksessa havaittiin, että
haasteellisuuden kokeminen ja siten lisätiedon tarve riippuu keskeisesti lainoppineen iästä, koulutuksesta ja kokemuksesta. Iän perusteella alle 40 -vuotiaat kokivat
useammin epävarmuutta ja joutuivat hankkimaan lisätietoa kuin yli 40 -vuotiaat. Aineisto jakautui koulutuksen perusteella siten, että alemman korkeakoulututkinnon
(n=212) omaavat lainoppineet kokivat merkittävästi useammin epävarmuutta kuin
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ylemmän korkeakoulututkinnon (n=111) omaavat. Työkokemuksen perusteella 15 –
vuoden työuran jälkeen epävarmuuden tunne oli merkittävästi vähäisempää kuin
ennen sitä. Tämän tutkielman informantit ovat keski-ikäisiä, korkeasti koulutettuja ja
kokeneita, joten heidän voisi olettaa olevan melko varmoja siinä, mitä ovat tekemässä.

Lin, Lin, Panin ja Hanin (2019) tutkivat strategista suunnittelua tekevien asiantuntijoiden tiedonhankintatapoja. Useiden muiden tutkimusten tapaan sisäiset tiedonlähteet koettiin tärkeimmiksi ja edelleen korostettiin henkilökohtaisen sisäisen luottohenkilön merkitystä tiedonlähteenä. Organisaation sisäiset työpajat, aivoriihet, kokoukset ja haastattelut olivat tärkeitä työtapoja uuden tiedon keräämiseksi. Myös
vapaa ja helppo pääsy organisaation sisäisiin dokumentteihin näyttäytyi merkittävänä. Vasta silloin, kun sisäinen tieto arvioitiin riittämättömäksi, turvauduttiin ulkoisen tiedon hankkimiseen. Tutkimuksessa rohkaistiin runsaampaan ulkoisten tietolähteiden käyttämiseen silloin, kun päätettävänä on isoja strategisia ja koko organisaatiota koskevia asioita.

Tietoa voidaan hakea useista lähteistä. Esimerkiksi Woundstran, van den Hoofin ja
Schouten (2016, 2061) mukaan tietoa voidaan hankkia esimerkiksi kollegoilta ja asiantuntijoilta (inhimilliset lähteet), dokumenteista, sähköisistä tietokannoista, julkaisuista ja kirjastoista (ei-inhimilliset lähteet), organisaation sisältä (sisäinen lähde) tai
organisaation ulkopuolelta (ulkoinen lähde). Tietoa on hyödyllistä hakea useista lähteistä ja tiedon hakija lopulta valitsee, mitä tietoa käyttää. Tässä yhteydessä tulee
arvioitavaksi tiedon saatavuus, sisältö ja laatu suhteessa tavoitteeseen, aikaan ja
vaivaan. Näistä tekijöistä muodostuu tilannekohtainen arvio siitä, hankitaanko ja
käytetäänkö tietoa. (Savolainen 2006, 122-123)

Woundstran et al. (2016) tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millaisissa eri tilanteissa tiedon saatavuus (helpoin pääsy tietoon), kustannustehokkuus (aika, vaiva ja
hinta vs. laatu) tai maksimaalinen laatu nousee keskeisimmäksi tekijäksi. Tutkimuksessa rajauduttiin inhimillisiin lähteisiin ja saatavuus luokiteltiin fyysiseen läheisyyteen, kognitiiviseen läheisyyteen, henkilökohtaiseen tuntemiseen, asiantuntijuuteen
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ja tekniseen osaamiseen. Saatavuus (kaikkine alatekijöineen) ja kustannustehokkuus olivat sekä kiireettömässä päätöksenteossa että aikapaineistetussa päätöksenteossa keskeisimmät vaikuttimet tiedon hankkimiselle. Saatavuusheuristiikka
korostui aikapaineessa. Tiedon saatavuuden alatekijöissä fyysinen saatavuus korostui aikapaineessa ja teknisen osaamisen hyödyntäminen väheni.

Kunnallisen päätöksenteon valmistelussa teknisen osaamisen hyödyntäminen aikapaineessa voisi tarkoittaa esimerkiksi laillisuusnäkökohtien tai kustannusarvioiden
konsultoinnin vähenemistä silloin, kun aikaa on käytettävissä niukasti. Tällöin kiire
voidaan tunnistaa päätöksenteon riskitekijäksi. Mielenkiintoista Woundstran et al.
(2016) tutkimuksessa oli saatavuusheuristiikan ja erityisesti fyysisen läheisyyden
voimakkaan merkityksen ohella se, että tiedon laadun maksimointia ei preferoitu
missään tilanteessa. Kunnallisessa päätöksenteon valmistelussa on tunnistettavissa laadun maksimointia esimerkiksi silloin, kun kiireettömässä päätöksentekotilanteessa päätetään tilata kattava selvitys aiheesta konsulttityönä.

Wang ja Shah (2017) tutkivat tiedon haussa ilmeneviä haasteita ja luokittelivat ne
ulkoisiin ja sisäisiin haasteisiin. Ulkoisista haasteista merkittävimmät olivat tarkan
tapauskohtaisen tiedon löytymättömyys, aikapaine, tiedon hajanaisuus, runsaus,
epäluotettavuus ja vanhentuneisuus. Sisäisistä tekijöistä merkittävimmät haasteet
olivat kyvyttömyys ilmaista tiedon tarve, epätietoisuus mahdollisista tiedon lähteistä,
kärsimättömyys, tiedonhakutaitojen heikkous ja tiedon kaukainen fyysinen sijainti
suhteessa tiedonhakijaan. Tyypillistä oli se, että tiedonhaku epäonnistui useamman
haasteen yhteisvaikutuksesta, ei niinkään yksittäisen haasteen vaikutuksesta. Yleisin tiedonhankinnan tapa oli internetin hakukoneiden käyttäminen ja tämän jälkeen
henkilökohtaisten tiedonlähteiden käyttö. Keskeisiksi kehityskohteiksi ja ongelmanratkaisutavoiksi ehdotettiin yhteistyötä ja avun pyytämistä sekä hakukoneiden avulla
tapahtuvan tiedonhaun yhteydessä yksityiskohtaisen tilannekuvauksen sijasta käsitteiden avulla tapahtuvaa yleisempää hakua. Nämä havainnot katsotaan yleistämiskelpoisiksi myös tämän tutkielman viitekehykseen.

Turner et al. (2012) jakoivat organisaatiot päätyypeiltään mekaanisesti toimiviin (perinteinen vertikaalinen linjaorganisaatio) ja orgaanisesti toimiviin (matalan hierarkian
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organisaatiot) ja havaitsivat, että jälkimmäisessä tiedon hankkiminen ja prosessointi
tapahtuvat tehokkaammin. Tiedon tehokkaampaa hankkimista matalan hierarkian
organisaatioissa selitettiin laajempien vastuualueiden mukanaan tuomalla kokonaisnäkemyksellä, laaja-alaisemmalla kokemusmaailmalla sekä vähäisemmillä rajoitteilla verrattuna perinteisellä tavalla järjestäytyneisiin organisaatioihin. Esimerkiksi tästä syystä tiedonkeruuvaihe, kuten koko päätöksenteon valmisteluprosessi
tulisi tehdä laaja-alaisessa yhteistyössä.

Tiedon hankkimisesta voidaan siis eritellä lukuisin eri tavoin. Edellä todettiin, että
tiedon lähteet voidaan jakaa organisaation sisäisiin ja ulkoisiin, sekä toisaalta henkilölähteisiin ja ei-henkilöityviin lähteisiin, kuten dokumentteihin. Tiedon lähteiden
käyttöön vaikuttavat monet henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten ikä ja koulutustausta. Tiedonsaannin helppous ja kustannustehokkuus vaikuttavat merkittävästi
tiedon hankkimiseen. Yleisimmiksi tiedon hankkimisen kanaviksi arvioidaan organisaation sisäiset henkilölähteet ja internet. Tiedon hankkimisen käytänteissä ilmenee
runsaasti erilaisia tiedon laatua mahdollisesti heikentäviä toimintatapoja, kuten aikapaine.

3.4 Tiedon ominaisuudet
Tässä luvussa käydään läpi, millaisia ominaisuuksia päätöksentekoa varten hankittavalle tiedolle asetetaan laadullisten ja määrällisten ominaisuuksien näkökulmista.
Tiedon laatu on moniulotteinen käsite, joten sitä on haasteellista arvioida. Tiedon
laadukkuuden arvioinnin merkitys on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana
internetin ansiosta, sillä se on maailmanlaajuisesti keskeisin tiedonlähde, missä tietoa voi julkaista siellä kuka tahansa ja se toimii reaaliaikaisesti. Tästä seuraa se,
että internetin hakukoneiden hakutuloksiksi saadaan hyvin monenlaista tietoa ja tiedon laadukkuuden itsearvioinnin tarve on suuri. (Arazy, Kopak ja Hadar 2017, 403404) Internet arvioidaan henkilölähteiden ohella keskeiseksi tiedonlähteeksi myös
päätöksenteon valmistelussa, joten tiedon laadukkuuden itsearvioinnin merkitys korostuu myös päätöksenteon valmistelutyössä.
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Tiedon laatutekijöitä voidaan luokitella monella eri periaatteella ja tavalla. Tiedon
laadukkuudella on subjektiivinen ja objektiivinen ulottuvuus, joista ensimmäisellä viitataan käyttötarkoitukseen soveltuvuuteen ja toisella yleiseen erinomaisuuteen.
(Arazy et al. 2017, 403-404). Yleisen erinomaisuuden perusteella tiedon laatutekijöitä voidaan luokitella esimerkiksi Taylorin ja Voigtin (1996) esittämän viisiportaisen
luokittelun perusteella täsmällisyyteen, kattavuuteen, sopivuuteen, reliabiliteettiin ja
validiteettiin. Tässä tutkielmassa keskitytään subjektiiviseen ulottuvuuteen. Wangin
ja Strongin (1996) mukaan tiedonhakija voi arvioida tiedon laadukkuutta esimerkiksi
täsmällisyyden (accuracy), kattavuuden (completeness), objektiivisuuden (objectiveness) ja esitystavan (representation) perusteella. Täsmällisyydellä viitataan tiedon ja esitettävien asioiden oikeellisuuteen, kattavuudella puolestaan siihen, että
esitys sisältää kaiken oleellisen tiedon ja objektiivisuudella esitettävän tiedon puolueettomuuteen. Tiedon laadukas esitystapa on selkeä, ytimekäs ja johdonmukainen. Leen, Strongin, Kahnin & Wangin (2002) tekemä meta-analyysi tiedon laatutekijöistä tukee tätä nelijakoa.

Tässä tutkielmassa ollaan kiinnostuneita myös siitä, mitkä tekijät vaikuttavat hankitun valmistelutiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa. Gilovich, Griffin & Kahneman (2002) esittävät, että yksilöiden kyvyttömyys ja ajoittain myös haluttomuus
käyttää logiikkaa ja todennäköisyyksiä monimutkaisessa päätöksenteossa aiheuttaa ns. peukalosääntöjen eli yksinkertaisten päättelysääntöjen, heuristiikkojen käyttämistä. Heuristiikkojen avulla voidaan löytää nopeasti riittävän hyvä, joskaan ei
aina täydellinen vastaus kysymykseen. Arazy et al. (2017) olivat tutkimuksessaan
kiinnostuneita siitä, millä eri tavoilla yksilöt arvioivat kognitiivisella tasolla tiedon laadukkuutta. Tutkijat yhdistivät tutkimuksessaan tiedon laatutekijöiden nelijaon ja luvussa 2.3 kuvatun kaltaiset ajattelun heuristiikat.

Arazyn et al. (2017) tutkimuksessa keskityttiin kolmeen heuristiikkaan, jotka olivat
haku-, pysähtymis- ja päätösheuristiikka. Hakuheuristiikan mukaan tiedon hakija
käyttää tiedonhaussa hakuvihjeitä. Tämän perusteella monimutkaisesta tiedosta
löydetään tiedonosia, jotka suuntaavat jatkohakuja. Esimerkiksi ensimmäisen haun
perusteella löydetään tutkija, johon viitataan useita kertoja ja seuraavissa hauissa
haetaan lisätietoa jo tämän tutkijan nimellä. Pysähtymisheuristiikalla viitataan haun
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kyllääntymiseen, joka on indikaatio sille, että tiedonhaku voidaan lopettaa. Esimerkiksi samat tutkijat ja lähteet alkavat esiintyä useissa lähteissä. Päätösheuristiikalla
viitataan puolestaan siihen, missä määrin löytyneitä hakutuloksia painotetaan
omassa aineistossa. Tiedon laadun arviointi esiintyi keskeisesti kaikissa näissä vaiheissa. Tutkimuksen mukaan tiedon esitystapa vaikutti eniten tiedon valitsemiseen.
Tiedon täydellisyys (määrä) vaikutti melko paljon, objektiivisuus kohtalaisesti ja tarkkuus vain melko vähän käytettävän tiedon valitsemiseen. Heuristiikkojen käyttö ja
esiintyvyys vaihteli yksilökohtaisesti. (Arazy et al. 2017)

Tässä tutkielmassa ollaan kiinnostuneita päätöksenteon valmistelusta koskien monimutkaisia tilanteita ja halutaan ymmärtää lisää siitä, millaisesta aineistosta olisi
mahdollisimman suurta hyötyä päättäjille. Amorin, Zarasin ja Aguayon (2017) mukaan tällaisissa tilanteissa esiintyy tyypillisesti paljon epävarmuutta, epäselvyyttä,
epätäydellisyyttä ja epätäsmällisyyttä. Choo (2002, 84) korostaa, että edellä mainittuja asioita ilmenee usein silloin, jos valittu lähestymistapa ei ole sopiva ja vaihtoehtojen syy-seuraussuhteissa on epäselvyyttä. Davenport (2009) raportoi saman tyyppisistä ongelmista antaen konkreettisempia toimenpidesuosituksia: Hänen mukaansa vaihtoehtojen syy-seuraussuhteiden ja vaikutusten kuvaamisen lisäksi pitäisi kuvata esimerkiksi aikataulu, osalliset, roolit sekä päätöksentekoprosessin että
toimenpideprosessin kulku roolituksineen.

Jalonen (2015) käsittelee artikkelissaan tiedolla johtamisen haasteita Suomessa.
Keskeinen ongelma on epärelevantin informaation liiallisuus. Tilanteelle tyypillistä
on se, että tavoite on selvillä, mutta tulokseksi saadaan silti jotain muuta kuin piti.
Tämä on johtua esimerkiksi siitä, että päättäjillä on käytössään tilanteen kannalta
puutteellista informaatiota, tieto on kerätty vääristä lähteistä tai se esitetään väärässä muodossa. Nämä tekijät lisäävät päätöksentekotilanteen epävarmuutta ja monitulkintaisuutta. Hyvän tavoittelun sijasta voikin syntyä vanhaa toistavaa ja rutiininomaista toimintaa. (Jalonen 2015, 13) Jalosen (2015) esille tuomat haasteet kuvaavat osuvasti myös kunnallisen päätöksenteon ja sen valmistelun nykytilannetta.

Täysin täsmällistä, kattavaa, objektiivista ja selkeästi esitettyä tietoa päätöksentekoa varten ei siis ole läheskään välttämättä saatavilla tai sitä ei eri syistä pystytä

43

tuottamaan. Amor et al. (2017) sekä Caron (2015) suosittelevat tällaisiin tilanteisiin
mahdollisimman monista lähteistä ja näkökulmista koottua tietoa sekä sidosryhmien
ja päättäjien osallistamista prosessiin jo varhaisessa vaiheessa. Näin kootut päätöksentekoaineistot paisuvat helposti tietomäärältään ja sivumäärällisesti tarkasteltuna varsin laajoiksi, joten esitystapojen ja tiivistelmien merkitys on suuri. Tiedon
määrästä voidaan siis todeta, että sitä on oltava riittävästi, monipuolisista lähteistä
koottuna ja selkeästi esitettynä.

Kellerin ja Staelinin (1987) tutkimuksen mukaan tiedon laadukkuudella oli tiedon
määrää suurempi merkitys päätöksenteossa. Päätöksenteon tehokkuus parani, kun
tiedon laatua parannettiin jonkin verran tiedon määrän pysyessä samana. Liian laadukas tieto alkoi kuitenkin heikentää päätöksenteon tehokkuutta. Jos laatu pidettiin
samana ja tiedon määrää nostettiin hieman, päätöksenteko tehostui, mutta alkoi
heikentyä varsin pian tiedon määrän lisääntyessä enemmän. Suuri tiedon määrä
heikensi tyytyväisyyttä päätökseen jälkikäteen, mutta korkea tiedon laatu paransi
sitä. Yleistäen voidaan todeta, että tiedon laadukkuuteen panostaminen hyödyttää
päätöksentekoa määrää enemmän.

Chernev (2003) tutki esitettävien vaihtoehtojen määrän merkitystä päätöksenteossa. Tutkimuksessa tarkasteltiin kuluttajien tyytyväisyyttä ja valintaan sitoutumista
suhteessa tekemäänsä valintaan, kun vaihtoehtojen määrää vaihdeltiin. Jos kuluttaja tiesi tarkalleen, mitä tuotetta hän hakee, pieni valikoima josta haluttu tuote löytyy, oli riittävä. Jos kuluttaja tiesi millaisia ominaisuuksia hän tuotevalinnallaan hakee, oli suuresta valikoimasta etua. Jos kuluttaja ei tarkalleen tiennyt minkä tai millaisen tuotteen hän haluaa, tuotti suuri valikoima suurta kognitiivista kuormaa, stressiä ja valinnan vaikeutta. Chernev (2003) yleisti havaintonsa siten, että tavoitteen
ollessa selvä, yksi tai harvat vaihtoehdot riittävät. Jos tavoite on päämäärätasolla
selkeä, voidaan hyötyä runsaista osittain samankaltaisistakin vaihtoehdoista päätöksentekotilanteissa. Jos tilanne on epäselvä, voidaan tahtotilaa haarukoida muutamalla toisistaan selkeästi poikkeavalla vaihtoehdolla. Tämä sopii ohjeeksi myös
tämän tutkielman viitekehykseen, kun valmistelija arvioi esitettävien vaihtoehtojen
määrää. Käsillä olevan tilanteen selvittäminen puolestaan edellyttää sidosryhmäyhteistyötä jo päätöksenteon valmisteluvaiheessa.
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Scheibehenne, Greifender ja Todd (2010) syvensivät meta-analyysitutkimuksessaan tiedon määrään ja vaihtoehtojen määrään liittyvää analyysiä. Chervevin (2003)
havaintoja mukaillen tiedon määrän ja vaihtoehtojen määrän lisäämisen hyödyt ovat
erittäin tilannesidonnaisia: Jos tiedon määrä on tilanteesta johtuen suuri, auttaa sen
jäsentely, kategorisointi ja vertailu kognitiivista ylikuormitusta ja siten valinnan tekemistä. Kognitiivisessa ylikuormitustilassa päätös jää usein kokonaan tekemättä.
Tyytyväisyys päätökseen ja päätöksessä pysyminen olivat parempia, kun tietoa oli
vähemmän käytettävissä. Päätöksen tekeminen kiireessä, etenkin kun tietoa oli paljon, vaikutti kielteisesti tyytyväisyyteen. Tällaisissa tilanteissa vähäinen määrä vaihtoehtoja ja tietoa puoltavat siis paikkaansa. (Scheibehenne et al. 2010)

Päätöksentekoa ja sen strategioita tarkasteltaessa Gao ja Simonson (2008) havaitsivat, että päätöksentekijälle helpompi tapa toimia on sellainen, jossa ensin valitaan
päävaihtoehto ja sitten sen variaatiot. Toinen vaihtoehto tutkimusasetelmassa oli
se, että päätöksentekijän piti pystyä valitsemaan saman tien lukuisten vaihtoehtojen
joukosta se, minkä haluaa. Jälkimmäisessä tilanteessa vaihtoehtojen erot vaikuttavat liian pieniltä ja aiheuttavat kognitiivista ylikuormitusta aiheuttaen päättämättömyyttä, epävarmuutta ja tyytymättömyyttä valintaan. Tämän mukaan vaihtoehtojen
keskeisten erojen esille tuominen on siis tärkeää.

Scheibehennen (2009) mukaan päättämisestä tulee entistä vaikeampaa, kun päätöksentekijä tietää, että joutuu perustelemaan päätöstään. Tutkimuksessa tämä
tieto sai koehenkilöt jopa välttämään päätöksentekotilannetta, jossa piti valita lukuisten samankaltaisten vaihtoehtojen joukosta ja perustella valinta käytettävissä olleiden vähäisten tietojen varassa. Schwartzin et al. (2002) mukaan päätöksenteon
strategiana voi olla maksimointi tai riittävän hyvän vaihtoehdon hakeminen. Tilanteissa, joissa haetaan ratkaisulla maksimaalisen hyvää vaihtoehtoa, on hyödyllistä
preferoida runsasta informaation määrää. Tämän tutkielman kontekstissa päätöksillä haetaan tyypillisesti tilanteeseen nähden riittävän hyvää eli tyydyttävää ratkaisua, jolloin informaation määrä ei ole tästäkään näkökulmasta niin ratkaiseva kuin
selkeä esitys perusteluineen.
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Tiedon ominaisuuksilla on siis vaikutusta sille, miten päätöksentekoprosessi sujuu
ja millaisia päätöksiä saadaan aikaan. Wangin ja Strongin (1996) mukaan tiedon
laadukkuutta voidaan arvioida esimerkiksi täsmällisyyden (accuracy), kattavuuden
(completeness), objektiivisuuden (objectiveness) ja esitystavan (representation) perusteella. Kellerin ja Staelinin (1987) tutkimuksen mukaan tiedon laadukkuudella oli
tiedon määrää suurempi merkitys päätöksenteossa. Chervev (2003) kiteyttää, että
tiedon määrän ja vaihtoehtojen määrän lisäämisen hyödyt ovat erittäin tilannesidonnaisia: Jos tiedon määrä on tilanteesta johtuen suuri, auttaa sen jäsentely, kategorisointi ja vertailu kognitiivista ylikuormitusta ja siten päätöksen tekemistä.

3.5 Tiedon hyödyntäminen
Edellisissä luvuissa on esitetty, millaisia ominaisuuksia päätöksenteon valmistelussa käytettävälle tiedolle asetetaan. Tässä luvussa käydään kirjallisuuden valossa
läpi, kuinka päätöksentekoa varten hankittavaa tietoa hyödynnetään. Tutkimuskysymysten mukaisesti tarkastellaan sitä, miten käytettävää tietoa arvioidaan ja mitkä
tekijät vaikuttavat siihen, että tietoa tullaan käyttämään päätöksentekoaineistossa.
Tarkasteltavat näkökulmat rajataan tiedon julkisuuden, viranhaltijan objektiivisen
toiminnan ja eettisten näkökohtien arviointiin.

Päätöksentekotieto voidaan luokitella julkiseen, asianosaisille julkiseen ja salaiseen
tietoon. Lisäksi on mahdollista, että vain osa asiakirjasta on salaista. Tätä säätelee
laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Kunnallinen päätöksentekoaineisto on
valmistuttuaan lähtökohtaisesti julkista tietoa. Toisin sanoen keskeneräiset raportit
ja luonnokset eivät ole julkisia. Tärkeä tarkennus on edellä mainitun lain 6 § 5 mom.,
jonka mukaan tutkimus ja tilasto sekä niihin verrattavissa oleva yleisesti merkittävän
ratkaisun tai suunnitelman esillä olevia vaihtoehtoja, niiden perusteita ja vaikutuksia
kuvaava itsenäisen kokonaisuuden muodostava selvitys tulee julkiseksi, silloinkin
kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Tällainen voisi olla esimerkiksi väestöennuste. Poikkeuksia asiakirjojen julkisuudelle ovat esimerkiksi liikesalaisuuksia ja henkilötietoja sisältävät aineistot.
Päätöksentekijöillä on joissakin tilanteissa viranomaisiin rinnastettava normaalia
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laajempi tiedonsaantioikeus, mutta samalla heitäkin sitoo vaitiolovelvollisuus salassa pidettävien asioiden kohdalla. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta)

On selvää, että löytyy tahoja jotka haluavat vaikuttaa päätöksenteon valmisteluun.
Toisaalta päätöksenteon valmistelijat vaikuttavat tietoisesti ja tiedostamattaan päätöksentekoon. (Sher 2011) Tyypillisesti päätösten valmistelusta vastaavat erilaisten
vastuualueiden ja toimialojen johtajat, joiden toimintaan vaikuttaa esimerkiksi laki
kunnallisesta viranhaltijasta. Lain 17§ 1 mom. mukaan tehtävät on suoritettava asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen säännöksiä, määräyksiä sekä työnantajan
työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Lisäksi ”viranhaltijan on toimittava tehtävissään
tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla”
(Laki kunnallisesta viranhaltijasta 17§ 2 mom.). Viranhaltija ei saa myöskään vaatia,
ottaa vastaan tai hyväksyä taloudellista tai muuta etua, josta säädetään rikoslaissa
(Laki kunnallisesta viranhaltijasta 17§ 3 mom.). Viranhaltijan tulee siis tunnistaa
päätöksenteon valmistelun manipuloinnille alttiin tilanteet, tavat ja syyt ja toimia aina
laissa mainittujen velvoitteiden mukaisesti.

Tiedon hyödyntämistä voidaan lähestyä eettisistä lähtökohdista. Karimin, Suhin ja
Tangin (2016) mukaan eettisesti kestävät toimintatavat ovat eri mittareilla arvioituna
aina pitkällä aikavälillä kannattavimpia. Eettisesti kestävän toiminnan eduiksi voidaan katsoa sekä taloudelliset että aineettomat, välillisesti myös taloudellista etua
tuottavat tekijät. Eettisen tarkastelun kestävä toiminta säästää todennäköisimmin
organisaation erilaisilta energiaa vieviltä jälkiselvittelyiltä. Toiminta säästää usein
myös energiaa ja ympäristöä. Viestimällä aktiivisesti eettisistä toimintatavoista ja
välttämällä negatiivisen julkisuuden, organisaation maine luetettavana yhteistyökumppanina paranee. Erilaisten yhteistyösopimusten aikaansaaminen, rekrytointi ja
työntekijöiden tyytyväisyys ovat korkeammalla tasolla. Pitkällä aikavälillä tämä tuottaa kestävää kilpailuetua organisaatiolle. (Karim et al. 2016, 56)

Valmisteluvaiheessa käsitellään sellaista tietoa ja vaihtoehtoja, että niiden esittäminen lopullisessa päätöksentekoaineistossa ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista
eikä eettistä. Esimerkiksi palveluverkkouudistuksen varhaisen vaiheen vaihtoehtojen asettamis- ja arviointivaiheessa saatetaan arvioida asuinalueen palvelutarpeita
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viidentoista vuoden kuluttua väestöprojektion perusteella. Tässä arviossa voidaan
tuoda esille vaikkapa näkemys siitä, että alueella ei voida ylläpitää lähikoulua ja terveyskeskusta. Valmistelussa saattaa siis syntyä aineistoa, jonka perusteella esimerkin asuinalueen palvelut tultaisiin karsimaan. Jo heikko signaali tästä vaikuttaa
mielikuviin asuinalueesta heijastellen esimerkiksi asuntojen hintoihin ja kysyntään,
joten valmistelijoiden on arvioitava hyvin vastuullisesti, tuodaanko tällaista asiaa ollenkaan esille ja jos tuodaan, miten se tehdään.

Eettinen päätöksenteko voidaan määritellä lailliseksi ja yhteisössä laajasti moraalisesti hyväksyttäväksi toiminnaksi. Epäeettinen toiminta on joko laitonta tai samaisessa yhteisössä moraalisesti ei-hyväksyttävää. Eettinen päätöksenteko alkaa siitä,
että muodostuu tietoisuus eettisen dilemman olemassaolosta, jatkuu vaihtoehtojen
kartoittamiseen ja arvioimiseen sekä päätökseen, joka tehdään seuraukset tiedostaen. Vaihtoehtojen kartoittamisessa ja arvioinnissa on keskeistä objektiivinen tiedonkeruu ja moninäkökulmainen seurausten kuvaaminen. Asioiden eettiseen oikeellisuuteen päätöksenteossa ei aina ole yhtä vastausta. (McManus 2018, 170171)

Gunia, Wang, Huang, Wang ja Murnighan (2012) tutkimusasetelmassa ihmiset asetettiin pohtimaan ongelmatilannetta aluksi vain niukan tiedon varassa. Seuraavassa
vaiheessa heille annettiin lisää tietoa ja asioista käytiin moraalista keskustelua. Tutkimuksen mukaan tarkempi perehtyminen, eettisten asioiden puntarointi ja niistä
keskustelu vaikuttavat ihmisten käsitykseen siitä, onko päätös eettisesti oikein tai
väärin ja sai heitä myös muuttamaan kantaansa asiassa. Tutkimus tukee sitä, että
päätöksenteon valmistelussa pitäisi tuoda esille laajasti tietoa, myös eettisiä näkökohtia ja niistä tulisi käydä myös keskustelua ennen päätöksentekoa. (Gunia et al.
2012, 25)

Päätöksenteon valmistelussa on oltava ennen kaikkea objektiivinen. Päätöksenteon
valmistelija voidaan katsoa sekä vaikuttajaksi eli tiedon manipuloijaksi, että manipuloinnin kohteeksi. Sher (2011) esitteli viitekehyksen, jonka avulla voidaan arvioida
päätöksenteon manipuloinnin eettistä taustaa keskeisten kysymysten avulla. Ensin-
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näkin kolmevaiheisessa prosessissa selvitetään onko tilanteessa kyse päätöksenteon manipuloinnista, toiseksi onko manipulointi haitallista ja kolmanneksi onko manipulointi epäeettistä. Manipuloinnin esiintymistä arvioidaan sen perusteella, onko
kyseessä päätöksentekijän haavoittuvuuden tai alentuneen päätöksentekokyvyn
hyödyntäminen. Seuraavaksi arvioidaan manipuloinnin haitallisuuden tasoa sen perusteella, onko päätöksentekijälle annettu oikeaa ja totuudenmukaista tietoa sekä
oikaistu vääriä käsityksiä. Päätöksenteon manipuloinnin epäeettisyys arvioidaan
kolmannessa vaiheessa, jossa manipuloinnin hyötyjä ja haittoja verrataan. Jos haitat yksilölle ovat hyötyjä suuremmat, on toiminta ollut epäeettistä, mutta jos hyödyt
jäävät haittoja suuremmiksi, toiminta voidaan katsoa eettisten periaatteiden mukaiseksi. (Sher 2011, 100-101)

Kunnista löytyy tyypillisesti yleisiä ohjeita eettisestä toiminnasta ja niiden strategioissa on lisäksi painotettu keskeisiä arvoja. Ne ohjaavat luonnollisesti kaikkea toimintaa. Suoraa päätöksenteon valmistelijan eettistä ohjetta tiedonkäsittelylle ei ainakaan kohdeorganisaatiosta löydy. Snow ja Snow (2007) tutkivat kartantekijöiden
tiedon käyttöä ja hyödyntämistä eettis-moraalisista lähtökohdista. Vaikka konteksti
eroaa päätöksenteon valmistelukontekstista, otettiin tutkimuksessa osuvasti kantaa
tämän tutkielman kannalta oleellisen tiedon käsittelyn ja hyödyntämisen näkökohtiin
muun muassa esitetyn kartantekijän eettisen ohjeen (Snow et al. 2007, 212-213)
muodossa. Alla esitetty sovellettu tiivistelmä ohjeesta voisi soveltua myös tämän
tutkielman kontekstiin ja käytännön suosituksiin:
1.) Pyri parhaaseen mahdolliseen.
-

Ole objektiivinen, huolellinen ja käytä koko asiantuntemustasi

-

Muista tavoite ja tunnista vaikuttaminen

-

Esitä asia täydellisenä, selkeänä ja tarkasti

-

Ole tietoinen hyvistä ja huonoista seurauksista

-

Tee sitä, mikä on oikein, ei vain sitä mikä on laillista

-

Pidä osaamisesi ajan tasalla

2.) Auta yhteisöä.
-

Julkaise koko data ja lähteet (jos mahdollista). Näin muut voivat seurata,
mistä perustelut on johdettu

-

Suosi osallistavia työtapoja
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-

Anna vapaaehtoisille mahdollisuus osallistua

-

Keskustele, jaa osaamistasi ja mene paikan päälle

3.) Kerro ongelmakohdista
-

Tunnista keskustelua herättävät asiat ja vastaa niihin

-

Tunnista toisten epäasiallinen tai epäsopiva työ ja puutu siihen

-

Myönnä virheet ja korjaa ne

4.) Suhtaudu asioihin ammatillisesti
-

Huomioi salassapitosäännökset

-

Pidä sopimukset ja sovitut velvollisuudet

-

Vältä konflikteja, mutta jos niitä tulee, ratkaise ne. Hyväksy erilaisuus

-

Älä antaudu lahjonnalle ja vaikuttamiselle

5.) Kunnioita muita
-

Kunnioita toisen omaisuutta ja yksityisyyttä:
o Huolehdi yksilönsuojasta sekä tekijänoikeuksista
o Kerää tieto eettisesti kestävällä tavalla
o Anna kunnia sille, jolle se kuuluu ja muista viittaustekniikka

-

Tunnista oman asiantuntemuksen rajat ja kysy apua tarvittaessa

-

Kohtele kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti riippumatta sukupuolesta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai persoonallisista piirteistä
(Snow et al. 2007, 212-213)

Päätöksenteon valmistelussa kertyy erittäin runsaasti tietoa. Tiedon hyödyntämisen
arviointi päätöksenteon valmistelussa voidaan todeta erityistä harkintaa vaativaksi
toimenpiteeksi. Kaikkea tietoa ei voida hyödyntää erilaisista juridisista ja eettis-moraalisista seikoista johtuen. Ennen kuin tieto tuodaan esille, on arvioitava esimerkiksi
yksilönsuojaa, liikesalaisuuden paljastumista ja tarpeettoman haitan aiheuttamista
asianosaisille ja ulkopuolisille. Lisäksi esille tuotava tieto tulee esittää muun muassa
tekijänoikeudet muistaen.
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3.6 Tiedon esittäminen
Tässä luvussa käsitellään sitä, millaisessa muodossa päätöksentekoa varten hankittu tieto tulisi tuoda esille, että se palvelisi päätöksentekoa. Kunnallisessa päätöksenteossa päätöksentekoaineisto muodostuu päätösesityksestä ja sen perusteluista, liiteaineistosta sekä esittelymateriaalista. Päätösesitys perusteluineen on
yleensä 1-5 -sivun laajuinen tekstimuotoinen dokumentti, johon on koottu keskeinen
asiasisältö. Päätöksenteon liiteaineistoksi sisällytetään tyypillisesti päätösesityksen
lähteenä olleet keskeiset selvitykset, lausunnot ja täydentävät dokumentit. Liiteaineiston laajuus voi olla satojakin sivuja ja se voi periaatteessa sisältää kaikkia tiedon
esitystapoja (teksti, kuvat, multimedia). Molemmat asiakirjatyypit ovat lähtökohtaisesti julkisia. Esittelymateriaali laaditaan sellaisiin tilanteisiin, joissa joku päätösesityksen valmisteluun osallistuneista viranhaltijoista esittelee aineiston ennen päätöksentekotilannetta. Tämä on tyypillisesti noin 15-30 minuuttia kestävä puheenvuoro
eli alustus, jota tuetaan tyypillisimmin diaesityksellä. Aiheen rajaamiseksi seuraavassa keskitytään kirjallisen tiedon esitystapoihin.

Tiedon esittämisen määritellään tapana levittää tieto sen käyttäjille. Tiedon esitystapa vaikuttaa merkittävästi siihen, miten tietoa hyödynnetään päätöksenteossa.
Esitystavan valintaan vaikuttaa esitettävä asia, tarkoitus, käytettävissä oleva aika ja
kohdejoukko. Useat tutkimukset esimerkiksi psykologiasta ja kasvatustieteestä tukevat monipuolisia esitystapoja. (Kelton, Pennington ja Tuttle 2010, 79-81) Conatin,
Carenin, Hoquen, Steichenin ja Tokerin (2014) mukaan kyky ymmärtää erilaisia esitysmuotoja vaihtelee yksilön kognitiivisen kyvykkyyden, persoonallisuuden piirteiden ja asiantuntemuksen mukaan. Tämän tutkimuksen mukaan visuaalinen esitystapa tasaa yksilökohtaisia eroja asian ymmärtämisessä.

Kelton et al. (2010) jaottelivat esitystapojen tehokkuutta arvioivassa meta-analyysitutkimuksessa tilinpäätöstietojen esitystavat tekstimuotoiseen, taulukkomuotoiseen, staattiseen graafiseen, dynaamiseen graafiseen, ajatuskarttoja hyödyntäviin
ja multimediaa hyödyntäviin. Lisäksi arvioitiin digitaaliseen ja paperimuotoisen ymmärtämisen esitystavan eroja.

51

Tekstimuotoisen esitystavan selkeys perustui Keltonin (2010) tutkimuksessa käyttävän kielen selkeyteen ja tekstin jäsentelyyn aihepiireittäin. Taulukkomuotoinen
esitystapa sopii Conati et al. (2014) mukaan hyvin yksinkertaisten asioiden esittämiseen. Vaativampien ja monimuuttujaisten tehtävien kohdalla graafiset esitystavat
todettiin yleisesti tehokkaimmiksi Kimin tutkimuksessa 2017. Horisontaalisuuntainen pylväsdiagrammi todettiin Conatin et al. (2014) tutkimuksessa tehokkaimmaksi.

Keltonin (2010, 81) mukaan graafisen esitystavan staattisuudella tarkoitetaan sitä,
että tiedon esittäjä on valinnut graafisen esitystavan, dynaamisuudella puolestaan
sitä, että tiedon käyttäjä määrittelee digitaalisen käyttöliittymän avulla graafisen esitysmuodon. Ajatuskartat sopivat keskeisten asioiden ja niiden välisten suhteiden
esittämiseen. Multimediaa hyödyntävien esitysten hyöty perustuu tiedon monikanavaisuuteen, esimerkiksi auditiivisen (esim. puhe, äänitehosteet, musiikki) ja visuaalisen (kuvat, video, grafiikat) aistikanavan samanaikaiseen käyttöön, esityksen
mielenkiintoisuuteen ja näiden elementtien ajalliseen ja paikalliseen riippumattomuuteen. Multimedia sopi parhaiten lyhyisin opastaviin ja yleiskuvan antaviin tietoiskuihin. Yksityiskohtien muistamiseen sopii paremmin perinteiset raportointimuodot.
Dokumentin fyysisellä muodolla (paperituloste vs. samanlainen PDF-dokumentti) ei
ollut eroa suhteessa sisällön muistamiseen ja ymmärtämiseen. (Kelton 2010, 8587)

Tiedon lukuarvoistaminen, taulukointi ja edelleen visualisointi esimerkiksi pylväsdiagrammeiksi ja käyriksi auttavat monimutkaisen, monimuuttujaisen tiedon ja määrällisesti suuren tietomäärän ymmärtämistä. Erityisesti kehityssuunnat ja asioiden väliset suhteet hahmottuvat visuaalisen informaation avulla helpommin. Erilaisissa esityksissä tulisi suosia monipuolisia esitystapoja. Esitystapa ohjaa merkittävästi päätöksentekoa, joten sillä ei saa luoda vääriä vaikutelmia. (Kim 2017; Kelton et al.
2010)

Jin ja Gallimore (2010) tuovat esille keskeisiä visualisointiin liittyviä perustekijöitä,
joilla oikea vaikutelma voidaan varmimmin antaa: 1.) Lukuarvoja käytettäessä tulee
käyttää yleisesti käytössä olevia suureita sekä yksiköitä. 2.) Graafeja laadittaessa
valittu mittakaava ei saa vääristää kehityssuunnan voimakkuutta. 3.) Visuaalisilla
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efekteillä tulee olla funktio. 4.) Taulukoiden, kuvien ja kaavioiden periaatteet ja pääasiat on kerrottava tekstimuotoisessa esityksessä. Esitystavalla on siis paljon merkitystä. Kimin (2017, 406) tutkimuksen mukaan tiedon graafinen esitystapa tehostaa
päätöksentekoa. Erityisen paljon visualisoinnista oli etua silloin, kun päätöksentekoon oli käytettävissä vain vähän aikaa.

Kimin (2017) mukaan tiedon esittämistavat kehittyvät voimakkaasti koko ajan. Päätöksentekijät vaikuttavat jo hylänneen paperin ja siirtyneet aineistoon perehtymisessä digitaaliseen maailmaan. Esimerkiksi käyttäjäkohtaisesti räätälöitävien dynaamisten graafien ja multimedian käyttäminen voikin olla seuraava askel myös
kunnallisen päätöksentekoaineiston tuottamisessa.
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4 Teorian yhteenveto ja tutkielman teoreettinen viitekehys
Kuvassa 8 esitetään tiivistetysti lukujen 2 ja 3 keskeisimmät kohdat. Tutkielman yksinkertaistettu teoreettinen viitekehys perustuu Elsterin (1990) rationaalisen valinnan mallista tähän tutkielmaan jalostettuun versioon. Mallissa päätöksentekotilanne
perustuu tavoitteelliseen ongelmanratkaisutilanteeseen, joka pyritään ratkaisemaan
hankkimalla tilanteesta paras mahdollinen kokonaisymmärrys ja tekemään sen perusteella paras mahdollinen ratkaisu, eli päätös. Prosessiin vaikuttavat lukuisat tietoon, tiedon prosessointiin sekä sen hankkimiseen, ominaisuuksiin ja hyödyntämiseen liittyvät seikat. (vrt. kuva 8 alla)

Kuva 8. Tutkielman teoreettinen viitekehys ja tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta
Tutkimuskysymys on, ”millaisia tietoperustaisia vaiheita kunnallinen päätöksenteon
valmisteluprosessi sisältää?” Tarkemmin ilmaistuna tutkielmassa ollaan kiinnostuneita siitä, millaisia tietoperustaisia vaiheita liittyy päätöksentekoprosessin tavoiteasetantaan, vaihtoehtojen asettamiseen ja vaihtoehtojen kuvaamiseen. Kussakin
vaiheessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten prosessi etenee, ketkä siihen osallistuvat ja millaisella tiedolla toimitaan.
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Kirjallisuuskatsauksen tuloksena ja tutkimuskysymysten ohjaamina esitettiin edellä
kuvassa 8 tutkielman teoreettinen viitekehys. Teoreettisen viitekehyksen suhdetta
tutkielman empiiriseen osaan selvennetään alla kuvassa 9, jossa tutkimuskysymykset on integroitu teoreettiseen viitekehykseen. Tutkielman alakysymykset liittyvät eri
tavoin tiedon hankkimiseen, saamiseen, käyttämiseen, hyödyntämiseen ja esittämiseen prosessin aikana ja päätöksentekoaineistossa, ja ne löytävät paikkansa myös
teoreettisesta viitekehyksestä. Tutkimuskysymykseen ja kolmeen alakysymykseen
saatavat vastaukset lisäävät syvällistä ymmärrystä tietoperustaisesta päätöksenteon valmistelusta ja sen mahdollisesta kehittämisestä.

Kuva 9. Tutkielman teoreettinen viitekehys ja tutkimuskysymykset
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5 Tutkimusmenetelmät
Seuraavassa esitellään tämän tapaustutkimuksen kohdeorganisaatio, minkä jälkeen todetaan tutkielman tiedonhankinnan strategia, esitellään tutkimusaineisto ja
kerrotaan sisällönanalyysillä tuotetun tutkimusaineiston käsittelyn vaiheet sekä lopuksi pohditaan tutkielman luotettavuutta.

Esimerkiksi Alasuutarin (2011) ja Gebhartin (2004, 454-455) esittämiin näkökohtiin
perustuen tutkielmassa käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta, koska
tavoitteena oli selvittää yksilöiden näkökulmia asetettuihin tutkimuskysymyksiin,
verrata analysoituja vastauksia tutkielman teoreettiseen viitekehykseen ja näin lisätä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Lisäksi tutkittava ilmiö arvioitiin monimutkaiseksi ja yksityiseksi aiheeksi, jolloin tutkimusotteelle tyypillinen tiedonhankinnan
strategia – teemahaastattelu – voi parantaa vastausten luotettavuutta.
Laadullinen tutkimus – kuten tämäkin – alkaa ja päättyy sanoista, puheesta, tekstistä ja käsitteistä. Tutkielmassa oli merkityksellistä se, kuka sanoi, mitä sanoi ja
kenelle sanoi. Samoin tarkastelun kohteena oli sanomisen aika, paikka ja syy. Prosessin aikana merkityksellisistä ilmaisuista rakennettiin käsitteiden ja kuvailun
avulla näkyvämpi tai paremmin ymmärrettävä kokonaisuus. Nämä valinnat saivat
tukea Gebhartin (2004, 455) esittämistä seikoista. Tutkimusaineiston sisältämät
merkitykset löytyivät Graeberin, Martinin ja Roundyn (2012, 279) esittämällä tavalla
laadullisen aineiston teoriaohjaavalla sisällönanalyysimenetelmällä. Tämän mukaisesti alkuvaiheessa ollut pelkkä abstrakti idea ja malli saatiin esille konkreettisen,
laadukkaan ja monipuolisen aineiston avulla. Tämän tutkielman tavoitteet ja valinnat
saivat kokonaisvaltaisesti tukea laadullisen tutkimuksen yleisistä piirteistä sekä lähtökohdista.

5.1 Kohdeorganisaatio
Tutkielman empiirisen vaiheen kohteena oli Lappeenrannan kaupungin johtoryhmä,
johon kuului 7 johtavaa viranhaltijaa. Lappeenrannassa on noin 73 000 asukasta ja
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se on 13. suurin kaupunki Suomessa. Kuten monen maakuntakeskuksen kohdalla,
Lappeenrantaan on liitetty vuosikymmenten aikana lukuisia ympäristönsä kuntia.
Tällä hetkellä väkiluku kasvaa hyvin hitaasti ja perustuu muuttoliikkeeseen. Syntyvyyden ja kuolleisuuden suhde on siis negatiivinen, kuten koko Suomessa. Kaupungin kolme suurinta työantajaa ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote), Lappeenrannan kaupunki ja UPM-Kymmene Oyj. Palvelualat
työllistävät 73,5 % työssäkäyvästä väestöstä ja jalostustoiminnan toimialat 23,5 %.
(www.lappeenranta.fi )

Kuvassa 10 alla esitetään Lappeenrannan kaupungin luottamuselinorganisaatio.
Kaupungin ylintä valtaa käyttää 51-jäseninen kaupunginvaltuusto. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin. Kaupunginhallitus huolehtii kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden,
suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Lautakuntia on kahdeksan ja eräillä lautakunnilla on lisäksi jaostoja. Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen,
muut lautakunnat ovat kaupunginhallituksen alaisia. Lisäksi Lappeenrannan kaupungilla on edustajia kaupunkiyhtiöiden ja kuntayhtymien luottamuselimissä.
(www.lappeenranta.fi)

Kuva 10. Lappeenrannan kaupungin luottamuselinorganisaatio 2017-2021 (lähde:
www.lappeenranta.fi)
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Kaupungin henkilöorganisaatio jakautuu konsernihallintoon, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan ja elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi yhtiötä ja yhteisöjä, kuten Lappeenrannan Toimitilat Oy (LATO
Oy) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE). Kaupunginhallituksen alaiseen toimialaan kuuluu konsernijohto ja -palvelut, omistajaohjaus, sosiaali- ja terveysasiat, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, elinvoima-asiat sekä työllisyysasiat.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialalla on kaksi lautakuntaa, joista lasten ja
nuorten lautakunnan alaisuuteen kuuluvat vastuualueina varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus ja nuorisotoimi sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunta, jonka alaisuuteen kuuluvat vastuualueina kulttuuritoimi ja liikuntatoimi. Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialalla on kaksi lautakuntaa, joista kaupunkikehityslautakunnan
alaisuuteen kuuluvat vastuualueina maaomaisuuden hallinta, kaupunkisuunnittelu,
kadut ja ympäristö, yrityspalvelut ja maaseututoimi sekä lupalautakunta, jonka alaisuuteen kuuluu vastuualueena Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja lupalautakunnan rakennuslupajaoston alaisena vastuualueena rakennusvalvonta. Toimialat
jakautuvat

vastuu-/palvelualueisiin,

palveluyksiköihin

ja

toimintayksiköihin.

(www.lappeenranta.fi)

5.2 Tiedonhankinnan strategia
Tutkielman tavoitteena oli tuottaa tietoa, joka tähtää syvälliseen kunnallisen tietoperustaisen päätöksenteon valmisteluprosessin ymmärtämiseen. Tutkielman kohteena oli yksi organisaatio ja informantteina sen keskeiset päätöksenteon valmistelua ohjaavat ja suorittavat viranhaltijat. Tietoa hankitiin useista lähteistä, keskeisimmän tiedonhankintamenetelmän ollessa teemahaastattelu. Tutkielman tiedonhankinnan strategiaksi valittiin näistä lähtökohdista johtuen tapaustutkimus, case study.
Tapaustutkimus voidaan ymmärtää tiedonhankintastrategian yläkäsitteenä, jota tarkennetaan sen mukaan, miten tieto hankitaan ja mikä on tutkimuksen kohde. Nämä
tulkinnat ja valinnat tehtiin Metsämuurosta (2006, 201-212) soveltaen.
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Tutkielman tiedonhankintastrategiaksi tarkentui etnografia, jonka tyypillisenä piirteenä on useiden tietolähteiden hyödyntäminen. Tässä tutkielmassa tärkeimmät tietolähteet olivat havainnoinnin eri muodot sekä keskustelut ja haastattelut. Valinnat
saavat tukea esimerkiksi Eskolalta & Suorannalta (1998, 107, 85), joiden mukaan
nämä tietolähteet ovat kyseiselle tutkimusotteelle hyvin soveltuvia. Metsämuurosen
(2006, 214) tukemana etnografisen tutkimusotteen katsottiin sopivan tähän tutkielmaan, koska tutkielmassa haluttiin ymmärtää organisaation toimintaa tietoperustaisen päätöksenteon valmistelun yhteydessä ja lisäksi tutkija työskentelee organisaatiossa. Etnografia kuuluu antropologiseen tutkimusmenetelmään ja se on havainnoinnin muoto, joka tapahtuu sosiaalisen todellisuuden luonnollisissa olosuhteissa
(Eskola & Suoranta 1998, 104; Tuomi & Sarajärvi 2002, 46-47). Etnografisessa tutkimuksessa tutkijalla on aktiivinen rooli tutkittavan ilmiön tulkinnassa (Metsämuuronen 2006, 214). Hahmotus tapahtui tutkijan osallistumisella eri tilanteisiin, kuten Eskola & Suoranta (1998, 106) esittävät. Tässä tapauksessa tutkijalla oli erinomainen mahdollisuus tehdä tätä osallistuvaa havainnointia päivittäin, koska organisaatio on ollut tutkijan työpaikka 16 vuoden ajan.

Tärkein aineistonhankinnan metodi oli strukturoitu teemahaastattelu. Osallistuvan
havainnoinnin kautta saatu aineisto muodosti tutkielman toisen keskeisen aineiston
ja hiljaisen tiedon varannon tutkijalle. Tämän lisäksi organisaation taustoja selvitettiin lisää kohteen arkisto- ja dokumenttilähteistä, mitkä olivat helppoja tapoja alustavan ymmärryksen muodostamisessa. Koskinen et al.( 2005, 158) tukee näitä valintoja. Aineistoa kerättiin sen verran, mikä oli aiheen kannalta välttämätöntä ilman
etukäteen asetettua määrällistä vaatimusta. Lisähaastatteluihin varauduttiin, mutta
niitä ei katsottu tarpeelliseksi. Tiedonhankintaa ohjasi myös aineiston analyysimahdollisuudet. Esimerkiksi haastateltavien valinta ja teemahaastattelurungon kytkeminen tutkielman teoriataustaan kulkivat prosessin aikana rinnakkain ja vuorovaikutuksessa. Tehdyt ratkaisut saavat tukea esimerkiksi Eskolan & Suorannan (1998,
63, 110) esittämistä näkökohdista. Metsämuurosen (2006) sekä Gebhartin (2004,
455, 458) mukaisesti tutkimusaineistoa täydennettiin organisaation kulttuuriin keskittyvistä tieteellisistä julkaisuista ja muista tutkimuksista, jotka mahdollistivat etnografisen tutkimuksen tulosten yleistettävyyden sitomalla ne aiempaan tutkimustietoon ja alan kirjallisuuteen.
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Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä se, että aineistoa hankitaan useista eri lähteistä. Tässä tutkielmassa tavoitteena oli tuottaa sellaista tietoa, joka koskee pääasiassa informanttien käsityksiä ja kokemuksia tietoperustaisen päätöksenteon valmisteluprosessista. Siksi tämän tutkielman pääasiallisin aiheistonhankintamenetelmä oli strukturoitu teemahaastattelu. Haastattelu on tilanteena kasvokkain tapahtuva vuorovaikutustilanne, jossa tutkija kysyy kysymyksiä ja tutkimuksen informantti
vastaa niihin. Koskisen et al. (2005, 106) mukaan haastattelututkimus on usein ainoa keino kerätä ihmisten asioille antamia merkityksiä ja tulkintoja. Teemahaastattelut sopivat tutkimuksiin, joissa ollaan kiinnostuneita ihmisten erilaisista tulkinnoista, merkitysten vaihtelusta ja argumentaatiosta. Aiheen ajateltiin olevan myös
hieman arkaluontoinen ja tarkentavia kysymyksiä vaativa. Myös tästä syystä haastattelu puolsi paikkaansa aineistonhankinnan menetelmänä. Edellä esitetyt haastattelua koskevat valinnat ja näkökohdat saivat tukea myös Gebhartilta (2004, 458)
sekä Hirsjärveltä ja Hurmeelta (2001, 35).

Haastattelurunko muodostettiin Koskisen et al. (2005, 108-11) esille tuomien näkökohtien mukaisesti. Haastattelurungon teemat mukailivat teoriataustaa ja tutkimuskysymysten alakysymyksiä. Haastateltavia keskustelutettiin siten, että päätöksenteon valmisteluprosessia peilattiin tutkielman alakysymyksistä johdettuihin teemoihin, jotka perustuivat tutkielman kirjallisuuskatsauksessa esitettyyn teoreettiseen viitekehykseen. Teoreettisen viitekehyksen teemoja ei kysytty kaavamaisesti, vaan
normaalin keskustelun tapaan ja konkretiassa pysyen. Haastattelurunko rakennettiin niin, että siinä oli kevyt aiheeseen johdatteleva aloitus, kysymykset olivat tyypiltään avoimia sekä vaativuudeltaan nousujohteisia ja lopussa varmistettiin vielä
mahdollisuus täydentävään vastaamiseen. Samaa haastattelurunkoa käytettiin kaikille haastateltaville aineiston vertailtavuuden ja luotettavuuden takaamiseksi.
Roulstonin, de Marraisin ja Lewisin (2003, 19) havainnot huomioiden kokenut haastattelija osasi fasilitoida ja moderoida keskustelun kulkua haastattelutilanteessa tarpeen mukaan. Tästä johtuen yllättäviä tilanteita ei tullut ja toiminta oli koko ajan loogista sekä tilanteen huomioivaa.

60

Haastattelurunko muodostettiin taulukossa 1 esitetyllä tavalla teoriataustan perusteella ja vastausten analyysivaihe otettiin huomioon jo tässä vaiheessa siten, että
tutkimuskysymyksen ja haastattelukysymyksen lisäksi eriteltiin, mitä tutkimuskysymysten kannalta olennaista asiaa haastattelukysymyksellä tarkoitetaan. Ennen varsinaisia haastatteluja tutkimusinstrumentin toimivuutta vielä testattiin ja kehitettiin
kahden koehaastattelun avulla. Tällä haluttiin varmistua siitä, että haastattelukysymykset ymmärretään tarkoitetulla tavalla, haastattelu etenee sujuvasti ja vastauksista saadaan mahdollisimman paljon informaatiota.

Taulukko 1. Tutkimusinstrumentin muodostaminen
Tutkimuskysymys

Analyysiteemat

Haastattelukysymykset

Millaisia tietoperus-

Vaiheiden selvit-

Kerro mahdollisimman konkreettisesti jos-

taisia vaiheita kun-

täminen.

tain sellaisen viimeaikaisen päätöksen val-

nallinen päätöksen-

Tavoitteet, vaihto-

misteluprosessista, johon liittyi taloudelli-

teon valmistelupro-

ehdot, arviointi…

sen tiedon käyttämistä.

sessi sisältää?

Osalliset eri vai-

1. Mitä vaiheita siinä oli?

heissa

2. Ketä oli osallisena?

Tiedon ominai-

3. Millaista tietoa hankittiin ja hyödyn-

suudet.

nettiin eri vaiheissa?
4. Mistä nämä tiedot hankittiin?
5. Miten nämä tiedot hankittiin?

Haastateltaviksi valittiin tutkimusongelman kannalta mahdollisimman informatiiviset
haastateltavat. Tutkijan asema organisaatiossa saattoi vaikuttaa siihen, että kaikki
kysytyt (7) Lappeenrannan kaupungin johtoryhmään kuuluvat haastateltavat halusivat osallistua tutkielmaan. Haastattelut toteutettiin huhtikuussa 2019 Lappeenrannan kaupungintalolla häiriöttömissä tiloissa. Haastatteluihin varattiin yksi tunti ja todelliset haastatteluajat olivat 42-65 minuuttia. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla.

Haastattelun kysymysrunko todettiin toisen koehaastattelun jälkeen toimivaksi ja se
pidettiin samana kaikille varsinaisille haastateltaville. Kysymyksiä ei annettu haastateltaville etukäteen. Haastattelun alussa esiteltiin tutkielman tavoite ja annettiin
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haastattelurunko haastateltaville. Näin he pystyivät seuraamaan haastattelun etenemistä ja muodostamaan kysymysteemasta kokonaisen vastauksen ilman, että
haastattelijan tarvitsi tehdä tarpeettoman paljon täydentäviä kysymyksiä.

Kysymykset olivat avoimia, eli vastausvaihtoehtoja ei etukäteen annettu. Tarvittaessa haastattelija avasi kysymyksen merkitystä tai tarkoitusta lisää, mikäli vastaaja
tarvitsi apua päästäkseen alkuun. Kysymysten järjestystä vaihdeltiin hieman haastattelun kulun mukaisesti ja tarkentavia lisäkysymyksiä esitettiin tarpeen mukaan.
Kaikkia haastattelukysymyksiä ei esitetty, mikäli vastaus oli jo edellisten kysymysten
yhteydessä saatu. Haastattelujen lopuksi kysyttiin, haluaako vastaaja täydentää jotakin vastausta tai kertoa teemaan liittyen vielä jotakin.

5.3 Tutkimusaineiston esittely
Tutkimusaineisto kerättiin yhdestä organisaatiosta, sillä tutkielman avulla haluttiin
muodostaa käsitys nimenomaan tapausorganisaation päätöksenteon valmistelun
tietoperustaisista vaiheista, tiedon saatavuudesta, laadusta ja hyödyntämisestä.
Tutkimustuloksia voidaan todennäköisesti soveltaa myös muiden vastaavien organisaatioiden päätöksenteon valmistelun tarkastelussa ja kehittämisessä.

Haastatteluaineisto kerättiin seitsemältä tutkielmaan mukaan halunneelta Lappeenrannan kaupungin johtoryhmän jäseneltä. Vastaajien taustatiedoista selvitettiin
haastateltavan ammatti, koulutus, ikä, työkokemus ja johtamiskokemus. Haastateltavien ammattinimikkeet olivat kaupunginjohtaja, kaupunginsihteeri, rahoitusjohtaja,
strategiajohtaja ja toimitusjohtaja. Kaksi haastateltavaa oli ammattinimikkeeltään
toimialajohtajia. Kaksi haastateltavaa olivat koulutukseltaan oikeustieteiden kandidaatteja ja varatuomareita, kaksi oli hallintotieteiden maistereita, kaksi oli kauppatieteiden maistereita, joista toisella oli lisäksi rakennusmestarin koulutus ja toisella
MBA-tutkinto. Yksi haastateltava oli diplomi-insinööri.
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Neljä informanttia toimi virallisina esittelijöinä poliittisille päätöksentekoelimille eli
heillä on viimekädessä juridinen vastuu esityksistä sekä valmistelusta. Kaikki haastateltavat valmistelivat esityksiä ja johtivat valmistelua tekeviä työryhmiä. Tutkimusinstrumentin toimivuutta eli haastattelurungon kysymyksiä testattiin kahdella
koehaastateltavalla, jotka toimivat vastuualuejohtajina, eli yhtä raportointiporrasta
tutkielman varsinaisia informantteja alempana.

Haastateltavista kaksi oli iältään alle 50 vuotta, kolme haastateltavaa oli 50-60 vuotiaita ja kaksi haastateltavaa yli 60 -vuotiaita. Haastateltavien iän keskiarvo oli 52
vuotta. Haastateltavista yksi oli nainen ja loput miehiä. Haastateltavat olivat hyvin
kokeneita ammattilaisia, sillä johtamiskokemuksen keskiarvo oli lähes 21 vuotta ja
lyhimmilläänkin johtamiskokemusta oli 14 vuotta. Suurin vaihtelu haastateltavien
kesken oli siinä, kuinka kauan oli hoitanut nykyistä tehtäväänsä. Tässä vastaukset
vaihtelivat yhdestä 30 vuoteen. Kaikki haastateltavat olivat työskennelleet kohdeorganisaatiossa eri tehtävissä useita vuosia

Haastattelut äänitettiin litteroinnin mahdollistamiseksi. Litterointi keskustelusta tekstiksi tehtiin heti haastattelun jälkeen ja analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä,
joka soveltuu Tuomen ja Sarajärven (2009, 91) mukaan kaikkiin laadullisen tutkimuksen perinteisiin. Analysointi aloitettiin heti litterointityön valmistuttua. Sisällönanalyysin vaiheita ovat Syrjäläisen (1994, 90) mukaan esimerkiksi herkistyminen
aiheelle, aineiston sisäistäminen, karkea luokittelu, tutkimustehtävän täsmentäminen, aineiston määrällistäminen, ristiinvalidointi, saatujen luokkien koettelu ja johtopäätösten sekä tulkintojen tekeminen. Myös tässä tutkielmassa analyysivaiheet
noudattelivat näitä vaiheita.

Litteroitua aineistoa saatiin yhteensä 57 sivua. Vastausten määrät ja laajuudet kysymyksittäin esitetään taulukossa 2 alla. Laajimmat vastaukset sivumääräisesti tarkasteltuna saatiin kysymykseen yksi, jossa haastateltavia pyydettiin kertomaan esimerkin avulla päätöksenteon valmisteluprosessista. Eniten vastauksia saatiin repliikkien määrässä laskettuna kysymykseen kuusi, jossa haastateltavia pyydettiin kuvailemaan, millaista tietoa hyödyntää valmisteluprosessin eri vaiheissa.
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Taulukko 2. Vastausten määrät ja laajuudet kysymyksittäin

Aineiston analyysi tapahtui teoriaohjaavasti. Jo kirjallisuuskatsaus ja tutkimusmenetelmälliset valinnat ovat ohjanneet aineiston analyysiä. Aineiston analyysi sisälsi 11
vaihetta, jotka on tiivistetysti esitetty taulukossa 3. Empiirisen aineiston analyysi aloitettiin kaikkien haastattelujen jälkeen ja niiden litteroinnin jälkeen. Litteroinnin jälkeen kaikki vastaukset yhdistettiin samaan tiedostoon sen kysymyksen yhteyteen,
jonka yhteydessä vastaus oli saatu. Näin aineisto supistui hieman, sillä haastattelijan esittämät kysymykset jätettiin pois. Tämän jälkeen tekstimuotoinen haastatteluaineisto luettiin huolellisesti useaan kertaan ja se alleviivattiin sekä koodattiin sen
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perusteella, mihin haastattelukysymykseen vastaaja antaa vastauksessaan kysymyksen. Yksi pitkä vastaus saattoi sisältää vastuksia useisiin kysymyksiin. Tästä
syystä vaiheessa 6 aineiston laajuus kasvoi 62 sivuun.

Taulukko 3. Tutkielman analyysivaiheet ja analyysin tavoitteet

Koodausten perusteella yhdistettyä aineistoa pelkistettiin vaiheessa 7 siten, että
vastauksista valittiin edustavimmat ja aineistoa karsittiin muilta osin. Aineisto supistui 38 sivuun. Tämän jälkeen aineisto koodattiin uudestaan sen perusteella, mihin
tutkimuskysymyksiin aineiston kukin jäljelle jäänyt repliikki antaa vastauksia tai näkökulmia. Kun nämä yhdistettiin ja pelkistettiin uudelleen, saatiin mahdollisimman
tiivis esitys siitä, mitä aineisto sisälsi suhteessa tutkimuskysymyksiin. Tutkimustulokset tulivat esiin, kun tätä aineistoa vielä stilisoitiin lyhentämällä repliikkejä vain
merkitsevimpiin ja laajentamalla tutkijan omaa kerrontaa aineiston sisällöstä (vaihe
10). Tämän jälkeen aineisto jatkoi vuoropuhelua tutkielman teoriataustan kanssa
pohdinnan ja johtopäätösten muodossa.

Aineiston analyysi noudatteli siis teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Teoriaohjaavuus
alkoi teemahaastattelun valitsemisesta aineiston keruutavaksi, sillä haastatteluteemat muovautuivat tutkielman kirjallisuuskatsauksen rakenteen mukaisiksi. Analyysivaihe oli huomioitu jo tässä vaiheessa, eli analyysirunko ja analyysiteemat oli muodostettu etukäteen ja ne todettiin toimiviksi. Tutkielman tuloksena saatiin tutkielman
kirjalisuuskatsauksen viitekehyksessä analysoitu kuva ja käsitys tutkimuskohteiden
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kuvaamasta päätöksenteon valmistelutyön vaiheista, haasteista ja niiden ratkaisemisesta. Esimerkiksi Tuomi ja Sarajärvi (2009, 97-100) ovat kuvanneet prosessin
samalla tavalla.

5.4. Luotettavuuden arviointi
Laadullinen tutkimus on suurelta osin tulkintaa, mutta siinä pyritään mahdollisimman
objektiiviseen lopputulokseen. Tästä syystä lukijalle tulee antaa riittävästi puolueetonta ja objektiivista tietoa siitä, mitkä valinnat, taustatiedot ja lähtökohdat ovat vaikuttaneet tutkimuksessa tehtyihin tulkintoihin. Tutkielman luotettavuutta arvioidaan
sen sisäisen johdonmukaisuuden kautta, joka muodostuu sen johdonmukaisen etenemisen ja osien välisestä toimivasta ja loogisesta vuorovaikutuksesta. (Tuomi &
Sarajärvi 2009)

Tutkielmassa pyrittiin objektiiviseen asioiden esittämiseen ja tulkintaan. Tähän kiinnitettiin erityistä huomiota, sillä tutkija oli työskennellyt organisaatiossa tutkimushetkellä 16 vuoden ajan. Tutkijalla oleva hiljaisen tiedon varanto oli siis mittava. Tutkielman aihe syntyi tutkijan omasta mielenkiinnosta ja aihe valikoitui tutkimuskohteeksi noin vuosi ennen tutkielman aloittamista eli syksyllä 2017. Tutkimuskysymyksiin pyrittiin vastaamaan teorian ja empirian muodostaman kokonaisuuden perusteella mahdollisimman puolueettomasti ja läpinäkyvästi. Etnografia tiedonhankinnan
strategiana katsottiin sallivan sen, että tutkijan omaa kokemustaustaa voitiin hyödyntää, kunhan nämä tilanteet kirjoitettiin huolellisesti auki. Kaiken hiljaisen tiedon
olemassa oloa ei voida tunnistaa, mikä on tämä saattanut vaikuttaa tehtyihin tulkintoihin.

Haastattelututkimuksessa on huomioitava eettiset luottamuksellisuuskysymykset
sekä tutkijan reaktiivisuus. Koskisen et al. (2005, 52) esille tuomat seikat huomioiden haluttiin tunnistaa tilanteet, joissa tutkijan vaikutus muuttaa tutkittavan käyttäytymistä. Reaktiivisuuteen liittyvään tutkimusaineiston vääristymisen minimointiin pyrittiin vaikuttamaan luottamuksen rakentamisen kautta ja valitsemalla parhaat mahdolliset haastatteluhetket. Tutkijan toimiessa lähellä tutkittavaa ilmiötä osallistuvan
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havainnoinnin keinoin, tutkijan piti muistaa koko ajan roolinsa tieteentekijänä ja tarvittaessa korostaa sitä. Koskisen et al. (2005, 280-281) mukaisesti ennen tutkielman
aloittamista arvioitiin, mitä haittaa siitä voi olla kohteelle tai muille ryhmille. Tutkielmasta tiedotettiin rehellisesti ja annettiin kohdehenkilöille tietoa sekä haastattelua
sovittaessa että juuri ennen haastattelun aloittamista. Koskisen et al. (2005, 57)
esittämän mukaisesti tutkijan perehtyneisyys organisaatioon, tausta-aineistoon ja
historiaan auttoi luottamuksen rakentamisessa tutkittavan kohteen kanssa tässäkin
tutkielmassa.

Tutkijan oma asema organisaatiossa on voinut vaikuttaa siihen, että tutkimuslupa
saatiin mutkattomasti ja kaikki toivotut henkilöt suostuivat haastateltaviksi. Haastateltavat halusivat myös hyvin perusteellisesti vastata kysymyksiin. Sitoutumishalukkuutta kuvaavaa on, että yksi haastateltava halusi siirtää haastattelun rauhallisempaan ajankohtaan, että siitä olisi enemmän hyötyä tutkimukselle. Tutkija on puolestaan pitänyt työuransa aikana tuhansia erilaisia haastatteluja (esim. työhaastattelut,
kehityskeskustelut), mikä auttoi osaltaan haastattelutilanteen luontevaa tilanteen
mukaista kuljettamista. Kaikki haastateltavat jäivät haastattelun jälkeen vielä vaihtamaan kuulumisia, kaksi halusi näyttää haastattelussa viittaamaansa aineistoa ja
kaksi kertoi vielä mielenkiintoisia esimerkkejä, joita ei voitu kuitenkaan hyödyntää
tässä keskustelussa, koska nauhoitus oli lopetettu. Tämä kuvaa kuitenkin informanttien sitoutumista ja vallinnutta luottamusta tutkijaa sekä tutkimusta kohtaan. Edellä
kuvatut elementit luultavimmin nostivat aineiston laadukkuutta jonkin verran.

Empiirinen tutkimusaineisto kerättiin ja käsiteltiin tietosuojasäännösten mukaisesti.
Tutkielman tulokset esitettiin niin, ettei yksittäisen vastaajan henkilöllisyyttä voida
tunnistaa. Yksi haastateltavista pyysi ja sai tarkastettavakseen hänen sanomat tutkimustuloksiin päätyneet viitaukset. Haastatteluiden nauhoitus tehtiin älypuhelimella
ja äänenlaatu oli moitteeton. Litterointi tehtiin tutkijan toimesta aina heti haastattelun
jälkeen, mikä helpotti työtä ja olisi tarvittaessa antanut mahdollisuuden epäselvän
vastauksen tarkastamiselle. Läheinen aikayhteys haastattelujen, litteroinnin ja analyysin välillä yhdessä pienten muistiinpanojen (tukisanoja, piirroksia) kanssa auttoi
tutkijaa ymmärtämään sellaiset asiat, jotka oli ilmaistu epäselvästi tai nonverbaalia
viestintää käyttäen.
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Tutkielman teoreettinen viitekehys puolestaan hankittiin luotettavista lähteistä. Lähdekirjallisuus koostuu etupäässä tieteellisistä LUT Finna-, Ebsco-, Emerald- ja
Scopus-tietokannoista hankituista tieteellisistä artikkeleista. Osa kirjallisuudesta
hankittiin Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja ItäSuomen yliopiston tiedekirjastosta ja useammasta muusta kirjastosta Lappeenrannan lähialueelta. Ajantasainen lainsäädäntö haettiin Finlex-tietokannasta ja muutama erittäin vanha, mutta keskeinen lähde Google sekä Google Scholar –hakukoneilla. Lähdeteoksia oli yli 80 kappaletta. Vanhin lähteistä oli vuodelta 1954, tuorein
vuodelta 2019. Suurin osa lähteistä oli alle 10 vuotta vanhoja. Jos lähdeteos oli yli
10 vuotta vanha, valittiin se tutkimusraporttiin vain, jos arvioitiin se aiheen kannalta
erityisen keskeiseksi ja laadukkaaksi. Lähdeteoksia valittaessa olennaisimpana arviointikriteerinä on pidetty lähteen luotettavuutta ja sopivuutta.

Tutkielman validiutta eli tutkimusmenetelmän pätevyyttä arvioitiin ja pyrittiin kohentamaan useissa eri vaiheissa tutkielman aikana. Tutkimusinstrumentin toimivuudesta haluttiin varmistua kahden koehaastattelun ja niiden perusteella tehtyjen muutosten avulla. Näillä voitiin varmistua siitä, että kysymyksillä saadaan vastauksia niihin asioihin, joita haluttiin tietää. Päätöksenteon valmisteluprosessi oli erittäin tuttu
myös koehaastateltaville, mikä arvioidaan edelleen validiteettia kohentaneeksi seikaksi. Aineiston analyysivaiheessa vastausrepliikkejä tulkittiin ja koodausvaiheissa
yhdisteltiin kaikkiin niihin haastattelu- ja tutkimuskysymyksiin, joihin kyseinen vastaus sopii. Nämä menettelytavat ovat esimerkiksi Hirsjärven et al. (2009) suositusten mukaisia.

Tutkielman luotettavuutta pyrittiin parantamaan myös esittämällä uskottavasti ja kattavasti tietoa sen toteutuksesta ja etenemisestä. Tuomen ja Sarajärven (2002, 138)
suositusten mukaisesti raportissa tuotiin siis esille, millä perusteella haastateltavat
oli valittu, millainen suhde tutkijalla ja haastateltavilla oli, millä aikataululla tutkielma
tehtiin, millaisella analyysilla tuloksiin ja johtopäätöksiin päästiin sekä esitettiin aineiston koonti- ja analysointitavat.
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Haastateltavien pienestä määrästä seuraa tutkielman yleistettävyyteen liittyviä rajoituksia. Aineistoa ei voida pitää kattavana ja erilaisia näkemyksiä asioista on varmasti enemmän kuin tutkielmassa voitiin löytää. Tutkielman kohde on kuitenkin keskikokoinen suomalainen kaupunki ja samantyyppistä toimintaa harjoitetaan lakisääteisesti yli 200 kunnassa Suomessa, joten johtopäätösten ja käytännön suositusten
voidaan katsoa sopivan niihinkin jollakin tasolla.

69

6 Tutkimustulokset

Tässä luvussa esitellään tutkimustulokset tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. Luvussa 6.1 kuvataan, millaisia päätöksenteon valmisteluprosessin tietoperustaisia vaiheita tutkimusaineistosta saatiin esille. Luvussa 6.2 esitetään puolestaan aineistosta esille tulleet tiedon hankkimiseen, luvussa 6.3 tiedon ominaisuuksiin ja luvussa 6.4 tiedon hyödyntämiseen liittyvät näkökohdat. Luvussa 6.5 tehdään
lyhyt yhteenveto tuloksista suhteessa tutkielman teoreettiseen viitekehykseen. Laajempaa pohdintaa tutkimustulosten liittymisestä aiempaan kirjallisuuteen tehdään
luvussa 7, eli tutkielman johtopäätöksissä.

6.1 Päätöksenteon valmisteluprosessin vaiheet
Haastateltavia pyydettiin kuvaamaan mahdollisimman konkreettisesti jotakin sellaista viimeaikaista päätöksentekoprosessia, jossa oli mukana myös taloudellisen
tiedon käyttämistä. Haastateltavat kuvasivat tapausesimerkkiensä perusteella päätöksenteon prosessin seitsemänvaiheiseksi. Vaiheet olivat 1.) vireille tuleminen, 2.)
lähtökohtien ja reunaehtojen hakeminen eli tavoitteen asettaminen, 3.) vaihtoehtojen muodostaminen, 4.) vaihtoehtojen vaikutusten arvioiminen, 5.) päätösehdotuksen tekeminen, 6.) päättäminen ja 7.) päätöksen toimeenpano.

6.1.1 ”Tulee heräte, selvitetään, luodaan vaihtoehtoja ja päätetään.”
Prosessi alkaa usein siitä, että muodostuu tai ilmenee tarve päätöksenteolle. Asia
voi olla kertaluontoinen, esimerkiksi rakennushanke tai toistuvaan prosessiin liittyvä,
kuten talousarviovalmistelu. Heräte voi tulla organisaation omista tietojärjestelmistä,
muualta sisäisestä toimintaympäristöstä tai ulkopuolelta, kuten valtakunnallisista
uudistuksista ja lakimuutoksista. Esimerkeissä mainittiin herätetiedoksi ja valmistelun alulle panevaksi tiedoksi esimerkiksi sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät valtionhallinnon linjaukset, kaupunginvaltuuston strategiset tavoitelinjaukset, erilaiset
tutkimusten ja selvitysten tulokset ja talousseurannasta nousevat herätteet.
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Osa herätetiedosta on lukuihin perustuvaa, usein itse kerättyä toimintaympäristödataa, osa muuta annettua ja saatua informaatiota. Tyypillisesti herätetieto on dataa
tai informaatiota, jota on prosessoitava ja jalostettava tilanteen syvälliseksi ymmärtämiseksi. Tähän liittyy faktojen tarkastamista, sekä lisätiedon ja vertailutiedon keräämistä. Esimerkiksi verrokkikuntien ja –kaupunkien tietojen tulkitsemista varten
tulee varmistua, että tieto on koostettu samoja muuttujia käyttäen. Tietoa prosessoidaan sellaiseen muotoon, että siitä voidaan käydä yhteistä keskustelua myös vähemmän asiaan perehtyneiden luottamushenkilöiden kanssa.

Toisessa vaiheessa asian selvittämiselle haetaan reunaehtoja ja tavoitteita. Lähtökohtien ja reunaehtojen selvittämisellä halutaan varmistua, että asia etenee haluttuun suuntaa. Reunaehdot ovat usein valmiiksi määriteltyjä, esimerkiksi lakiin, organisaation strategiaan tai talousarvioon kirjattuja asioita tai periaatteita, joiden selvittäminen on kokeneelta valmistelijalta nopea toimenpide. Valmistelijan hiljainen,
kokemusperäinen tieto lähes automatisoi prosessin, mutta isojen kertaluontoisten
hankkeiden reunaehdoista sopiminen on monivaiheisempaa. Silloin käydään keskustelua luottamustoimisten päätöksentekijöiden kanssa ja luodaan toimintatapa
yhdessä. Sovittavia asioita ovat esimerkiksi tavoitteet, prosessin osalliset, taloudellinen raami ja aikataulu. Erään haastateltavan repliikki kuvaa osuvasti tämän vaiheen sisältöä:
”Perustetaan työryhmä, ensin haetaan reunaehtoja, luottamushenkilöiltä kysytään
voidaanko lähteä selvittämään tällaista ja haetaan ne reunaehdot.”

Kolmantena päätöksenteon vaiheena kuvautui vaihtoehtojen muodostaminen.
Haastateltavat ilmaisivat tämän erittäin tärkeäksi vaiheeksi, johon tarvitaan aikaa ja
näkökulmia. Valmisteluvaiheessa vaihtoehtoja tulee olla useita. Valmistelun päälinjat ovat selvinneet edellisessä vaiheessa ja tässä vaiheessa edetään niiden perusteella. Monipuolinen näkökulmien kartoitus ja tiedonkeruu ovat keskeisessä roolissa, joten tässä vaiheessa tarvitaan paljon eri alojen asiantuntijuutta ja kokemusperäistä tietoa. Tieto on usein tässä vaiheessa vielä epävarmaa tai varmistamatonta, kuten eri osapuolten henkilökohtaisia näkemyksiä tai arvioita. Ideointivaiheen
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ilmapiiri on salliva, eikä asioille ole vielä oikeaa tai väärää vastausta. Usein vaihtoehdot eivät synny tai muodostu yhdellä kertaa, vaan kyseessä on prosessi, jossa
yksi idea johtaa seuraavaan kehitysversioon.

Neljäntenä vaiheena on vaihtoehtojen vaikutusten arvioiminen, millä tarkoitetaan
yksityiskohtaisen, laadukkaan ja luotettavan tiedon hankkimista ja prosessoimista
eri vaihtoehdoista. Vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia tulee vertailla monipuolisesti
ja tarkasti, joten tähän käytetään paljon aikaa ja resursseja. Selvitettävinä asioita
mainittiin esimerkiksi toiminnalliset ja kokonaistaloudelliset vaikutukset. Lyhyen aikavälin tarkastelu tuottaa usein erilaisia vaikutusarvioita kuin pitkän aikavälin. Vaihtoehtojen vertailemiseksi kaikista vaihtoehdoista pitäisi pystyä tuottamaan samoilla
kriteereillä arvioitua tietoa.

Osa valmisteltavista asioista ja hankkeista on niin mittavia ja strategisesti tärkeitä,
että niiden valmistelun etenemisestä tiedotetaan päättäjiä vaikutusarvioinnin aikanakin. Tämä voi ohjata myös jatkovalmistelun suuntaa. Vaihtoehtojen vaikutusarviointivaiheessa asiasta kerätään mahdollisimman laaja-alaista ja syvällistä tietoa.
Tässä vaiheessa hyödynnetään usein asiantuntija- ja konsulttiselvityksiä. Joissakin
tapauksissa samasta asiasta saatetaan hankkia useamman konsultin näkemys.
Valmistelijat pyrkivät etukäteen selvittämään, millaisiin kysymyksiin päätöksentekijät haluavat vastauksia eli millaista tietoa tarvitaan. Keskeistä tässä valmisteluvaiheessa on, että taloudellisten tietojen ja lukujen rinnalla esitetään niiden käytännön
vaikutuksia sidosryhmille useista eri näkökulmista arvioituna:
”Selvitetään taloudellisia vaikutuksia, toiminnallisia vaikutuksia, kokonaistaloudellisia vaikutuksia sen lisäksi, mitkä on sen vaikutukset muutenkin kun budjettilukuna.”

Viidentenä vaiheena kuvattiin päätösesityksen tekeminen. Päätösesitys on tekstimuotoinen, laajuudeltaan noin 2-3 sivun pituinen tiivis selostus. Siinä kuvataan
asian tausta, eteneminen ja keskeiset vaihtoehdot. Se etenee loogisesti kohti valmistelijan näkemyksen mukaista parasta vaihtoehtoa. Päätösesityksessä pyritään
antamaan ikään kuin etukäteen vastauksia niihin kysymyksiin, joita ennakoidaan
kysyttävän tai joiden ajatellaan olevan keskeisiä päättäjien mielestä. Valmisteluaineistossa on liiteaineistona lisämateriaalia, kuten selvityksiä ja laskelmia. Tämä

72

mahdollistaa syvällisemmän paneutumisen asiaan ja lisää prosessin läpinäkyvyyttä.
Liitteiksi laitetaan usein myös kokoustilannetta varten tuotettu esitysmateriaali, joka
sisältää asian tiivistettynä ja visualisoituna.

Kuudentena päätöksenteon vaiheena kuvautui varsinaisen päätöksen tekeminen.
Tässä tarkoitettavat päätökset tehdään kokoustilanteessa virallisen toimintatavan
mukaan. Päätösesitys on julkaistu muutamaa päivää ennen kokousta ja päättäjillä
on ollut mahdollisuus tutustua siihen sekä lisäaineistoon. Osa päättäjistä on saattanut hankkia asiasta lisätietoa ja käydä keskustelua muiden päättäjien kanssa. Päätös tehdään valmistellun asian pohjalta ja se on joko esittelijän ehdotuksen mukainen tai joku muu. Joissakin tilanteissa syntyy siis kilpailevia päätösehdotuksia, joiden välillä järjestetään äänestys tai ne saavat yksimielisen kannatuksen. Kilpaileva
päätösehdotus voi olla tutkittujen vaihtoehtojen perusteella joku vaihtoehtoisista ratkaisuista, jollakin sanankäänteellä täydennetty alkuperäinen ehdotus tai lisäajan ottaminen. Äänestämistä ja valmistelijan ehdotuksen hylkäämistä pidetään pääsääntöisesti huonona vaihtoehtona ja eräänlaisena valmistelun epäonnistumisena:
”On niinkun nykytila-analyysi, sitten tehtiin palveluverkkoselvitys, jossa oli 11 vaihtoehtoa, niistä valikoitu päätökseksi käytännössä yksi, ja sitten ihan loppuvaiheessa
ihan mustana hevosena tuli poliittisena päätöksenä tää Kourulan päiväkotikoulu
vielä. Sehän oli sinänsä, että tuommonen ratkasu tuli, niin tietynlainen epäonnistuminen. Näinhän sitä ei tarkotettu, mutta poliittiset paineet sai tän aikaan. Se ei ollu
selvityksiin ja asioihin perustuvan selvitystyön tuloksena, vaan se pomppas sieltä
päättäjiltä.”

Päättämisen jälkeen alkaa päätöksen toimeenpanovaihe. Hyvin valmistellun päätöksen toimeenpano- eli toteutusvaihe kuvattiin useissa vastauksissa selkeänä ja
suoraviivaisena: ”No sitten kun se on ratkastu -- niin päästään toteuttamaan, mikä
on jo aika suoraviivasta insinöörityötä ja koulupuolella alkaa kuhina käymään, et
saadaan se toiminta käyntiin.” Tämä arvio johtunee osaltaan siitä, että toteutusvaiheessa tutkielman informantit eivät ole keskeisiä toimijoita, eivätkä osallistu juurikaan toteutusvaiheessa ilmenevien ongelmien ratkaisuun.
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Kaikki haastateltavat kuvasivat päätöksenteon valmistelua erittäin tietointensiiviseksi prosessiksi. Tietoa ja näkökulmia pyritään hankkimaan runsaasti. Kokeneet
valmistelijat pyrkivät myös ennakoimaan esille nousevia teemoja ja tuottamaan juuri
niihin lisää tietoa. Kaksivaiheisen poliittisen päätöksentekotavan seurauksena päätös voi poiketa huolellisestikin valmisteltuun ehdotuksesta. Monet haastateltavat arvioivat tämän näkökulman haasteelliseksi, sillä näissä tapauksissa päätös ei perustu selvitettyyn tietoon.

6.1.2 ”Tää osallisuus on huomattavan laajaa”
Päätöksenteon valmisteluun osallistuu tilanteen ja tarpeen mukainen joukko asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Isoja asioita valmistellaan projektimaisesti ja valmistelua
johtaa asian parhaiten tunteva viranhaltija. Asian toimielimille esittelevä viranhaltija
ei ole aina intensiivisesti mukana valmistelussa. Päätöksenteon valmistelun pääsääntönä on, että viranhaltijat tekevät valmistelutyön, mutta pitävät sekä päätöksentekijät, että erilaiset sidosryhmät mukana ja tietoisina kulloinkin valmisteltavista asioista. Esimerkiksi monitoimijäähallinvalmistelun kohdalla poliitikot esittivät yhdeksi
reunaehdoksi, että luottamushenkilöt eivät tähän valmisteluun osallistu:
”Se tuli poliittiselta puolelta se vaatimus, että sitä ei johdeta liikaa mielipiteillä, poliittisilla näkemyksillä tai jonkun kaupunginosan edun mukaisesti. Tää on hyvä esimerkki, että aika hyvin virkamiesvalmisteluun luotetaan täällä. Sitten oli erikseen
poliittinen ryhmä, jotka tarkemmin seurasi valmistelua ja saivat ottaa kantaa myös
valmisteluun.”

Valmisteluun osallistuvien asiantuntijoiden joukko vaihtelee tapauskohtaisesti. Esimerkiksi rakennusinvestoinneissa käyttäjän asiantuntijoilla on rakennusalan ammattilaisten ohella keskeinen rooli. Osa valmisteltavista päätöksistä ylittää vaikutuksiltaan kuntarajat, jolloin valmistelua tehdään yhdessä toisten kuntien ja kuntayhtiöiden työntekijöiden kanssa. Päätöksenteon valmisteluvaiheessa tarvitaan myös
sellaista tietoa ja osaamista, jota omasta organisaatiosta ei löydy. Kyseessä voi olla
kapea-alaisen asiantuntijasektorin osaamisala, kuten kaavavalmisteluun liittyvän
luontoselvityksen tekeminen, päätöksen saamisen kannalta strategisesti erittäin tär-
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keä selvitys, johon tarvitaan paras saatavilla oleva näkemys. Joskus tehtävä on työmäärältään niin suuri, että omat resurssit eivät siihen riitä. Näissä tilanteissa käytetään asiantuntijapalveluita.

6.2 Tiedon hankkiminen
Tutkimuskysymyksen ensimmäinen apukysymys liittyi tiedon hankkimisen tapoihin
ja siihen, mitä tietoa päätöksentekoa varten hankitaan. Erään haastateltavan latinan
kielinen repliikki ”Audia tur et altera pars” sisältää periaatteista olennaisimman: Kaikkia pyritään kuulemaan ja kaikki näkökulmat selvittämään.

6.2.1 ”Audia tur et altera pars”
Päätöksenteon valmisteluun liittyvä tietoprosessi alkaa monissa tapauksissa tilannekuvan selkiyttämisestä. Saatu tai hankittu herätetieto on data- ja informaatiotasoista, kuten tilastoja, kustannustietoja ja muita faktoja, useimmiten kuitenkin lukuja.
Tästä on muodostettava ymmärrys seuraavia vaiheita ja päätösesityksen muotoilemista varten. Kunnallinen päätöksenteko perustuu kirjalliseen tietoon, joten esille
tulleen asian käsittelyhistoria on ainakin periaatteessa selvitettävissä ja se onkin
keskeinen keino ymmärryksen saavuttamiseksi. Osa haastateltavista korosti kokemusperäisen hiljaisen tiedon, ikään kuin alueen paikallishistorian ja pitkän työkokemuksen merkitystä keskeisenä tiedon tyyppinä, kun tilannekuvaa ja ymmärrystä rakennetaan.

Päätöshistorian selvittämisen ohella useat haastateltavat kuvasivat vertailutiedon ja
tutkimustiedon keräämisen kuuluvan alkuvaiheen selvitystyöhön. Vertailutiedolla
tarkoitettiin esimerkiksi Tilastokeskuksen tuottamia tilastoja. Vertailukohteeksi asetettiin yleensä samankokoisten kaupunkien vertailukelpoiset tunnusluvut. Tutkimustiedolla tarkoitettiin niin tieteellistä tutkimustietoa kuin erilaisia asiantuntijaselvityksiä, kuten rakennusten kuntotutkimuksia. Kansainvälisen tieteellisen tutkimustiedon
mainitsi vain yksi haastateltava. Mainittakoon, että molemmat koehaastateltavat,
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jotka toimivat siis päätösesitysten tosiasiallisina valmistelijoina, kertoivat hyödyntävänsä tieteellistä tietoa.

Herätetiedon saamisen, reunaehtojen selvittämisen ja vaihtoehtojen asettamisen
tietoperustainen päätöksenteon valmisteluprosessi jatkuu erittäin keskeisellä vaiheella, vaikutusten arvioinnilla. Tässä tärkeää on suhteuttaa tietoa toimintaympäristöön. Tämän kuvattiin tapahtuvan usein monialaisen ja moninäkökulmaisen keskustelun avulla. Vaikutusten arviointi kuvattiin useissa vastuksissa keskeisimmäksi valmistelun vaiheeksi, sillä esitettävä vaihtoehto valitaan optimaalisimpien vaikutusten
perusteella. Vaikutuksia kuvataan niin taloudellisesta kuin inhimillisistä näkökulmista.

Vaikutusarvioinnissa keskeisintä tietoa on usein kokonaistaloudellisten vaikutusten
arviointi, kuvaaminen, arviointi ja vertailu. Kaikki toiminta järjestetään loppujen lopuksi samasta taloudellisesta raamista, mitä kautta esimerkiksi kustannustiedolla
on yhteys esimerkiksi lapsivaikutusarvioihin: Jos rahaa käytetään enemmän seiniin,
jää sitä vähemmän toimintaan. Taloudellisten vaikutusten taustalla on siis laaja
joukko muita selvityksiä ja faktoja, joiden perusteella taloudellinen tieto pystytään
esittämään. Yhden lukuarvon takana on usein kymmeniä, jopa satoja sivuja taustatietoja. Erään haastateltavan repliikki kuvaa osuvasti edellä esitettyä:
”Organisaation luonteen johdosta yleisemminkin viranhaltijan pyrkimys on tuottaa
aika paljon faktatietoo, numeroita, lukuja vertailutietoa myös eri kunnista. -- Se rakentuu aina faktatietojen varaan ja mahdollisimman objektiiviseen arvioon. Taloustieto vaikuttaa koko ajan enemmän. Talous ohjaa niissä faktatiedoissa. Talouden
reunaehtoihin sovitetaan monia asioita.”

Myös kokemusperäisen tiedon merkitystä tuotiin esille vaikutusarviointivaiheen tiedonhankinnassa. Autenttinen kokemustieto omasta toimintaympäristöstä, vertailutieto muista vastaavista organisaatioista sekä tutkimukseen perustuva tieto olivat
niitä tiedon tyyppejä, jotka miellettiin kokemusperäiseksi. Monet vastaajat kertoivat
hyödyntävänsä tiedon hankinnassa ammattiryhmiensä verkostoja, koulutustapahtumia sekä omia henkilökohtaisia suhteitaan. Pitkä kokemus ja sen mukanaan tuoma
hiljainen tieto auttaa päätösesitysten valmistelussa ja muotoiluissa.
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Konsulttiselvitykset tiedon hankkimisen tapana nähtiin rakentamiseen ja investointeihin liittyvillä toimialoilla hyvinkin keskeisenä. Kaksi keskeisintä syytä tälle olivat
puuttuvan, harvemmin tarvittavan erikoisosaamisen hankkiminen ja päätösesityksen uskottavuuden lisääminen. Jos asiaan ei saada yhdellä selvityksellä riittävää
varmuutta, saatetaan pyytää selvitys vielä toiseltakin konsultilta. Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialla konsulttitietoa hankittiin enemmänkin koulutuksellisten interventioiden muodossa. Siellä osaamisen ja tiedon koettiin olevan vahvasti kentällä. Varsinaisista konsulttiselvityksistä ei koettu olevan riittävää hyötyä, sillä ”ei ne konsultit
löydä sitä tietoa omin avuin ja jouduttiin ite kuitenkin paljon tekemään.”

Päätöksenteon valmistelussa hyödynnetään siis hyvin monenlaista tietoa alkaen virallisesta tiedosta, kuten lainsäädäntö- ja tilastotiedoista, jatkuen tieteelliseen tietoon, selvityksiin ja kokemusperäiseen tietoon. Osa tiedosta on valmiiksi eksplisiittisessä muodossa, osa on hiljaista tietoa. Päätöksenteon valmisteluprosessia voi
kuvata eräänlaiseksi vakuutteluksi, jossa objektiivisesti tuotettu moninäkökulmainen
vaikutusarviointitieto johtaa aukottomasti päätösehdotukseen ja saa sekä sidosryhmät että päätöksentekijät vakuuttuneiksi optimaalisesta päätöksestä.

6.2.2 ”Paljon nettiä käytän ja sit on verkostoja”
Päätöksenteon valmistelussa hyödynnettävää tietoa saadaan käyttöön useilla eri
tavoilla. Päätösasian tavoitteet ja tahtotila saadaan usein annettuna eli ne on löydettävissä esimerkiksi lainsäädännöstä ja organisaatioiden strategioista. Tämän tiedon tulkitseminen ja näkemyksellinen käyttäminen vaatii viranhaltijoilta perehtyneisyyttä ja oman alan jatkuvaa seuraamista. Myös erilaisista toimintaprosessien ja
tietojärjestelmien tuottamaa tietoa syntyy, saadaan ja käsitellään jatkuvasti. Varsin
usein tämä tieto on taloudellista dataa. Myös strategian toteutumista ja toiminnan
laadukkuutta kuvaavaa mittausdataa saadaan suoraan tietojärjestelmistä. Tätä dataa hyödyntäen esimerkiksi controllerit analysoivat, tulkitsevat ja tekevät ennusteita
johtoryhmien käsiteltäviksi.
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Haastateltavat kertoivat saavansa tietoa internetin hakukoneilla avoimista ja suljetuista tietojärjestelmistä. Esimerkki avoimesta tietojärjestelmästä on Google Scholar
sekä Tilastokeskuksen tietokannat. Suljettuja, tunnistautumisen vaativia tietojärjestelmiä olivat esimerkiksi asianhallintajärjestelmät M-Files, Dynasty sekä toimialatietoa tuottavat Vipunen sekä Kouluikkuna. Haastateltavien johtoryhmän jäsenten toimenkuvat vaihtelevat paljon ja valmisteluun käytettävissä oleva aika vaihtelee sen
mukaan. Yksi haastateltavista kertoi hankkivansa tietoa paljon itse. Yksi haastateltavista kertoi, ettei ehdi itse etsiä tietoa, vaan toimii lähinnä esittelijänä ja pysyttelee
ajan tasalla osallistumalla keskusteluihin ja kokouksiin. Muut vastaajat kertoivat valmistelevansa itse vähintäänkin jonkin verran, mutta ohjaavat ja ovat tietoisia kaikista
toimialansa valmistelussa olevista asioista. Valmistelijan omien tietojen ajan tasaisuus koettiin tärkeäksi myös sen takia, että pystyy hankkimaan lisää tietoa.

Muina tiedonhankintatapoina tuotiin esille omien verkostojen hyödyntäminen, kyseleminen ja selvittäminen. Asiasta riippuen oma selvitystyö voi olla hyvinkin laajaa.
Yksi haastateltavista kuvaa tiedonhankinnan vaiheita ja selvittelyä kattavasti:
”No ensinnäkin varmistin asiakirjoista, että onko valtuusto jo päättänyt sen rakennusten kohtalosta. Se oli päätetty myydä. No sitten selvitin käytön ja nää vuokraajat
sano että ei oo käyttöä. No sit selvitin mikä niitten rakennusten kunto on tällä hetkellä ja mitä niille on tapahtumassa. No ne lahoaa käyttämättömänä pystyyn. Sitten
rinnalle virkamiesjohdon mielipiteet, että kaupunginjohtajalta kysyin syntyykö tästä
nyt helvetinmoinen hulabaloo ku henkilöstön vanha sauna vuokrataan. No sitten
kaupunginjohtaja kyseli keskeisiltä poliitikoilta soitteli kyseli kantaa ja vielä mietittiin
miten media reagoi tähän. Moniin liittyy niinku tietynlainen idean testaaminen että
varmistutaan että onks se sopivaa.”

Tietoa etsitään ja kerätään sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä. Useat haastateltavat painottivat varsinaisen informaation etsimisen ja löytämisen sijasta ymmärryksen ja näkökulmien etsimistä. Yksi haastateltavista kiteytti tiedonhaun ja valmistelun
vaikutusarvioinnin laajemminkin erittäin osuvaan latinan kieliseen sananparteen
”audia tur et altera pars”, ”eli jokaiselta osapuolelta kysytään, kasataan fakta laidasta laitaan, sen jälkeen siivilöidään et mikä on oleellista ja niinku pragmaattisesti
katsotaan se päätösehdotus, että miten pitäisi menetellä.”
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Dataa ja informaatiota saadaan siis toimintaympäristöstä ja sähköisistä tietojärjestelmistä. Päätöksenteon valmistelua kuvattiin eräänlaisena asian myymisenä ja
siinä onnistuakseen valmistelijan tulee hankkia syvällinen ymmärrys asiasta. Syvällisen ymmärryksen hankkimisen kaksi päätapaa olivat asian luonteesta riippuen 1.)
asiantuntija- eli konsulttiselvitysten tilaaminen ja 2.) joskus varsin laajatkin osallistavat keskustelut asiantuntijoiden ja sidosryhmien välillä sen mukaan, arvioidaanko
parhaan näkemyksen löytyvän omasta organisaatiosta ja sen sidosryhmiltä vai kokonaan organisaation ulkopuolelta.

6.2.3 ”Pitää tajuta mist on kyse. Sit tullaan siihen, et mistä se löytyy se tieto”
Tiedon hankkimisen haasteet liittyivät tiedon ominaisuuksiin, teknisiin näkökohtiin ja
tiedon olennaisuuden arvioimiseen. Useat haastateltavat toivat esille tiedon hajanaisuuden ja pirstaleisuuden keskeisenä haasteena tiedon hankkimisessa. Samaan
teemaan sisältyvät ongelmat tiedon luotettavuuden ja olennaisuuden arvioimisessa.
Tieto on kerättävä useista eri lähteistä ja erityisesti tilastotieto vanhenee nopeasti.
Monta kertaa tieto on vaikeasti hyödynnettävässä muodossa eikä absoluuttista totuutta ole löydettävissä.

Tekniset haasteet liittyivät sekä tietojärjestelmien vaikeaan käyttöön ja muutoksiin
että puutteisin henkilökohtaisissa tiedonkäsittelytaidoissa. Esimerkiksi tiedon visualisointitaitoihin toivottiin kehitystä. Yksi haastateltavista nimesi tiedonhankkimisen
ja jalostamisen haasteiden ratkaisemisen keskeiseksi kehityskohteeksi kaupunkiorganisaatiossa. Yleinen haaste tiedon hankkimisessa on löydetyn tiedon olennaisuuden ja sopivuuden arvioiminen suhteessa valmisteltavaan asiaan. Lisäksi tiedon
hankkimisen kuvattiin olevan aikaa vievää ja keskittymistä vaativaa työtä:
”Tämä tiedon hankinta jää siihen ns. etätyövaiheeseen joka alkaa illalla klo 20 ja
päättyy klo 23.”
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6.2.4 ”Tottakai olisi mukavaa että kaikki tulisi tuohon näytölle nix nax”
Tiedonhankkimisen tapoihin esitettiin sen haasteista nousevia kehityskohteita. Data
ja informaatio on hajallaan eri tietolähteissä. Tähän kaivattiin kehitystä ja ehdotettiin
valtakunnallisia tietolähteitä, joista kunnat voisivat saada helposti luotettavaa tietoa.
Sen lisäksi, että tiedon hankkimista ulkoisista lähteistä pitäisi kehittää, kohdistuu
kehittämistarpeita myös sisäiseen tiedonhallintaan. Organisaation sisäistä tiedonkeruuta pitäisi yhtenäistää ja tehostaa. Myös verkostoitumisessa ja yhteistyön lisäämisessä nähtiin paljon mahdollisuuksia ja kehitystarpeita tietoprosessin kannalta.
Useat haastateltavat painottivat tiedon ominaisuuksia ja oleellisuutta päätöksenteon
kannalta. He näkivät asiaan liittyvän, luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon löytymisen hyvin keskeiseksi tarpeeksi ja kehityskohteeksi:
”Tottakai olisi mukavaa että kaikki tulisi tuohon näytölle nix nax, no välillä pitää vähän kaivaa ja työstää, mut onkohan lie oleellisempaa tietää, mitä meidän pitäs tietää, että se päätöksenteko perustuis oleelliseen tietoon. Että tunnistat, mitä pitäs
tietää ja sitten yrität sen oleellisen löytää. Kaikki tieto ei oo oleellista tietenkään.”

6.3 Tiedon ominaisuudet
Tutkimuskysymyksen toisen apukysymyksen avulla kartoitettiin sitä, millaisia ominaisuuksia tiedolla tulee olla, että se olisi käyttökelpoista. Haastateltavat painottivat
tiedon luotettavuutta ja laadukkuutta kaikista keskeisimmiksi tiedon ominaisuuksiksi. Laadukkuus liittyi keskeisesti myös tiedon sopivuuteen tai olennaisuuteen,
luotettavuus ennen kaikkea tiedon alkuperään ja sen referensseihin.

6.3.1 ”Laadukkuus muodostuu aika paljon siitä luotettavuudesta”
Kaikki vastaajat ymmärsivät laadukkaan ja luotettavan tiedon lähestulkoon toistensa
synonyymeinä tai siten, että tieto on laadukasta silloin, kun se on luotettavaa. Laadukas tieto nähtiin keskeisenä rakennusaineena päätöksenteon hyvässä valmistelussa. Tiedon laadukkuuden mittareina toistui useissa vastuksissa tiedon lähteen
referenssit ja luotettavuus. Tunnetun konsultin tai virallisen organisaation tuottama

80

tieto koettiin laadukkaimmaksi. Vaikka valmistelijalla tai valmistelijaryhmällä olisi jo
periaatteessa riittävä käsitys asiasta, haetaan sille usein vahvempia referenssejä ja
lisäluotettavuutta esimerkiksi tunnetuilta konsulttiyhtiöiltä. Tietolähteen maineella ja
aiemmilla ansioilla nähtiin olevan suuri merkitys tiedon laadukkuudelle ja luotettavuudelle:
”Haaste tässä on se, että Möttösen analysointipaja ei kelpaa, vaan pitää olla kansallisesti ja mielellään kansainvälisestikin tunnustettu toimija. -- Eli ehdottoman tarpeellista on, että kaupunki käyttää luotettavaa tietoa ja me käytetään tervettä lähdekritiikkiä, niin kansallisten kuin kansainvälisten tietolähteiden osalta.”

Referenssien ohella laadukkaan tiedon tunnusmerkkeinä nähtiin mittauksiin ja lukuihin perustuva tosiasiatieto. Kun ilmaistaan millä tavalla tieto on tuotettu, kuka sen
on tuottanut ja mihin tieto perustuu, voi tiedon luotettavuutta ja laadukkuutta arvioida
läpinäkyvästi. Tunnusmerkit muistuttavat laadukkaan tieteellisen tiedon piirteitä,
mutta niissä on lisäksi keskeistä, että mittausten ja lukujen alkuperä on juuri omasta
organisaatiosta. Esimerkiksi vertailukaupunkien tiedot lisäävät ymmärrystä, mutta
tieto muuttuu merkitykselliseksi vasta silloin, kun tiedetään oman organisaation vastaava tilanne.

Tiedon totuudellisuutta ja aitoutta pitää pystyä arvioimaan. Tämän vuoksi ydinasiaan johtavan päättelyketjun tulee olla looginen ja seurattavissa. Esimerkiksi laskelmissa käytetyt oletukset on tuotava esille, että lukija voi arvioida asian taustaa tai
todennäköisyyttä. Asiaa on myös tarkasteltava mahdollisimman monista näkökulmista. Asia tulee siis ikään kuin rakentaa selkeitä ilmaisuja ja hyvää suomenkieltä
käyttäen siten, että lukijat ymmärtävät sen samalla tavalla. Osa laadukkuudesta
muodostuu siis ilmaisutavoista ja läpinäkyvyydestä. Vaikka laadukas ja luotettava
tieto nähtiin usein lukuihin ja mittaustuloksiin perustuvana, tuotiin myös muunlaisen
kokemusperäisen tiedon merkityksellisyys esille. Esimerkiksi moniammatillisessa
asiantuntijatyöryhmässä tuotettu yhteinen keskustellen muodostettu näkemys onkin
usein monimutkaisten ja ainutlaatuisten ilmiöiden kohdalla paras, mihin voidaan
päästä käytettävissä olevan ajan puitteissa.
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6.3.2 ”Mietitty, selkeä, perusteltu…”
Tiedon ymmärrettävyys liittyi keskeisesti asian esittämiseen. Asia on esitetty ymmärrettävästi, kun sen voi ymmärtää vain yhdellä tavalla, eikä esityksessä ole tulkintaa. Esimerkiksi täsmälliset ilmaisut ja se, että samasta asiasta käytetään samaa
ilmaisua läpi esityksen, on olennaista. Päätösesityksen tulee alkaa asiayhteyden ja
aiemman päätöshistorian kuvaamisella. Esittelytekstissä esiteltyjen perusteluiden
tulee johtaa loogiseen johtopäätökseen. Useat haastateltavat korostivat, että valmistelijan tulee ymmärtää asia ja päätösehdotuksen tavoite itse läpikotaisin. Haastateltavat kertoivat myös etukäteen miettivänsä, millaisiin kysymyksiin päätöksentekijät haluavat asiassa vastauksia.

Päätösesityksen tulisi olla samaan aikaan kattava, tiivis, konkreettinen ja kohderyhmän huomioiva. Päätösesityksen perusteluosa on tekstimuotoinen, mutta liitteeksi
voidaan lisätä myös aiheen ymmärrettävyyttä lisääviä visualisointeja ja muuta taustamateriaalia. Tavoitteellisena pituutena päätösesitystekstille pidettiin noin kahta sivua tekstiä, ja asia pitää pystyä esittämään kokoustilanteessa 10-20 minuutissa.
Luottamustoimiset päätöksentekijät eivät useinkaan ole toimialan ammattilaisia, joten käsitteiden ja pohjatietojen varaan ei voi juurikaan tukeutua. Myös suurien lukujen ymmärtämisestä tulisi varmistua. Monet haastateltavat painottivat asian konkretisoimista ymmärrettävyyden lisäämiseksi.

Tiedon laadukkuuden ja luotettavuuden kohdalla faktatietoa, erityisesti mitattua tietoa pidettiin keskeisenä. Haastateltavat toivat esille, että tieto muuttuu ymmärrettäväksi vasta, kun lukujen taakse on päästy. Esimerkiksi vaikutusarviot, kokemukset
ja tunneperäiset tiedot lisäväät tiedon ymmärrettävyyttä:
”Kyllä, että sen kylmän faktan taakse, kyllähän kuntalaisella se tunneperäinen tieto
on tärkeä ja sitä pitää päästä mittaamaan. Tietenkin se, että onko sairaus hoidettu
tai kuinka laadukasta hoitoa lapsi on saanut päiväkodissa ja onko se ruoka maistunut.”
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Ymmärrettävä päätösesitys muodostuu selkeästi jäsennetystä monipuolisesta asian
esittelystä ja esittelijän ehdotuksesta tehtäväksi päätökseksi. Vaikka varsinainen
päätösesitysteksti ja sen päätösehdotuskappale ovat laajuudeltaan erittäin tiiviitä,
liitetään aineistoihin usein kaikki päätösesityksen kannalta olennaiset asiakirjat sekä
varsinaiseen kokoustilanteeseen valmisteltu diasarja. Näin luottamushenkilöt voivat
halutessaan seurata päätösehdotukseen johtanutta tiedonhankintaprosessia ja arvioida, hyväksyvätkö päätösehdotuksen. Tavallaan ääriesimerkki haasteellisen
päätösasian selkiyttämiseen panostamisesta on monitoimijäähallin välipäätökseen
liittynyt toimintatapa:
”Sitten päätin, että tää väännetään muuten rautalangasta ja esittää, että miten tällaseen tilanteeseen ollaan jouduttu, miksi meidän pitää tehdä jotain Kisapuistolle,
mitä on tutkittu, mitkä on johtopäätökset, mitkä on seuraavat liikkeet. Mä tein semmosen diasetin, olisko 52 diaa, mä esittelin sen Valtuustosalissa ja se striimattiin.-Jos se pelkkä materiaali olis ollu luettavana niin ihmiset ei ois ymmärtäny sitä, kun
vieläkään ei osa ymmärrä. Siihen me pistettiin kyllä kaikki ja kukaan ei voi sanoo,
että me ollaan pimitetty tietoo. Kaikki asiat katottiiin ja selvitettiin. Monessa asiassa
niinkun tässäkin on, että ne asiat pitää myydä, että kristallisoida ja selittää ne vaihtoehdot. Se siivilöityy siinä, et täs on nää vaihtoehdot ja meidän mielestä tää pitäis
tehdä näin. Useimmiten se kelpaa.”

6.3.3 ”Riittävä tieto on se, mitä pystyy sulattamaan siinä valmisteluvaiheessa”
Riittävä tiedon määrä päätöksenteon valmistelussa vaihtelee haastateltavien mukaan tapauskohtaisesti. Haastateltavat pohtivat luottamushenkilöiden erilaisia tietotarpeita ja sitä, että riittävän tiedon määrän kokeminen on henkilökohtainen kokemus. Lisäksi päätöksenteon valmistelussa syntyy usein niin suuri määrä tietoa, että
valmistelijan on tehtävä merkittävää valintaa ja karsimista, mikä koettiin haasteelliseksi, mutta välttämättömäksi. Erilaisten näkemysten ja oletusten tarkka erittely lisää aineiston laajuutta merkittävästi. Liiteaineistoissa näiden esille tuominen on
mahdollista ja tämä koettiin usein ratkaisuksi laajuushaasteeseen. Haastateltavat
kertoivat, että luottamustoimiset päätöksentekijät pyytävät lisätietoa useimmiten kokoustilanteen yhteydessä suullisesti asian esittelijältä ja vaikuttavat luottavan siihen,
että valmistelu on kaikin puolin riittävää. Osa päätöksentekijöistä saattaa hankkia
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itse lisätietoa. Yksittäistapauksissa asioita on jäänyt päättämättä sillä perustelulla,
että asiasta on hankittava lisää tietoa.

Kokonaisuutena päätöksenteon valmistelussa syntyy tai kootaan suuri määrä tietoa,
joka pitää lopulta pystyä tiivistämään selkeäksi kokonaisuudeksi. Asian tekstimuotoinen laajuus on 2-3 sivua ja se päättyy olennaisimpaan, eli muutaman tekstikappaleen pituiseen väliotsikolla erotettuun päätösehdotukseen. Mahdollisesti kuukausia kestäneen prosessin pääkohdat on pystyttävä esittelemään kokoustilanteessa
muutamassa minuutissa päätöksentekijöille. Tiivistämishaasteesta johtuen aineiston liitteitä ja viitemateriaalia esitetään runsaasti. Eräs haastateltavista kiteytti riittävän tiedon määrän seuraavasti:
”Riittävän määrän tiedon määrä, käytännössä asia pitää pystyä selittämään
KH:ssa (kaupunginhallitus) 10 minuutissa ja jos se ei onnistu niin se on liian monimutkaisesti ajateltu.”

6.3.4 ”Faktat ja ydin pitää olla kiteytettynä hyvin tiiviiseen”
Varsinaiset päätösesitystekstit ovat tekstimuotoisia, mutta liiteaineistoina ja kokoustilannetta varten koostetussa diaesityksessä suositaan visuaalisuutta eri muodoissaan. Tiedon esittämisen kohdalla korostui tavoite selkeään, loogiseen ja tiivistettyyn asioiden ilmaisuun: ”Mutta faktat ja ydin pitää olla kiteytettynä hyvin tiiviiseen,
että voi nopeasti perehtyä mistä on kyse.”
Asian monipuolinen valmistelu tuodaan esittelytekstissä tai taustamateriaaleissa
ilmi. Asiaa ikään kuin rakennetaan kohti päätösesitystä aloittamalla tilannekuvauksesta ja asian taustasta, jatkuen selvitettyihin vaihtoehtoihin, niiden vaikutuksiin ja
niillä saavutettaviin tuloksiin. Erilaiset taustaoletukset on tärkeää tuoda esille. Usein
esittelijä ehdottaa valmistelutyöryhmän näkemyksen mukaan kokonaisuutta ajatellen parasta vaihtoehtoa, mutta kaikkien vaihtoehtojen vahvuudet ja heikkoudet on
hyvä tuoda esille. Päätösesityskappaleelta vaaditaan erityistä selkeyttä ja yksiselitteisyyttä.
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Kaikki haastateltavat kokivat, että tekstimuotoista päätösosaa on laajemmissa asioissa avattava monenlaisin liittein ja lisäaineistoin. Erityisen keskeisenä koettiin tiedon monipuolinen esittely tekstin lisäksi taulukoina, kaavioina ja kuvina. Yksi haastateltava toi esille myös rakennushankkeiden suunnitelmien esittelyn 3D –mallinnuksen avulla hyödyllisenä. Piirtoheitinkalvojen todettiin jääneen menneisyyteen.

Näiden ohella kokoustilanteessa tapahtuva keskustelu ja tietojen vaihto nähtiin tärkeäksi. Joissakin tilanteessa kokous järjestetään esimerkiksi päätöksenteon kohteena olevalla koululla ja koulun tilannetta esitellään paikan päällä ennen kokousta.
Tällöin päätöksentekijät voivat havainnoida päätöksenteon kohteena olevaa ympäristöä ja tavata siellä toimivia ihmisiä saadakseen autenttista tietoa.

6.3.5 ”Aina ei ole faktatietoa, joudutaan olettamaan, ennustamaan, ennakoimaan”
Keskeisenä tiedon laatuun ja käytettävyyteen liittyvinä haasteina mainittiin objektiivisen faktatiedon ajoittainen puuttuminen. Asiakokonaisuuden ilmaisussa on saatettu painottaa jotakin näkökulmaa enemmän kuin olisi tarpeellista. Myös asian suhteuttaminen omaan toimintaympäristöön mainittiin haasteeksi. Joissakin tapauksissa tieto vanhenee varsin nopeasti. Tiedon lähde vaikuttaa merkittävästi tiedon
laatuun ja käytettävyyteen. Valmistelua joudutaan ajoittain tekemään epävarmojen
tai vanhentuneiden tietojen sekä erilaisten oletusten ja arvioiden varassa. Myös konsulttiselvitykset osoittautuvat välillä hyödyttömiksi. Epävarmuuden teemaan lisänsä
tuo myös asioiden väliset, ajoittain ennakoimattomatkin suhteet ja vaikutusmekanismit:
”Sitten kun eletään vapaassa markkinataloudessa ja kaikki liittyy kaikkeen niin ei voi
edes ennakoida. Joku pikku terroriteko vaikka Espanjan Aurinkorannikolla saattaakin jonkun ihmeellisen mekanismin kautta vaikuttaa siihen, että joku rakennustarvike tai muu juttu kallistuukin tai sitä ei saa. Nää on ennalta arvaamattomia juttuja.”

Ajoittaisena haasteena on myös ikävien asioiden kertominen. Monet haasteltavat
painottivat valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden keskinäistä luottamusta sekä sitä,
että myös vaikeat asiat sanotaan suoraan. Tiedon omaksuttavuus käytettävissä olevan ajan puitteissa mainittiin myös haasteeksi. Monimutkainen asia pitäisi pystyä
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esittämään mahdollisimman yksinkertaisesti, yleistajuisesti ja mieluiten myös useita
esitystapoja sekä visuaalisuutta hyödyntäen. Esimerkiksi valmistelijalla käytettävissä oleva aika sekä tietoteknisten valmiuksien puute koettiin haasteeksi.

6.3.6 ”Kyllä mie haluun sen luetuttaa laajasti ja haluun et useempi kommentoi”
Päätöksentekoa varten tuotetaan tietoa useimmiten tiimityönä. Tiedon laadukkuutta
arvioidaan jatkuvasti tietoa hankittaessa. Lisäksi aineiston valmistuttua sitä luetaan
ja kommentoidaan vielä valmistelijoiden ja esittelijän toimesta. Viimeistään tässä
vaiheessa arvioidaan myös tiedon käytettävyyttä esimerkiksi ilmaisujen korrektiuden ja olennaisuuden näkökulmista. Esimerkiksi arvolatautuneet tai epämääräisen
vaikutelman antavat ilmaisut karsiutuvat ryhmässä tapahtuvan opponoinnin myötä.
Myös tiedon riittävyyttä arvioidaan. Monet haastateltavat työskentelevät sellaisessa
roolissa, etteivät itse ehdi paneutua aikaa varsinaiseen aikaa vievään valmisteluun.
He kertoivat luottavansa valmistelijoidensa arviointikykyyn laajasti ja kiinnittävänsä
eniten huomiota esityksen ja ratkaisuehdotuksen loogisuuteen, ymmärrettävyyteen
ja läpinäkyvyyteen.

Haastateltavat korostivat eri yhteyksissä sitä, että tieto tulee soveltua käyttötarkoitukseensa. Jos esimerkiksi oma toiminta näyttäytyy huomattavasti kalliimpana kuin
vertailukohteen toiminta, on valmistelijan selvitettävä vertailukohteen laskentaperusteet ja tehtävä oikeat tulkinnat sen jälkeen. Tämä vaatii usein myös jonkin asteista tuntemusta varsinaisen toiminnan järjestämisestä:
”Aika paljon käyttäjän, tai siis tiedon hakijan ja hyödyntäjän päässä, et miten sie
pystyt sen suhteuttamaan sen tiedon -- jos et yhtään tiedä sitä substanssipuolen
taustaa ni sie et pysty vetää siitä mitään johtopäätöstä. Et tää on meillä 40 % kalliimpaa, mut se johtuu pelkästään tästä. Siinä on aika pitkälle sen tiedon hyödyntäjällä se vastuu.”

Päätösesityksissä olevan tiedon läpinäkyvyyttä pyritään tuomaan esille lähdeviittaustekniikalla. Päätösesityksissä on tärkeää tuoda esille, kenen arvio tai mielipide
esitetään ja mihin oletuksiin laskelmat perustuvat. Jos kyseessä on arvio eikä varma
tieto, se tulee ilmaista, jotta lukija ja etenkin päätöksentekijä voi arvioida, millaisesta
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tiedosta on kyse. Tiedon lähteen arviointi näyttäytyi keskeisenä tiedon laadukkuuden arvioimisen tapana. Joissakin tapauksissa ei tyydytä esimerkiksi yhteen selvityskertaan tai yhden konsultin tekemään selvitykseen.

Tiedon käytettävyyttä arvioidaan sen olennaisuuden lisäksi siitä näkökulmasta, mitä
päätöksentekijöiden oletetaan kokemusperäisesti haluavan tietää. Näihin oletettuihin teemoihin tuotetaan valmiiksi vastaukset. Käytettävyyden arviointi tapahtuu
myös siten, että vaikutuksiltaan laajoissa, usean päätöselimen kautta menevässä
asiassa pyritään varmistumaan linjan yhtenevyydestä sisäisin keskusteluin. Pitkä
yhteinen työkokemus ja vankka keskinäinen luottamus on monen haastateltavan
kuvaamana luonut tilanteen, että varmistelua tarvitaan melko harvoin.

6.3.7 ”Kunpa ois joku riittävän fiksu tekoäly siinä välissä”
Yleisesti todettiin, että dataa ja informaatiota on paljon saatavilla, mutta se on usein
pirstoutuneena eri paikkoihin tai vaikeasti hyödynnettävässä muodossa. Kehittyvät
tietojärjestelmät ja tietotekniset ratkaisut nähtiin potentiaalisina ratkaisuina tälle,
mutta vasta mittavien kehityshankkeiden jälkeen. Myös tiedon laadukkuuden ja sitä
kautta käytettävyyden arviointi koettiin haasteelliseksi. Tiedon käytettävyyden arviointia parantaisi yleisellä tasolla se, että tiedon tuottamisen tapa ja käytetyt lähteet
merkittäisiin näkyviin muissakin, kuin tieteellisissä julkaisuissa. Mielipiteen ja faktan
erottelu on tarpeen tiedon käytettävyyden arvioinnin näkökulmasta.

Hyvänä vinkkinä myös muille, yksi haastateltavista kertoi koostaneensa eräänlaisen linkkilistan luottamushenkilöille kannustaakseen heitä myös omatoimiseen tiedon hankintaan:
”Päätöksentekijät ei ole pelkän esitystekstin varassa, voi syventyä lisää, perehtyä
samoihin lähteisiin ja näin. Se lisää läpinäkyvyyttä ja sieltä saattaa löytyä visualisointeja sitten kanssa.”

Datasta ja informaatiosta ei saada täyttä hyötyä, jos valmistelijalla ei ole riittävästi
aikaa tai osaamisresursseja käytettävissään. Useampi haastateltava harmitteli sitä,
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ettei osaa visualisoida tietoa paremmin. Ratkaisuksi nähtiin esimerkiksi tekoälyn kehittyminen ja sisäinen data mining –tyyppinen koulutus organisaatiossa:
”Käytettävyyden parantamiseen liittyen, sellaset henkilöt jotka valmistelevat taloudelliseen tietoon pohjautuvia asioita, me ollaan kaikki myyntimiehiä, -- niin 100 ihmistä pitäisi kouluttaa tekemään infograafeja ja olisi valveutuneita tiedon analysoijia
ja käyttäjiä, -- Tämä on se asia että big data, kun meillä on niin paljon tietoa, ja
päätöksenteon laatu nousisi ihan toisiin sfääreihin.”

6.4 Tiedon hyödyntäminen
Tutkimuskysymyksen kolmannella apukysymyksellä selvitettiin tiedon hyödyntämiseen vaikuttavia tekijöitä. Päätösehdotuksia valmistelevilla viranhaltijoilla on sellaistakin olennaista tietoa käytössään, mitä ei tuoda esille joko juridisista tai eettisistä
syistä. Myös subjektiivisuudella todettiin olevan vaikutusta, vaikka sitä pyritäänkin
välttämään.

6.4.1 ”Ihan kaikkia perusteita voi ääneen mainita”
Kaikki tieto ei ole julkista. Osa tiedosta jätetään mainitsematta yksilönsuojaan liittyvien salassapitosäännösten johdosta, osa taas yritysten liikesalaisuuksien paljastumisen johdosta. Tarvittaessa salaiset asiat käsitellään ns. b-listalla, mikä tarkoittaa
asioiden julkistamista päätöksentekijöille, mutta ei ulkopuolisille. Salassapitojuridiikan hallitsemisen ohella haastateltavat korostivat valmistelijan omaa harkintaa siitä,
onko tieto laadukasta ja olennaista. Esimerkiksi huhuja, epävarmoja tietoja tai muualla valmistelussa olevia ei tuoda yleensä esille. Valmistelijan on jatkuvasti arvioitava tiedon oleellisuutta, sillä toisaalta erittäin oleellinen valmistelun suuntaan vaikuttava tieto tulee tuoda esille:
” -- esimerkiksi yksi vuokrasopimusneuvottelu, jossa oli yhtenä elementtinä salainen
yrityskauppa. Me ei tiedetty kaupasta ja tehtiin vuokrasopimus. Hallitus oli sitä
mieltä, että kauppa olisi pitänyt olla tiedossa kun vuokrasopimusta tehtiin, mutta lain
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mukaan ei ollut velvollisuutta. Toki se kauppa tiedettiin huhutasolla, mutta kun sitä
ei voinut hyödyntää. Joskus tulee näitä.”
Tiedon olennaisuus ja sopivuus omaan toimintaympäristöön rajoittaa sen käyttämistä eri tavoin. Esimerkiksi kansallisten kasvukeskusten tai kansainvälisten lentokenttien kehitysideat eivät useinkaan ole jalostamiskelpoisia haastateltavien
omassa toimintaympäristössä. Myös poliittisia ristiriitoja sisältävät asiat ja taustavaikuttimet on syytä yrittää tunnistaa. Samoin vähemmistöryhmien tai heikommassa
olevien asioiden käsittelyt mainittiin sellaisiksi teemoiksi, joissa valmistelijan on oltava erityisen valppaana. Tunteita herättävät teemat mainittiin sellaisiksi, missä valmistelijan pitää erityisesti pyrkiä objektiivisuuteen ja diplomaattisuuteen.

6.4.2 ”Se on sellasta taiteiluu”
Tiedon julkaisussa huomioitavat seikat liittyivät eri tavoin tiedon käyttettävyyden ja
oleellisuuden arviointiin. Tiedon laadukkuudesta ja oleellisuudesta halutaan varmistua ennen sen julkaisemista. Useampi haastateltava pohti päätösesitysten vaihtoehtojen ja vaikutusten kuvausosiossa esille tuotavien riskien mainitsemisen tarpeellisuutta. Riskit sisältävät usein ennustuksia mahdollisista haitallisista kehityskuluista
ja niistä ei useinkaan olla yksimielisiä. Haastateltavat näkivät tässä strategisten linjausten tuntemisen sekä asioiden tasapuolisen ja objektiivisen kuvaamisen keskeisiksi linjaaviksi työtavoiksi pohdittaessa, mitä tietoa julkaistaan:
”Sit toinen on et pitää miettii et jos sie saat jotain tietoon ni onko se niin merkittävää
kokonaisuuden kannalta vai ei.”
”Esimerkiksi tää Kristillisen koulun tapaus on hyvä esimerkki siitä, että on kyse myös
siitä että jos lähdetään suhtautumaan tähän myönteisesti niin se on linjaus siitä, että
yksityiskouluihin suhtaudutaan myönteisesti. Ne seuraavat voivat olla sitten myös
uskonnollisia yhteisöjä, jotka vaikka 5-10 vuoden kuluttua ovat perustamassa tänne
kouluja tai vaikkapa perheet tietyltä alueelta missä koetaan erilaisuutta ja halutaan
tiettyjä asioita painottava yksityiskoulu, niin pitääkö näitä uhkakuviakin tuoda esille
vai yritetäänkö mennä tämän hetkisen tilanteen mukaan ja että pidetään yhtenäisyyttä yllä näin?”
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Haastateltavat kokivat tunteita herättävien ja haasteellisten asioiden esille tuomisen
vaikeana. Etenkin tällaisissa tapauksissa esitystekstejä viimeistellään usein ajan
kanssa ja isommalla joukolla. Keskeistä on se, että kaikki asiat pitää kuitenkin sopivalla tasolla pystyä kertomaan:
”Joutu puntaroimaan sitä, että kuinka suorin sanakääntein sie haluat sen asian siihen tekstiin ilmasta, et sellasii on mut se on vähän enemmä sitä hienosäätöö ja
sävyjen miettimistä. Se on julkinen asiakirja ja se liittyy niihin toimijoihin ja voi vaikuttaa negatiivisesti niihin ja sie et voi salata tiettyjä asioita, jotka on päätöksenteon
tai esityksen perustana. Et ei niitä voi jättää kirjottamattakaan jos ne ei oo niinku
salaseks luokiteltuja tietoja. Se on niinku vähä sellasta viilaamista, et eka versio on
kirjotettu ja mietit yön yli ja loivennat sitä, mut ei sitä voi jättää kokonaan kirjottamatta, et se on sellasta taiteiluu.”

6.4.3 ”Pitää pystyä perustelemaan aina objektiivisella faktalla”
Haastateltavat kuvasivat, että saavat pääosin valmistella asioita ilman luottamushenkilöiden ohjausta, mutta näkevät ajoittaisen suunnan tarkastuksen ja keskustelun tärkeäksi myös valmisteluprosessin aikana. Kaikki haastateltavat korostivat puolueetonta faktatietoon perustuvaa valmistelutapaa. Valmistelun tavoiteasetantaa
ohjaa esimerkiksi kaupungin strategia sekä valtuuston ja lautakuntien antamat
suuntaviivat valmistelulle. Valmistelussa pyritään siis objektiivisuuteen ja se nimettiin myös yhdeksi ammattitaitovaatimukseksi, mutta kaikki olivat sitä mieltä, että subjektiivisuutta on mukana myös tässä inhimillisessä toiminnassa. Jo esitettävän tiedon valintaan liittyy henkilökohtaista näkemystä:
”No kyllähän subjektiivisuus on mukana, mitä laajempi asia on. No joku hankintapäätös on täysin objektiivinen, mut siis laajempi asia niin valmistelijan näkemys,
minkä se on muodostanut niistä monista lähteistä, suunnitelma perustuu monesti
hajanaisista tietolähteistä koottuun aineistoon, minkä valmistelija on subjektiivisesti
tulkinnut, että tämä on se ratkaisu.”
”Joskus on että henkilö ei itse huomaa tai halua tai syystä tai toisesta tuo asiaa ilmi,
mutta saattaa ajaa tällaista. Ihan räikeetä ja konkreettista asiaa ei yhtä äkkiä tuu
mieleen. Vois sanoa että onneksi on aika harvinaista, toki sitä saattaa tapahtua
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mutta ei meidän kokouspöytien äärellä, että enemmänkin valmistelun aikana, tulee
yhteydenottoja ja pyydetään viemään asiaa johonkin suuntaan, mutta ne jää
yleensä piiloon, mikä on varmaan tarkoituskin. Että joskus pyritään ohjaamaan valmistelua.”

Subjektiivisuus saattaa näkyä esimerkiksi valmistelun laadussa ja nopeudessa siten, että itselle mieluisimpiin teemoihin paneudutaan eri tavalla. Tätä ei pidetty kaikilta osin ongelmallisena, mikäli valmistelijajoukko on riittävän laaja ja mielenkiinnonkohteet jakautuvat laajasti. Osassa valmisteltavista asioista tehdään esimerkiksi
arvo- ja kauneuskäsitykseen liittyvät valintoja. Kaupunkikuvaan ja arkkitehtuuriin liittyvät valinnat ovat tällaisia. Kun arvioinnin kohteena on tällaiset teemat, tulee tulkintojen subjektiivisuus hyvinkin näkyvästi esille. Esimerkiksi kaupunginarkkitehdilla on
myös oikeus toimia näkemyksensä mukaan tällaisissa asioissa. Tällöin linjan pitäminen tapauksesta toiseen sekä selkeät perustelut vähentävät subjektiivisuuden
negatiivisia puolia ja se voi kääntyä myös vahvuudeksi.

Yksi haastateltava muisteli vuosikymmenien takaa poliittisen virkamiehen subjektiivista toimintaa: ”Se oli niin karkeeta sillosen poliittisen virkamieskollegan toiminta,
se muutteli pöytäkirjojakin, se pääs oikeestaan vallankahvaan vain kun oli lomakausi, se keräs vähän juttuja ku ties että vain hän on paikalla ja vei ne sillon listalle
ja katteli vielä jos osattu olemaan puheenjohtaja lomalla. Se veivas sitä peliä ihan
härkisti. Sit jos päätös oli erilainen kun hän oli ehdottanu ni mulle sanottiin et joskus
se oli muuttanu pöytäkirjaakin et pehmensi ja pyöristi päätöstä, että pystyi viemään
sitä omalla tavallaan eteenpäin. Se on niinkun irvikuva tälle. Eihän kukaan luota
semmosiin enää. Sitte jos on vaan riittävän isosta puolueesta, hän oli demari ja ne
sillon vallassa, nii hän rynni sillä tuella sitte ja vei asioita läpi. Ehkä hän sai sitte
myös valmisteluohjeita omalta viiteryhmältään.”

Nykyisin toimintatapa näyttäytyy erittäin selkeänä. Viranhaltijat valitaan objektiivisin
perustein. Kun näin valitut valmistelijat valmistelevat asiat objektiivisesti ja avoimesti, on saavutettu vahva keskinäisen luottamuksen ilmapiiri, jossa asioita on helpompi saada kestävällä tavalla eteenpäin:

91

”Semmosta päätöksentekokulttuuria, että se olis mahdollisimman avointa, että jos
valmistelijat eivät tiedä johonkin vastauksia niin sanoo senkin ääneen ja kertoo miksi
se on päätynyt päätösehdotukseen. Et antaa se kaiken tiedon mikä on, eikä johdattele liikaa tai taktikoi. Sellainen yleisen luottamuksen rakentaminen on tärkeintä kuitenkin.”

6.5 Tulosten yhteenveto
Luvussa 4 esitetty tutkielman teoreettinen viitekehys sai vahvaa tukea empiirisestä
aineistosta. Teoriaohjaavan aineistoanalyysin tavoitteiden mukaisesti empiirinen aineisto myös täydentää ja tarkentaa teoreettista tarkastelua. Näitä täydennyksiä ja
tarkennuksia käsitellään luvussa 7. Alla kuvassa 11 esitetään tiivistetysti tulosten
yhteenveto siten, että empiirisen aineiston keskeisimmät nostot on integroitu teoreettiseen viitekehykseen.

Kuva 11. Empiirinen aineisto teoreettisessa viitekehyksessä
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7 Johtopäätökset
Tutkielman tavoitteena oli selvittää päätöksenteon valmisteluprosessin tietoperustaisia vaiheita sekä sitä, millaista tietoa prosessissa hankitaan ja miten, mitä ominaisuuksia hankittavalla ja prosessoitavalla tiedolla tulisi olla sekä sitä, mitkä asiat
vaikuttavat tiedon hyödyntämiseen. Tietoperustaisella päätöksenteon valmistelulla
tarkoitettiin prosessia, jonka taustalla on Grantin (1995) esittelemän tietoperustaisen organisaatiokäsityksen perusoletukset tiedon merkityksestä, ominaisuuksista,
hakemisesta ja käsittelystä: Esimerkiksi Davenport et al. (2007) toteavat, että analysoituun tietoon perustuvat päätökset osuvat todennäköisimmin oikeaan. Tiedon
luonteen ja ominaisuuksien luokitteluissa sovellettiin Spenderin (1996), Wangin et
al. (1996) sekä Taylorin et al. (1996) luokitteluja sisäisiin ja ulkoisiin elementteihin.
Tiedon hakemisessa hyödynnettiin Savolaisen (2016), Woundstran et al. (2016)
sekä Wangin et al. (2017) tutkimustietoa siitä, miten yksilöt hakevat tietoa. Tiedon
käsitteleminen ja uuden tiedon luominen perustui Nonakan (1995) esittelemään
SECI-malliin.

Tutkielman lähdeaineisto on poikkitieteellinen kokoelma ja yhdistelmä alkaen tietojohtamisen ja päätöksenteon peruskirjallisuudesta, jatkuen soveltaviin osioihin esimerkiksi julkishallinnon, psykologian, kasvatustieteen, informaatiotekniikan ja filosofian aloilta. Tietoperustaiseen näkemykseen (Grant 1995) kuuluu tiedon ja tietolähteiden innovatiivinen yhdistely, minkä avulla on saatu jälleen kerran saavutettu
uutta. Tutkimusaineistossa korostui vahvasti tiedostettu tavoite tietoperustaiseen
päätöksenteon valmisteluun. Tietoperustaisuuden vahvuus ja subjektiivisten elementtien olemassaolon vähäisyys näyttäytyi keskeisenä erona samaa teemaa poliitikkojen näkökulmasta tutkineiden Parosen (2015) ja Kunnaksen (2013) havaintoihin verrattuna. Kaksivaiheisen päätöksentekoprosessin valmisteluvaiheessa viranhaltijoiden objektiivisuus oli vahvempaa verrattuna luottamustoimisten päätöksentekijöiden osuuteen, eli päättämiseen. Jalosen (2008) mukaan näin kuuluukin olla.

Simonin (1955), Choon (1996) ja Balasubramanianin et al. (1999) tavoin haastateltavana olleet kokeneet viranhaltijat tiedostivat ja tunnistivat subjektiivisuuden vaiku-
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tuksen sekä rajoitteet, joita se voi aiheuttaa vaihtoehtojen valitsemiselle ja arvioimiselle, samoin kuin vaihtoehtojen täydelliselle tuntemiselle. Osa haastateltavista
osoitti tunnistavansa rajoittuneeseen tietoisuuteen liittyvien päätöksenteon harhojen
esiintymistä; haastateltavat pohtivat rajoittuneen eettisyyden (Bazerman & Sezer
2016), keskeisyysharhan ja vertailuryhmän unohtamisen (Bazerman & Moore 2013)
riskejä päätöksenteon valmistelussa.

Tutkielman teoreettinen viitekehys visualisoitiin Elsterin (1990) rationaalisen päätöksenteon mallia mukaillen ja sitä edelleen kehittäen. Tutkielman empiirisen osan
keskeinen tulos oli se, että kirjallisuuden perusteella kehitetty malli sai vahvaa tukea
empiriasta (vrt. kuva 11. Empiirinen aineisto teoreettisessa viitekehyksessä). Seuraavassa siihen ehdotetaan uusia lisäyksiä, joita esitellään sekä perustellaan jäljempänä tässä luvussa. Koko tutkimuksen keskeisin tulos voidaan kiteyttää Tietoperustaisen päätöksenteon malliin kuvassa 12 alla (myös liitteenä 2).

Kuva 12. Tietoperustaisen päätöksenteon malli.

Mallissa prosessi alkaa siitä, että saadaan tietoa (heräte), johon on reagoitava. Herätetiedon perusteella muodostetaan tavoite sille, mitä tehtävällä päätöksellä halutaan tehdä. Katkoviivanuoli tavoitteen ja päätöksen välillä kuvaa sitä, että päätöstä
ei tehdä suoralta kädeltä esimerkiksi vanhan tiedon varassa. Katkaistu yhteys ta-
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voitteen ja uskomusten välillä kuvaa sitä, että päätöstä ei tehdä uskomusten perusteella. Tietoperustaisen mallin mukaan päätettävästä asiasta hankitaan lisää tietoa,
mitä mallin iteraatioluuppi kuvaa. Uusi tai päivitetty informaatio voi vaikuttaa tavoiteasetantaan sekä päätöksentekijöiden uskomuksiin päätettävästä asiasta. Tietoprosessin ansiosta päätöksentekijöiden uskomukset ovat mahdollisimman oikeita ja
tehtävä päätös perustuu huolella prosessoituun tietoon. Mallissa viimeisenä vaiheena on päätöksen toimeenpano ja myöhemmin vielä tulosten tarkastelu.

Alkuperäiseen Elsterin (1990) malliin nähden nuoliviiva tavoitteesta päätökseen
muutettiin katkoviivaksi kuvaamaan siis sitä, että nopea reitti ei ole suositeltava.
Ratkaisu sai tukea Grantin (1995) esittelemästä tietoperustaisesta organisaatiokäsityksestä, joka korostaa tiedon merkitystä organisaation kestävän kilpailuedun säilyttämisessä sekä esimerkiksi Eisenhardtin (1989), Davenportin ja Harrisin (2007)
sekä Kaulan (2015) tutkimuksista, joiden mukaan analysoitu, ajantasainen ja laadukas tilannetieto parantaa päätöksenteon laatua. Mallin katkonuoliviiva kuvaa, että
päätöstä ei kannata suoralta kädeltä ilman tiedon uudelleen prosessointia ja faktojen tarkastusta. Useat haastateltavat korostivat vastauksissaan tätä sekä suoraan
että välillisesti.

Rationaalisen päätöksenteon malliin tehty iteraatioluuppi informaatiokäsitteen ympärillä kuvaa dynaamista tiedonkäsitystä ja Nonakan (1995) SECI-mallin mukaista
tiedon konversiota. Empiirinen aineisto tuki tätä lisäystä, sillä informaatio ei ole valmista hyödynnettäväksi päätöksentekoa varten, vaan sitä on prosessoitava. SECImalli vastaa osaltaan myös tutkimuskysymykseen siitä, millaisia tietoperustaisia vaiheita päätöksenteon valmistelu sisältää. Haastateltavat korostivat erittäin paljon
olennaisen, merkityksellisen tiedon tuottamista päätöksentekoa varten. Tiedon kuvattiin olevan toimintaympäristössä hajallaan ja pirstaloituneena eri toimijoilla. Tämä
kuvautuu mallissa hiljaisen tiedon sosialisaatiovaiheena (S). Tieto on ikään kuin olemassa. Päätöksenteko vaatii herätteen, joka tapahtuu usein niin, että saadaan eksplisiittistä tietoa (E). Vaihtoehtojen muodostamisen ja niiden vaikutusten arvioimisen
vaiheessa tietoa kerätään lisää, yhdistellään aiempaan (C) ja prosessoidaan uu-
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deksi näkemykseksi (I). Päätöksenteon yhteydessä tämä uusi näkemys on ratkaisevan olennaista tietoa sisältävä valmistelutyöryhmän tekemä päätösehdotus ongelman ratkaisemiseksi tai tavoitteeseen pääsemiseksi.

Kuvassa 13 on esitetty tietoperustaisen päätöksenteon mallin erot ja täydennykset
suhteessa rationaalisen päätöksenteon malliin. Niistä nro 1 ja 2 perusteltiin edellä
ja kirjallisuuskatsauksen yhteydessä. Lisäykset 3-5 perustellaan seuraavassa: Empiirisen aineiston perusteella päätöksentekoprosessi saa alkunsa herätetiedosta.
Tämän perusteella malliin tehtiin lisäys nro 3. Samoin empiirisen aineiston perusteella ymmärrettiin syvällisemmin tiedon dynaaminen luonne ja sen vaikutus tietoperustaiseen päätöksentekoprosessiin. Tietoperustaisen päätöksentekoprosessin
aikana vaihtoehdot jalostuvat, ymmärrys lisääntyy ja siitä käydään vuoropuhelua
myös päättäjien kanssa. Lisääntynyt tieto voi vaikuttaa myös päätöksenteon tavoitteeseen. Tämän oivalluksen perusteella malliin tehtiin lisäys nro. 4 korostamaan tavoiteasetannan ja tietoprosessin vuorovaikutusta. Teoriakatsauksen perusteella
päätöksenteon viimeisenä vaiheena esimerkiksi Balasubramanian et al. (1999) mukaan on päätöksen toimeenpano ja tulosten tarkastelu. Koska kyseessä on tietoperustaisen päätöksenteon malli, katsotaan myös tutkijan oman kokemuksen perusteella hyvin olennaiseksi, että tehtyjä päätöksiä arvioidaan ja niistä otetaan tarvittaessa opiksi. Näillä perusteluilla malliin tehtiin vielä viides lisäys. Näin muodostui uusi
kattava malli, jolla kuvataan tietoperustaista päätöksenteon prosessia. Malli on esitetty myös liitteessä 2. Ratkaisuja perustellaan lisää luvussa 7.1.

Kuva 13. Rationaalisen ja tietoperustaisen päätöksenteon mallin suhde
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7.1 Päätöksenteon vaiheissa kunnallisen päätöksentekoprosessin erityispiirteitä
Päätöksenteon vaiheita voitiin erottaa aineiston perusteella seitsemän. Vaiheet olivat 1.) vireille tuleminen, 2.) tavoitteen asettaminen/lähtökohtien ja reunaehtojen hakeminen, 3.) vaihtoehtojen asettaminen, 4.) vaihtoehtojen kuvaaminen, 5.) päätösehdotuksen tekeminen, 6.) päättäminen ja 7.) päätöksen toimeenpano.

Herätetieto tunnistettiin prosessin käynnistäväksi tekijäksi. Jalonen (2006) mainitsee juuri asian vireille tulemisen kunnallisen päätöksenteon käynnistäväksi herätteeksi. Tästä johtuen tietoperustaisen päätöksenteon malliin tehtiin kolmas lisäys,
(kuvassa 13 numero 3) esittämään tätä olennaista vaihetta. Seuraavat vaiheet (nro.
2 tavoitteen asettaminen, nro. 3 vaihtoehtojen muodostaminen ja nro. 4 vaihtoehtojen kuvaaminen) noudattivat kirjallisuudessa esitettyjä malleja (Balasubramanian et
al. 1999, Uzonwanne 2014, Solem 1992, Choo 1996). Nämä kolme vaihetta kuvattiin erittäin keskeisiksi ja tietointensiivisiksi päätöksenteon valmistelun työvaiheiksi.
Tavoitteen asettaminen kuvattiin kuitenkin useampivaiheisena, eli se pystyttiin muodostamaan usein vasta, kun oli saatu lisää tietoa. Tästä syystä tietoperustaisen päätöksenteon malliin tehtiin neljäs lisäys, kaksisuuntainen nuoli (kuvassa 13 numero
4) kuvaamaan sitä, että päätöksenteon tavoiteasetanta elää ja tarkentuu prosessin
aikana.

Tässä tutkielmassa havaitut vaiheet 5 (päätösehdotuksen tekeminen) ja 6 (päättäminen) ovat useissa malleissa (esim. Balasubramanian et al. 1999) yhdistetty, mutta
juuri kunnallisen kaksivaiheisen päätöksentekotavan vuoksi ne oli tässä yhteydessä
olennaista eritellä. Esimerkiksi tiedon käytettävyyteen ja hyödyntämiseen liittyvät
teemat liittyvät osittain päätösehdotuksen tekemisvaiheeseen.

Yleisesti kirjallisuudessa (esim. Balasubramanian et al. 1999) mainittiin päätöksentekoprosessin viimeisiksi vaiheiksi päätöksen toimeenpano ja tulosten arviointi.
Mahdollisesti korkeasta virka-asemastaan johtuen haastateltavat sivuuttivat päätöksen toimeenpanovaiheen nopeasti. Myös päätöksenteon tulosten tarkastelu jäi kai-
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killa haastateltavilla huomioimatta, mutta sen huomioiminen erityisesti tietoperustaisen päätöksenteon mallissa katsottiin tarpeelliseksi kirjallisuuden ja tutkijan oman
kokemuksen perusteella. Tästä johtuen malliin tehtiin vielä viiden lisäys. Päätöksenteon vaiheiden sijoittuminen tietoperustaisen päätöksenteon malliin esitetään kuvassa 14 alla.

Kuva 14. Päätöksenteon vaiheet tietoperustaisen päätöksenteon mallissa

7.2 Tiedon hankkimisessa tavoitteet korkealla
Tutkimuskysymyksen ensimmäinen apukysymys liittyi tiedon hankkimisen tapoihin
ja siihen, mitä tietoa päätöksentekoa varten hankitaan. Erään haastateltavan latinankielinen repliikki ”Audia tur et altera pars” sisältää periaatteista olennaisimman:
Kaikkia pyritään kuulemaan ja kaikki näkökulmat selvittämään. Hankittavan tiedon
tarve ja luonne vaihteli tapauskohtaisesti sekä päätöksenteon vaiheen mukaan. Alavin (2001) tavoin haastateltavat korostivat tapauksen ymmärtämisen ja itsensä ilmaisun merkityksellisyyttä päätöksentekoprosessin keskeisimmäksi asiaksi. Ymmärryksen saavuttamiseksi tietoa hankittiin ja sitä kuvattiin prosessoitavan edellä
viitatulla tavalla Nonakan (1995) esittelemän SECI-mallin mukaisesti. Samoin kuin
Turner ja Makhija (2012), myös tämän tutkielman informantit kuvasivat tiedon keräämisen ja prosessoinnin välttämättömänä päätöksenteon vaiheena. Keskeinen
tulos niin kirjallisuuskatsauksen kuin empiirisen aineistonkin perusteella on, että
päätöksiä ei tehdä suoralta kädeltä, vaan ensin hankitaan lisää tietoa (vrt. kuva 12).
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Vireille tuleminen on päätöksenteon ensimmäinen vaihe. Frishammarin (2003) tavoin informantit kertoivat, että tietoa sekä hankitaan että saadaan pyytämättä. Organisaation tietojärjestelmät syöttävät dataa, jota tulkitaan. Toimintaympäristöstä
saatiin informaatiota jatkuvasti ja sen vaikutuksia arvioitiin. Alkuvaiheessa tietoa
saatiin usein dokumenteista, tilastoista ja julkaisuista. Vertailutieto muista vastaavista kaupungeista koettiin tärkeäksi, mikäli tieto oli aidosti vertailukelpoista. Tiedon
vaikutusten arvioinnissa keskustelu ja vuorovaikutus kuvattiin keskeiseksi ymmärryksen lisäämisen tavaksi. Stålen ja Grönroosin (1999) mukaisesti tiedonkäsitys kuvautui hierarkkisena ja tietoa prosessoitiin datasta informaatioksi ja lopulta syvälliseksi ymmärrykseksi Bouthillerin ja Sheaverin (2002) sekä Turner et al. (2012) kuvaamalla tavalla yhdistellen laajasti eri lähteitä monipuolisen vuorovaikutusprosessin aikana. Keskeiset tiedon hankinnan lähteet voitiin sekä Austerin ja Choon (1994)
että tutkimusaineiston mukaan jakaa organisaation sisäisiin ja ulkoisiin lähteisiin,
sekä henkilöiden välisiin ja ei-henkilöityviin lähteisiin, kuten dokumentteihin, tilastoihin ja muuhun kirjalliseen eksplisiittiseen tietoon. Isoja päätöksiä valmisteltaessa
osallisuuden kuvattiin olevan hyvin laajaa.

Tiedon hankkiminen näyttäytyi Choon (2002) esittämän mukaisesti dynaamisena
prosessina, jossa haluttiin tarkoituksellisesti etsiä tietoa paremman ymmärryksen ja
tietämyksen saavuttamiseksi. Valmisteluprosessin keskeisimpänä vaiheena kuvautui vaihtoehtojen vaikutusten arviointi. Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset selvitettiin
kohdeorganisaatiossa erittäin huolellisesti. Havainnot kohdennettiin vaihtoehtoihin
ja niiden vaikutuksiin ja niistä haettiin eri tavoin lisää tietoa, eli tiedon hankinnan
intensiteetti oli Aguillarin (1967) luokittelun mukaan korkea. Woundstran et al.
(2016) tutkimuksessa saatavuus ja kustannustehokkuus olivat keskeisimmät vaikuttimet tiedon hankkimiselle. Kohdeorganisaatiossa oli näiden lisäksi havaittavissa
myös laadun maksimointia esimerkiksi konsulttiselvitysten runsaan käyttämisen
muodossa. Kunnalliselle päätöksenteolle ominainen avoimuus ja julkisuus asettivat
valmistelijoille onnistumisen paineita, sillä esitykset aiheuttavat joskus laajaa kansalaiskeskustelua ja suoraa arvostelua. Tiedon hankkiminen kuvattiin aikaa vieväksi
työksi sekä itsessään että ulkoisista ja sisäisistä haasteista johtuen.
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Woundstra et al. (2016) sekä tämän tutkielman mukaan tietoa haettiin inhimillisistä,
ei-inhimillisistä, sisäisistä ja ulkoisista lähteistä. Eri lähteet korostuivat eri vaiheissa.
Herätetieto voi tulla kaikista edellä luetelluista lähteistä ei-inhimillisten sisäisten ja
ulkoisten lähteiden ollessa hieman korostuneena. Tavoiteasetanta ja vaihtoehdot
muodostettiin sisäisen inhimillisen tiedon varassa. Vaihtoehtojen kuvaamisen ja niiden arvioinnin vaiheissa tietoa hankittiin intensiivisesti ja kaikin keinoin. Lin et al.
(2019) tutkielmassa korostui organisaation sisäisten tiedonlähteiden ja esimerkiksi
sisäisen henkilökohtaisen luottohenkilön tärkeys tiedonlähteenä. Tämä, samoin
kuin organisaation sisäiset työpajat, aivoriihet, kokoukset ja keskustelut olivat sekä
Lin et al. (2019) että tämän tutkielman haastateltavien mukaan keskeinen tiedonlähde erityisesti valmistelun tärkeimmässä vaiheessa (vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten kuvaaminen).

Neljä haastateltavaa (n=7) kertoi sisäisten lähteiden merkityksen oman ymmärryksensä muodostamiseksi kaikista tärkeimmäksi ja mainitsivat, että eivät itse hae ulkoista tietoa. He toimivat ikään kuin asian esittelijöinä päätöksentekoelimissä ja kertoivat luottavansa täysin muiden viranhaltijoiden tekemään valmisteluun. Vastaavasti kolme haastateltavaa kertoi hakevansa tietoa runsaasti organisaation ulkopuolelta. Vain yksi haastateltava kertoi hakevansa myös kansainvälistä tutkimustietoa.

Haastattelurungon toimivuutta testattiin kahdella päätöksenteon valmistelutyötä tekevällä viranhaltijalla. Heistä molemmat kertoivat hakevansa runsaasti tietoa ja tutkimustietoa organisaation ulkopuolelta. Myös tutkija itse on vastaavassa asemassa
ja toimii samoin. Eroja tietolähteiden käytössä voidaan selittää paitsi henkilökohtaisilla eroilla, myös virka-asemalla ja työnkuvalla eli sillä, toimiiko tosiasiallisena valmistelijana vai asian esittelijänä.

Adewalen et al. (2017) mukaan työkokemus ja ikä toivat varmuutta myös tietotarpeiden tunnistamiseen. Haastateltavat olivat kokeneita viranhaltijoita, jotka vaikuttivat hahmottavan hyvin päätöksenteon tietoperustaiset vaiheet ja tiedontarpeet. He
kertoivat tietoa keskimäärin löytyvän helposti ja paljon, mutta haasteiden liittyvän
tiedon sopivuuteen, ominaisuuksiin sekä sen ymmärrettävään muotoon saattamiseen.
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Wangin ja Shahin (2017) tavoin ulkoisista tiedon hankkimisen haasteista merkittävimpinä mainittiin tarkan tapauskohtaisen tiedon löytymättömyys, aikapaine, tiedon
hajanaisuus, runsaus, epäluotettavuus ja vanhentuneisuus. Myös organisaatiossa
hiljattain tehty tiedonhallintajärjestelmän muutos vaikeutti vanhemman tiedon löytymistä, mutta helpotti erittäin paljon tiedon löytymistä vuodesta 2018 eteenpäin.

Esimerkiksi Lin et al. (2019) korostivat vapaata ja helppoa pääsyä organisaation
sisäisiin dokumentteihin merkittävänä seikkana organisaatioiden asiantuntijoiden
tiedonhaussa. Sisäisistä tekijöistä merkittävimmät tiedon hankkimisen haasteet olivat tiedonhakutaitojen heikkous. Muita Wangin ja Shanin (2017) esille tuomia haasteita eivät informantit tuoneet esille. Yksi haastateltavista näki organisaatiossa tarpeen mittavalle henkilöstön koulutustarpeelle koskien tiedonhakua ja prosessointia.
Kaksi yleisintä tiedonhankinnan tapaa informanteilla olivat henkilökohtaisten tiedonlähteiden käyttö ja internetin hakukoneiden käyttäminen. Tulos saa tukea lukuisista
viimeaikaisista tutkimuksista (vrt. esim. Adewale et a. 2017; Lin et al. 2019; Woundstra et al. 2016; Wang et al. 2017; Savolainen 2016).
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7.3 Tiedon ominaisuuksista luotettavuus ja sopivuus korostuneena
Arazya et al. (2017) mukaillen haastateltavat luokittelivat tiedon ominaisuuksia ja
käytettävyyttä käyttötarkoitukseen soveltuvuuden ja yleisen erinomaisuuden perusteella. Esimerkiksi herätetietona käytettävän vertailutiedon oli perustuttava samoihin
taustamuuttujiin ja samanlaiseen toimintaympäristöön. Lappeenrannan kaupungilla
mainittiin olevan noin seitsemän sopivaa vertailukaupunkia Suomessa.

Wang et al. (1996), Taylor et al. (1996) sekä Lee et al. (2002) mukaisesti tiedon
yleistä erinomaisuutta arvioitiin täsmällisyyden, kattavuuden, objektiivisuuden ja esitystavan perusteella. Tiedon laadukkuuden arviointia teki kukin valmistelija koko
ajan valmisteluprosessin aikana sekä lopuksi tiimityönä päätösesityksen viimeistelyvaiheessa. Haastateltavat korostivat tiedon täsmällisyyttä, kattavuutta ja esitystapaa, mutta eniten korostettiin sen objektiivisuutta, mikä ilmeni huomattavana lähdekriittisyytenä. Esimerkiksi konsultteja valittaessa korostuivat heidän aiemmat referenssit ja maine.

Faktatieto, erityisesti luvut ja taloudellinen numerotieto kuvattiin hyvin keskeiseksi
tiedoksi ja tämän ympärille tuotetaan prosessin aikana kuvailevampaa vaikutustietoa. Täysin täsmällistä, kattavaa, objektiivista ja selkeästi esitettyä tietoa ei aina ollut
saatavilla eikä sitä pystytty tuottamaan. Sekä Amor et al. (2017), Caron (2015) että
tämän haastattelun informantit korostivat tällaisissa tilanteissa monista lähteistä ja
näkökulmista koottua aineistoa, jossa kerrotaan myös se, millaisia oletuksia esimerkiksi laskelmissa oli käytetty, kenen tekemään arvioon erilaiset väitteet perustuivat
ja millaisia vaihtoehtoisia kehityskulkuja voi olla olemassa. Myös sidosryhmien ja
päättäjien osallistaminen kuvattiin sekä edellä mainitussa kirjallisuudessa, että
haastateltavien esimerkeissä keskeisiksi juuri vaikutuksiltaan laajoissa ja monimutkaisissa valmisteluprosesseissa.

Kellerin et al. (1987) sekä tämän tutkielman havaintojen tiedon laadukkuuden merkitys korostui tiedon määrää enemmän. Riittävä tiedon määrä vaihteli tapauskohtai-

102

sesti. Riittäväksi määräksi täsmentyi tieto, jonka varassa päätös pystyttiin tekemään. Ihanteellisena päätösehdotustekstin pituutena pidettiin 2-3 sivun selostusta,
joka se piti pystyä kokoustilanteessa esittämään 10 minuutissa. Päättäjien pitää
pystyä arvioimaan päätösasiaa monista näkökulmista (McManus 2018) ja tarvittaessa myös julkisesti perustelemaan valintaansa, mikä lisäsi sekä Scheibehennen
(2009) että tämän tutkielman mukaan taipumusta runsaaseen tiedon määrään. Tiiviistä esitystavasta johtuen McManusin (2018), Chernevin (2003), Keltonin (2010)
ja Scheibehennen (2010) havainnot tiedon jäsentämisen, kategorisoinnin, vertailun,
yksinkertaistamisen ja visualisoinnin merkityksestä korostuivat myös haastateltavien kuvaamana erityisesti silloin, kun informaatiota on paljon, asiat haasteellisia ja
aikaa vähän. Gunia et al. (2012) sekä haastateltavat näkivät, että päätöksentekotilanteessa käytävä täydentävä keskustelu on välttämätöntä ennen päätöksentekoa.

Päätöksenteon valmistelun aikana oli tyypillisesti kertynyt huomattavan suuri määrä
tietoa, mutta kaikkea tietoa ei loppuvaiheessa tuotu esille, mikäli se ei ollut tarpeellista. Valmistelun aikana oli usein myös tutkittu iso joukko eri vaihtoehtoja, joista
lopulta esitetään vain yhtä. Nämä valinnat saivat tukea Scheibehennen et al. (2010)
esittämistä keinoista vähentää epävarmuutta päätöksentekotilanteessa. Haastateltavat kertoivat, että päätöksentekijät myös haluavat näin toimittavan ja että päätöksentekijät luottavat laadukkaaseen ja kattavaan valmisteluun ja haluavat tietää asiasta vain oleellisimman. Luottamusta pyritään lisäämään mahdollisimman läpinäkyvällä valmistelulla, sidosryhmien osallistamisella ja välipäätöksillä. Isoissa valmisteluprosesseissa olikin varsin yleistä edetä Gaon et al. (2010) havaintojen mukaisesti
ensin päävaihtoehdon valitsemisella ja sen variaatioiden täsmentämisellä myöhemmin. Näin valittavaa ei tule kerralla liikaa ja toisaalta osapuolten välinen vuorovaikutus on jatkuvaa.

Haastateltavat kiinnittivät erittäin paljon huomiota tiedon laatuun, riittävyyteen ja ymmärrettävyyteen. Jalosen (2015) esittämä tiedolla johtamisen haaste epärelevantin
tiedon liiallisuudesta tunnistettiin haastateltavien keskuudessa, mutta päätöksenteon valmistelussa oli havaittavissa aitoa yritystä sille, että päätöksentekijöillä olisi
käytössään oikeista lähteistä koottua, ajankohtaista, luotettavaa, kattavaa, yksiselitteistä ja havainnollisesti esitettyä päätöksentekoaineistoa.
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7.4 Tiedon hyödyntämisessä oltava tarkkana
Tiedon hyödyntämiseen liittyvinä näkökulmina aineistosta nousi esiin salassapitosäännösten huomioiminen, liikesalaisuuksien hyödyntäminen, olennaisen tiedon rajaaminen sekä eettiset teemat, kuten diplomaattisuus ja poliittisten ristiriitojen huomioiminen. Karimin et al. (2016) esittämän mukaisesti eettisesti kestävät toimintatavat oli tunnistettu ainoaksi mahdolliseksi toimintatavaksi pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi yhtään virassa olevaa viranhaltijaa ei ollut valittu poliittisin perustein. Salassapitosäännökset ja niiden noudattaminen koettiin itsestään selviksi. Haastateltavat keskittyivätkin vastauksissaan haasteellisemmiksi koettuihin teemoihin, kuten
eettisten, diplomaattisten ja poliittisten näkökohtien sekä vähemmistöryhmien asioiden erittelyyn.

Päätöksenteon valmistelua leimasi vahva pyrkimys objektiivisen tiedon tuottamiseen, mutta Sherin (2011) havaintojen mukaisesti myös inhimillinen ja subjektiivinen
puoli tunnistettiin. Päätöksenteon valmistelu oli jatkuvaa valintojen ja painotusten
tekemistä esimerkiksi sen suhteen, mikä tieto arvioidaan merkittäväksi ja päätetään
hyödyntää. Subjektiivisuus saattoi näkyä myös siinä, mihin asioihin keskitytään ja
käytetään aikaa sekä millaiset tekijät miellyttävät valmistelijaa, jos kyse on makuasioista. Haastateltavien suhtautuminen subjektiivisuuden olemassaoloon vaihteli
jyrkän kielteisestä suhtautumisesta jopa siihen, että subjektiivisuus nähtiin tietyin
edellytyksin vahvuutena. Luokittelu oli yhtenevä Sherin (2011) esittämän kolmeportaisen arviointiviitekehyksen kanssa.

Päätöksenteon valmistelussa muodostui myös tutkielman empiirisen aineiston mukaan hyvin paljon tietoa ja osa on sellaista, jota ei voida erilaisista syistä johtuen
hyödyntää. Snow et al. (2007) esittivät tutkielman empiirisenkin aineiston valossa
sopivan ja kattavan tiivistelmän eettistä ja vastuullista tiedonkäsittelyä koskien.
Tästä listauksesta voimakkaimmin korostuivat ensimmäiset osa-alueet, jotka liittyivät objektiivisuuteen, huolellisuuteen ja lähdekriittisyyteen. Sen sijaan esimerkiksi
päätöksenteon valmistelun asiaton ohjaus koettiin ilahduttavan vähäiseksi ja yleinen
luottamus valmistelua kohtaan korkeaksi.
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7.5 Käytännön suosituksina ohjeita, osallistamista ja koulutusta
Tutkielman päätuloksena esitetyn tietoperustaisen päätöksenteon mallin (kuva 12
ja liite 2) käyttöönottoa ja sisäistämistä suositellaan kiteytetyksi ohjeeksi sille, kuinka
organisaation tietoperustainen päätöksenteon tulisi tapahtua ja mitä siinä pitäisi
välttää. Malli on yksinkertaistettu visualisointi monimutkaisesta prosessista ja se voi
toimia esimerkiksi perehdytyksen ja sisäisen koulutuksen materiaalina. Toisena
yleisohjeena ja muistilistana hyvälle tietoperustaisen päätöksenteon valmistelulle
ehdotetaan Snow et al. (2007) pohjautuvaa sovellettua tiivistelmää (liite 3) valmistelijan eettiseksi ohjeeksi. Tämä sai erittäin vahvaa tukea tutkielman empiirisestä
aineistosta.

Kolmantena käytännön suosituksena esitetään haastatteluissa esiin nousseen informaation käsittelyyn liittyvän koulutuksen lisäämistä kohdeorganisaatiossa ja yleisestikin. Suurenkin tietomäärän (Big data) muokkaaminen mahdollisimman ymmärrettäväksi ja havainnolliseksi data-analytiikan, tekoälyn, valmistelijan kognitiivisten
taitojen ja visualisointikykyjen avulla nousivat esille kirjallisuuden perusteella tärkeänä taitona. Suositus saa siis tukea sekä kirjallisuudesta että empiriasta.

Empiirisen aineiston perusteella todettiin, että tavoiteasetantaa tarkastetaan prosessin aikana ja päätöksentekijöitä pyritään pitämään ajan tasalla valmistelun etenemisestä, mutta yllätyksiäkin tulee. Joskus tehdään jopa sellaisia päätöksiä, joita
ei ole edes selvitetty. Tällaiset päätökset voivat tulla hyvinkin kalliiksi. Tästä olisi
hyvä käydä avointa, reflektoivaa keskustelua. Kehitettyyn tietoperustaisen päätöksenteon malliin perustuen ehdotetaan edelleen vuorovaikutuksen lisäämistä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä. Olemassa olevat yhteistyökäytännöt ovat
suurelta osin muodollista työryhmä- ja kokoustyöskentelyä. Molempien osapuolten
aikaresurssit huomioiden ehdotetaan myös vapaamuotoisempien työtapojen käyttämistä ja sellaisten tilanteiden lisäämistä, joissa osapuolet oppisivat tuntemaan toisiaan myös henkilökohtaisesti. Tämän ajatellaan lisäävän keskinäistä luottamusta
ja helpottavan tietojenvaihtoa.
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7.6 Tutkielman rajoitukset ja jatkotutkimusaiheet
Tutkielman rajoituksena pidetään kvalitatiivisesta tutkimusotteesta johtuvaa yleistettävyyden rajallisuutta. Kaksivaiheista kunnallisen päätöksenteon valmistelua tehdään kuitenkin yli 200 suomalaisessa kunnassa ja näiden lisäksi useissa muissa
julkisyhteisössä, joihin tutkielman havainnoilla ja tuloksilla voidaan katsoa olevan
jonkin asteista yleistettävyyttä. Tutkimusotteen valinnalle oli pragmaattiset ja tieteelliset perustelut. Laadullisella tutkimusotteella, etnografisella tiedonhankintastrategialla ja haastatteluin kerätyllä pääaineistolla haluttiin varmistua, että aineisto saadaan. Tavoitteena ei ollut pelkästään mitata tai kuvata nykytilaa, vaan tutkijan aito
mielenkiinto päätöksenteon valmistelua kohtaan ja halu syventää siihen liittyvää tietopohjaa vaikutti tehtyihin tutkimusotteeseen liittyviin valintoihin.

Tutkielman perusjoukon, päätöksenteon valmistelua tekevien viranhaltijoiden määräksi kohdeorganisaatiossa arvioidaan noin 30, eli luotettavan kvantitatiivisen aineiston kerääminen olisi edellyttänyt useamman organisaation mukaan ottamista.
Otoksen laajentaminen koskemaan koko maakunnan kuntia sekä sosiaali- ja terveyspiiriä olisi mahdollistanut kvantitatiivisen aineiston keräämisen. Aihe arvioitiin
ehkä turhaankin araksi tai henkilökohtaiseksi. Tämän tutkielman perusteella aiheessa ei ole arkaluontoisia piirteitä ja sen tutkimista laajalla useista organisaatioista koostuvalla otoksella ehdotetaan jatkotutkimusaiheeksi.

Tämän etnografisen tapaustutkimuksen tuloksena esitetään tietoperustaisen päätöksenteon mallia (liite 2). Malli hahmottui kirjallisuuskatsauksen myötä, mutta sai
lopullisen muotonsa laadullisella tutkimusotteella kerätyn aineiston ja tutkijan oman
reflektion myötä. Kuljettu polku puoltaa siis paikkaansa, mutta ollakseen validi tieteellinen malli, sitä olisi koeteltava tieteellisin metodein vielä useissa tutkimuksissa.
Nimenomaan mallin testaamista kvantitatiivisella tutkimusotteella ehdotetaankin yhdeksi jatkotutkimusaiheeksi. Tutkielmassa havaittiin eroja tietolähteiden käytön suhteen siinä, toimiiko viranhaltija valmistelijana vai esittelijänä. Seuraavissa tutkimuksissa suositellaan tutkittavaksi sitä, millaisia eroja valmisteluprosessissa eri rooleissa toimivien tiedonhaussa ja käyttämisessä on.
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Tutkielman yhtenä tuloksena on se, että päätöksenteon valmisteluprosessi on erittäin tietointensiivinen prosessi, jossa tavoitellaan korkeatasoista eli luotettavaa, sopivaa ja ajankohtaista tietoa päätöksenteon kohteena olevasta asiasta. Aiemmissa
tutkimuksissa päätöksenteon tietoperustaisuutta on tutkittu etupäässä kaksivaiheisen päätöksentekoprosessin toisen osapuolen, poliittisen päätöksentekijän näkökulmasta ja näissä raportoitiin subjektiivisuudella, tunteilla ja maailmankatsomuksella olevan vaikutusta päätöksenteossa. Näin toki kuuluukin olla. Myös mediaa
seuraamalla voi saada käsityksen, että päätöksenteko näyttäytyy sattumanvaraisena ja valmistelun laatua kyseenalaistetaan. Tässä tutkielmassa informantteina
toimineet päätöksenteon valmistelijat tavoittelivat erittäin korostuneesti korkeatasoista valmistelutietoa ja korostivat sen merkitystä voimakkaasti. Asioiden välillä on
siis ristiriitaisuutta. Olisikin mielenkiintoista tutkia samassa organisaatiossa toimivien valmistelijoiden ja päättäjien kokemusta päätöksentekoprosessin laadukkuudesta.
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Liitteet
Liite 1: Haastattelurunko
Haastattelukysymykset

Taustakysymykset
Nimi:
Ammatti:
Koulutus:
Ikä:
Työkokemus tässä tehtävässä:
Johtamiskokemusta yhteensä:

Teema I: Päätöksenteon valmisteluprosessin vaiheet
Kerro mahdollisimman konkreettisesti jostain sellaisen viimeaikaisen päätöksen valmisteluprosessista, johon liittyi taloudellisen tiedon käyttämistä.


Mitä vaiheita siinä oli?



Ketä oli osallisena?



Millaista tietoa hankittiin ja hyödynnettiin eri vaiheissa?



Mistä nämä tiedot hankittiin?



Miten nämä tiedot hankittiin?

Teema II: Tiedon hankkimisen tavat
Päätöksenteon valmisteluvaiheessa hankitaan asiasta yleensä tietoa. Kerro esimerkkisi
kautta tai yleisellä tasolla:


Millaista tietoa hyödynnät valmisteluprosessin eri vaiheissa? (esim. kokemusperäistä, tieteellistä, virallista, epävirallista, sisäistä, ulkoista, henkilökohtaista, eihenkilökohtaista, yksilöiltä, ryhmiltä, organisaatioilta saatua jne.)



Miten saat tätä tietoa käyttöösi?



Minkä verran ja mistä itse etsit tietoa?



Millaisia haasteita tiedon hankkimisessa on omalla kohdallasi ja yleisesti?



Miten tiedon hankkimisen tapoja voitaisiin parantaa omalla kohdallasi ja yleisesti?

Teema III: Tiedon käytettävyyden arviointi ja siihen vaikuttavat tekijät
Kun tietoa on hankittu ja saatu, voi olettaa että sen sisältöä arvioidaan. Kerro esimerkkisi
kautta tai yleisellä tasolla:


Millainen tieto on laadukasta?



Millainen tieto on luotettavaa?



Millainen tieto on ymmärrettävää?



Mikä on riittävä tiedon määrä?



Missä muodossa tietoa esitetään?



Millaisia haasteita tiedon laatuun ja käytettävyyteen voi liittyä?



Miten arvioidaan päätöksentekoa varten tuotetun tiedon laatua ja käytettävyyttä?



Miten tiedon käytettävyyttä voitaisiin parantaa?

Teema IV: Tiedon hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät
Joskus päätöksenteon valmistelussa ollaan varmasti tekemisissä myös vaikeiden ja arkaluontoisten asioiden kanssa. Mieti esimerkkisi kautta tai yleisellä tasolla tilannetta, jossa
olette keränneet sinänsä laadukkaan ja kattavan aineiston:


Millaisia esteitä tai haasteita tiedon käyttämisessä voi kuitenkin olla?



Millaisia seikkoja on otettava huomioon, kun tietoa julkaistaan?



Mikä on subjektiivisuuden vaikutus valmistelutyössä?

Liite 2: Tietoperusteisen päätöksenteon malli

Tietoperustaisen päätöksenteon malli

Liite 3: Ohjeita ja periaatteita päätöksenteon valmistelijalle
1.) Pyri parhaaseen mahdolliseen
-

Ole objektiivinen, huolellinen ja käytä koko asiantuntemustasi

-

Muista tavoite ja tunnista vaikuttaminen

-

Esitä asia täydellisenä, selkeänä ja tarkasti

-

Ole tietoinen hyvistä ja huonoista seurauksista

-

Tee sitä, mikä on oikein, ei vain sitä mikä on laillista

-

Pidä osaamisesi ajan tasalla

2.) Auta yhteisöä
-

Julkaise koko data ja lähteet (jos mahdollista). Näin muut voivat seurata,
mistä perustelut on johdettu

-

Suosi osallistavia työtapoja

-

Anna vapaaehtoisille mahdollisuus osallistua

-

Keskustele, jaa osaamistasi ja mene paikan päälle

3.) Kerro ongelmakohdista
-

Tunnista keskustelua herättävät asiat ja vastaa niihin

-

Tunnista toisten epäasiallinen tai epäsopiva työ ja puutu siihen

-

Myönnä virheet ja korjaa ne

4.) Suhtaudu asioihin ammatillisesti
-

Huomioi salassapitosäännökset

-

Pidä sopimukset ja sovitut velvollisuudet

-

Vältä konflikteja, mutta jos niitä tulee, ratkaise ne. Hyväksy erilaisuus

-

Älä antaudu lahjonnalle ja vaikuttamiselle

5.) Kunnioita muita
-

Kunnioita toisen omaisuutta ja yksityisyyttä:
o Huolehdi yksilönsuojasta sekä tekijänoikeuksista
o Kerää tieto eettisesti kestävällä tavalla
o Anna kunnia sille, jolle se kuuluu ja muista viittaustekniikka

-

Tunnista oman asiantuntemuksen rajat ja kysy apua tarvittaessa

-

Kohtele kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti riippumatta sukupuolesta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai persoonallisista piirteistä

